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Obecný úrad informuje
Príhovor starostu

Trinásty rok milénia

Blížia sa najkrajšie sviatočné chvíle roka. Čas,
keď mnohí veriaci oslavujú narodenia Ježiša Krista,
čas, kedy mnohí z nás po náročnom ročnom období sa
stretávajú v kruhu rodiny a blízkych a zvyknú nielen
rekapitulovať čo všetko ten uplynulý rok priniesol, ale
najmä vychutnať si ten pocit spolupatričnosti a tepla
domova. Všade vôkol počuť koledy, biely sneh zakrýva
okolie, akoby symbolicky prekryl šediny a špinu bežných dní a ponúkal nám možnosť tešiť sa zo všetkej
tej svetlami osvietenej krásy. Údajne, aj ľudia majú
počas tohto obdobia k sebe bližšie. Azda sa na seba
zvyknú viac usmievať, či snáď vedia viac pochopiť
jeden druhého. Tak predsa len to vieme my ľudia dokázať. Byť k sebe ohľaduplnejší, mať viac empatie
a vrátiť sa k tomu, čím by sme mali byť stále – ĽUĎMI.
Pamätám si, že bývali časy, kedy si ľudia medzi
sebou pomáhali. Jeden druhému stavali domy. Dokonca sa stretávali či navštevovali a vedeli sa smiať,
tešiť. Obec fungovala ako jedna veľká rodina. Nemáte
pocit, že táto jednoduchá krása sa istotne spomedzi
nás vytráca? Problémy jedných sa už netýkajú susedov, nanajvýš si zaslúžia trochu ľútosti a s ostatným
sa už musia vysporiadať sami. Domy si už nestaviame
navzájom, ale nechávame si ich búrať! Všetci sme
unavení, neprijímame návštevy, utiekame sa do svojich domov, kde sme pozatváraní, ale v bezpečí pred
nástrahami dnešnej doby.
K senzáciám a klebetám majú ľudia vždy bližšie ako k pravde. Peniaze sú jedinou hodnotou, podľa
ktorej sa dnes určujú a zaraďujú ľudia. A všetci sme
si na to akosi zvykli a jediné konštatovanie, že dobre
už bolo, nás sprevádza počas celej našej ďalšej existencie.
Skúsme preto práve v tomto období, keď ešte
stále dokážeme byť k sebe lepšími, zauvažovať nad celým priebehom roka. Nielen tohto, ktorý bol pre viacerých z nás veľmi ťažký. Prišli sme o svojich najbližších, o priateľov, ktorí už na nás pozerajú z nebies
a dávno pochopili, ktoré sú tie skutočné hodnoty. Napriek tomu, cítime stále ich prítomnosť, či odkaz. Nespomíname na nich z pohľadu majetku, ale cez všetky
tie dobré skutky, ktoré tu robili, koľkým ľuďom dokázali vyčariť úsmev na tvári, pomôcť, či spríjemniť deň.
Skúsme preto i my sa správať tak, aby sa aj na nás
mohlo niekedy v budúcnosti takto spomínať.
Prajem všetkým ľuďom šťastné a veselé prežitie
vianočných sviatkov, nech kľud, radosť a nadšenie
nás všetkých sprevádza aj počas nasledujúceho roka.
„Ak má človek žiť šťastne, musí sa vo všetkom
uspokojiť s čiastočnosťou, vytvoriť si plné šťastie v pološťastí, ktoré nám život dáva.“ Daudet
(Ing. Matúš Krajči)

Ani sme sa nenazdali a je tu opäť
záver roka. Vianočný čas sú pekné chvíle,
ako stvorené na zastavenie sa a krátku
bilanciu. Je to čas posedení v kruhu rodiny a stretnutí s blízkymi. Najmä vo vianočnom čase by sme si mali viac prejavovať vzájomnú spolupatričnosť, solidaritu
a snažiť sa byť lepšími ľuďmi. So šťastím
je to podobné ako s dokonalosťou. Nie je
to maličkosť, ale dosahuje sa maličkosťami. Preto sa treba tešiť z drobných radostí, myslieť pozitívne, nestrácať nádej
v lepšiu budúcnosť a to veľké šťastie príde aj samé.
Netreba zabúdať byť vďačný za to,
že môžeme žiť v podmienkach, v akých žijeme. V mieri a s plnými obchodmi. To, že
tovarom preplnené obchodné centrá ani
zďaleka nereflektujú reálnu kúpyschopnosť obyvateľstva, je druhá vec a chyba
všetkých našich poprevratových vlád.
Reklamné spoty s vianočnou tematikou sa nám snažia nahovoriť, že sviatky
sú hlavne o nakupovaní. Mamon a konzum hýbu svetom, v dobe, kedy by vo
všetkých rovinách medziľudských vzťahov naopak nezaškodilo trochu skromnosti a základnej ľudskej slušnosti. Aj pápež vo svojej apoštolskej exhortácii označil kapitalizmus bez prívlastkov za novú
tyraniu a honbu za peniazmi za zlaté teľa
a modlu. Apeluje tiež na svetových politikov, aby spoločne riešili chudobu a rastúcu nerovnosť.
V dnešnej dobe je príliš veľa nešťastia a utrpenia, a práve preto netreba
brať nič ako samozrejmosť. Vo svete je vo
viacerých regiónoch kritická situácia,
prebiehajú vojnové konflikty a páchajú sa
zločiny proti ľudskosti. Vzťahy medzi veľmocami sú napäté a ostáva len veriť, že
sa nerozhorí svetová vojna číslo tri. Žijeme ťažkú a spletitú dobu, sociálno-ekonomických problémov a nepokojov, prírodných katastrof, terorizmu a vojen, pre
ktorú sú príznačné cielené manipulácie
verejnosti
a hodnotový
relativizmus.
Sviatky radosti a pokoja snáď prinesú
všeobecné ukľudnenie a mier na už dosť
vyostrenú geopolitickú scénu. Vianočný
čas nech je naplnený vzájomným porozumením a úctou. (bag)

Obecný úrad informuje
Prekládka vodovodu
Z časti obecnou a z časti súkromnou investíciou bola prekládka vodovodného potrubia,
ktorá sa uskutočnila v novembri v časti Vyšné
Kamence. Obec premiestnila trasu vodovodného
potrubia zo súkromného na obecný pozemok.
Týmto premiestnením sa zlepšila dostupnosť
možných zásahov a opráv v budúcnosti a súkromník si odbremenil svoj pozemok od ťarchy,
ktorá mu znemožňovala stavať rodinný dom. Situácia ohľadom vody na Vyšných a Nižných Kamencoch sa za posledné dva roky výrazne zlepšila vďaka mnohým zásahom, rekonštrukciám
a úsiliu zo strany obce, ale i samotných občanov z oboch Kamencov. (pš)
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prevádzkovať aj v zimnom období, nakoľko ju
po poruche kotla vykuroval len nedávno urobený krb a jeho prieduchy do miestností, to však
na tuhú zimu, na ktorú sme zvyknutý v našich
podmienkach, nestačí. V rekonštrukcii sa bude
pokračovať na jar, keď okrem vonkajšieho prístrešku by malo pribudnúť aj vydláždenie okolia
pred chatou, či ďalšie úpravy v interiéri. (pš)

Rekonštrukcia ulice na
Nižných Kamencoch
Popri opravách výtlkov sa stihla opraviť
aj ulica na Nižných Kamencoch. Túto opravu už
musela dofinancovať obec, avšak nakoľko už
boli všetky mechanizmy a technológie na opravu ciest v obci „zohriate“, pracovníci „vo švungu“, bolo efektívne realizovať takúto rekonštrukciu po opravách výtlkov. Takýmto spôsobom sa
vytvorilo niekoľko desiatok metrov súvislej asfaltovej vrstvy na tzv. Novej ulici a ešte opravilo
zopár ďalších dier na ceste. (pš)

Krkavec s novým
kúrením
K rozsiahlejšej rekonštrukcii chaty Krkavec, ľudovo známej ako „Ostravácka chata“
v Belskej, pristúpila obec v novembri tohto roku, keď bolo obdobie, v ktorom bolo najmenej
rezervácií. Vymenilo sa celé kúrenie, kúpil sa
nový kotol a radiátory, poopravovali sa steny,
dvere, chata sa celá vymaľovala a tiež sa povymieňalo množstvo inventáru. Bola to veľmi dôležitá prerábka, ktorá znamená, že sa chata môže
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Obecný úrad informuje
Nové stĺpy

Problémy v „Rovni“

V časti obce Zlieň osadila obecná firma
nové stĺpy, ktoré budú primárne slúžiť pre rozvody káblovej televízie. V súčasnosti sa v spolupráci s firmou Asnet, s.r.o., ktorá spravuje káblovú televíziu v Belej intenzívne pracuje na rozšírení ponuky služieb o internet ako aj na skvalitňovaní služieb. Aktuálne sa realizuje prepojenie Belej s Kubíkovou optickým káblom. (pš)

Dlhodobo pretrvávajúci problém s dažďovou a splaškovou vodou zo žúmp a čističiek
na ulici Oslobodenia, v ľudovo nazývanej časti
„Roveň“, sa konečne podarilo vyriešiť. Na jeseň
tohto roku sa v tejto časti pracovalo na odkanalizovaní niektorých najproblematickejších úsekov v dĺžke cca 300 metrov. (pš)

Asfaltový koberec
V lete sa na viacerých úsekoch hlavnej
cesty v našej obci urobil kvalitný nový asfaltový
koberec, ktorého realizáciu financoval Žilinský
samosprávny kraj. Išlo o úseky na ulici Oslobodenia v častiach „Roveň“ a „na Hŕbku“ a tiež na
ceste do Kubíkovej, v celkovej dĺžke niekoľko
stovák metrov. Sme veľmi radi, že našu obec
neobišli (niektorým obciam sa neušlo) a môžeme
sa tak popýšiť kvalitnou novou cestou, nakoľko
stará už bola vo veľmi zlom stave. (pš)

Oplotenie
V Kubíkovej sa už dlho pýtalo riešiť stav
kaplnky. Obec sa rozhodla tento objekt oplotiť
a zamedziť tak možným škodám na majetku
alebo zneucteniu tohto duchovného miesta.
Aby sa predišlo neoprávneným vstupom
alebo zásahom do prameňa, obec oplotila aj vodojem na Nižných Kamencoch, (pš)

Obecný úrad informuje
Údržba rozvodov v Belej
Okrem opráv a rekonštrukcií, ktoré si
vykonáva obec sama alebo prostredníctvom svojej obecnej firmy často v obci pracujú aj veľké
firmy, akými sú Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, či cestári alebo elektrikári. Hlavne
„vodári“ boli častými návštevníkmi našej obce
pri viacerých poruchách vodovodu v Belej, ktorý
spravujú. Dochádzalo aj k prerušeniu dodávok
pitnej vody, vždy však len na dobu nevyhnutnú
k tej ktorej oprave. Týmto obec ďakuje občanom
za strpenie pri opravách a za pochopenie. (pš)

Zájazdy do Chorvátska
Po vydarených dvoch sezónach zájazdov,
Belské Služby, s.r.o. zabezpečujú aj v roku
2014 dovolenku pri mori v partnerskej Chorvátskej obci Maslenica. Týmto sa dáva na vedomie
záujemcom o takýto typ letnej rekreácie, že termíny na leto 2014 budú zverejnené už v januári
a rezervovať si zájazd bude možné v kancelárii
Belských Služieb, s.r.o. na obecnom úrade a informácie budú zverejnené aj na obecnej webovej
stránke www.bela.sk. (pš)

Kontajner na cintoríne
Každý návštevník cintorína, ktorý sa stará o hrob svojho blízkeho určite ocení, keď má
kde vyhodiť staré suché kvety či iný odpad, ktorý tam vzniká. Udržiavanie čistoty tohto pietneho miesta má aj u obce vysokú prioritu. Na tento účel tam obecná firma umiestnila nový
veľkokapacitný kontajner. Tento je prispôsobe-
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ný okoliu v pomerne príslušnej zelenej farbe,
aby nešpatil cintorín, ktorý chce každý občan,
aby bol upravený. Je jasné, že nie každému sa
umiestnenie kontajnera na cintoríne pozdáva,
niektorí ho nechcú v blízkosti svojich hrobov,
iní však ocenia, že nemusia ísť s odpadom ďaleko. Dá sa konštatovať, že sa pre kontajner po
dohode už našlo stabilné miesto. Je to dnes už
nevyhnutnosť, aby tam kontajner nepretržite
bol a tiež bol pravidelne vyvážaný. Pre estetické
vylepšenie tohto miesta sa v okolí kontajnera
nedávno vysadili a zazelenali tuje. (pš)

Inventarizácia knižného
fondu
V obecnej knižnici sa v priebehu roka
2013 uskutočnila inventarizácia knižného fondu. Nakoľko knižnica nemá k dispozícii knižný
počítačový program, uskutočnila sa ručným
spôsobom. Pri inventarizácii pomáhali i zamestnanci menších obecných služieb.
Inventarizácia kníh bola nutná k spresneniu skutočného stavu knižného fondu. Na
základe vykonanej inventarizácie došlo k vyradeniu kníh, ktoré boli poškodené alebo zastarané.
V knižnici je celkom 5 140 kníh, ktoré
sú zaradené podľa žánrov. Čitatelia knižnice
majú možnosť si vybrať z dobrodružnej, cestopisnej, náučnej i detskej literatúry, beletrie aj
čítania študujúcej mládeže. Knihy nachádzajúce
sa v knižnici sú určené pre najmenších, mládež
i dospelých. Knižnica ponúka svojim čitateľom
knižné tituly od známych slovenských, ale i svetových spisovateľov. (Ing. Monika Jankovská)
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Obecný úrad informuje
Výtlky

Nie je azda občan v tejto obci, ktorý by si
nezanadával na úroveň našich ciest v jednotlivých jej častiach. Nie je tomu tak len u nás, ale
je to všeobecne rozšírený negatívny fenomén.
Nech sa obec stará akokoľvek, bez obrovských
investícií do komplexnejšej rekonštrukcie alebo
zmeny infraštruktúry sa úroveň ciest na Slovensku a v našich obciach tak skoro nezlepší. A tak
nezostáva nič iné, len postupne a nepretržite
cesty látať a opravovať s prihliadnutím na aktuálnu finančnú situáciu obce.
Obci Belá sa ušlo z tohto obrovského balíka 11 tisíc eur. Peniaze sa využili efektívne
a podarilo sa pomerne kvalitne opraviť najhoršie
diery, či úseky na mnohých miestach v rôznych
častiach obce, na hlavných i bočných uličkách,
v centre i na Kubíkovej, či Kamencoch.

Nedávno však svitlo na chvíľu na lepšie
časy, keď po minulej zime boli cesty na Slovensku už v tak zlom stave, že aj tí najšikovnejší
šoféri (a niekedy aj chodci) sa už nedokázali manévrovaním vyhnúť výtlkom, či už v obciach alebo na štátnych cestách. A tak obce dostali dotáciu zo štátneho rozpočtu na opravu výtlkov vo
svojich katastroch, čo sa veru zišlo ako soľ.

Dozaista ešte zostalo zopár krivých úsekov či dier. Obec bude pokračovať v údržbe
ciest i naďalej z vlastných zdrojov, je to však
v dnešnej dobe veľmi náročné. Podobné dotácie
by prišli vhod veru častejšie. (pš)

Obecný úrad informuje
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Skládky odpadov
V letnom vydaní Belských novín sme písali veľký článok o vytváraní nelegálnych skládok
v katastri našej obce a o ich negatívnom dopade na životné prostredie, kvalitu života a naše peňaženky. Prinášame vám teraz konkrétne vyčíslené škody, koľko obec stála nelegálna skládka z júna
tohto roku na Nižných Kamencoch v okolí rieky Varínky. V tejto záležitosti bola obec riešená v priestupkovom konaní Inšpekciou životného prostredia ako obvinený, nakoľko sa páchateľ nenašiel.
Vďaka promptnému zásahu obce pri odstránení skládky nedošlo k ohrozeniu občanov alebo inej
škode na porastoch či nejakej ekologickej ujme. A skutočne len vďaka tejto akcii a tiež súčinnosti
obce s týmto orgánom bola pokuta pre obec na tej najnižšej hranici, v sume celkom 600 €. Náklady
na odstránenie skládky sa vyšplhali na vyše 2 000 €, nakoľko sa vyžadovalo zapojenie ťažkej techniky – bagrov a tatier, nevynímajúc množstvo práce našich robotníkov. Bolo tam okolo 15 ložísk
a pracovalo sa celý týždeň. Ďalej bolo obci uložené vykonať opatrenia pre prevenciu do budúcnosti
v podobe zakúpenia a osadenia fotopascí v rizikových oblastiach. To vyšlo obec doteraz na približne
400 €. Nemusíte byť zdatný ekonóm, aby ste si to porátali. Nedalo by sa vyše tritisíc eur použiť
efektívnejšie v našej obci? Už mohli
byť vymenené okná v kultúrnom dome, začatý most v Chrastke, opravená
cesta práve pred vašim domom alebo
mnoho iného. V dnešnej modernej dobe, navyše keď samotná obec ponúka
možnosť objednať si kedykoľvek kontajner a pravidelne zváža odpad (a berie sa naozaj všetko), čo je skutočne
pohodlné, je naozaj už hlúpe a aj oveľa
viac namáhavejšie nakladať odpad na
vlečky a potajomky vyvážať do prírody.
Ušetríte? No pár eur možno, ale zabúdate na negatívny dopad na životné
prostredie, na financie vlastnej obce
a tým na financie nás všetkých vrátane tých, čo znečisťujú. A navyše, je to
hanba. (pš)

Silvester

Vianočný stromček

Pozývame vás stráviť
Silvestrovský večer a privítať
nový rok v kruhu spoluobčanov našej obce na vyšnom
konci pri novoročnej vatre
alebo na námestí na Jamách
pri silvestrovskej kapustnici
a varenom vínku. Kto nestihol
alebo nechcel ísť silvestrovať
niekam inam, má možnosť na
chvíľu vybehnúť od televízora
z teplej obývačky vonku medzi ľudí a nemusí si ani prezliekať tepláky, stačí nasadiť
bundu a čiapku. Bude veselo
a ako zvyčajne bude sa dať aj
zahriať. (pš)

Obec Belá ďakuje Urbárskemu spolumajiteľstvu – pozemkovému spoločenstvu Belá za darovanie vianočného stromčeka,
ktorý bude počas vianočných sviatkov osadený pred budovou
obecného úradu a tak spríjemňovať vianočnú atmosféru našim
občanom aj okoloidúcim. (rr)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 31.07.2013

Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
-

-

Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1
ÚPN–O) Belá ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce a záväzných častiach ZaD č. 1 ÚPN-O Belá, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Belá č. 8/2008 zo dňa 29.09.2008,
Zmenu termínu nasledujúceho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá z pôvodného 06.09.2013 na deň 03.09.2013.
II. KONŠTATUJE, ŽE

-

-

Návrh ZaD č. 1 ÚPN–O Belá vrátane jej záväzných častí bol prerokovaný v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov ako i v súlade s vyhl. č. 55/2001 Z. z.,
Návrh ZaD č. 1 ÚPN–O Belá vrátane návrhu
jej záväzných častí bol zverejnený v obci na
uplatnenie pripomienok zo strany fyzických
i právnických osôb podľa platnej legislatívy,

-

-

Do návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O Belá vrátane návrhu jej záväzných častí boli zahrnuté podľa
„Vyhodnotenia pripomienkového konania...“
všetky obcou akceptované pripomienky,
Obvodný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania vydal k návrhu ZaD č. 1 ÚPN–O Belá
ako i návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných častiach ZaD č. 1
ÚPN-O Belá kladné stanovisko.
III. SCHVAĽUJE

-

Návrh ZaD č. 1 ÚPN-O Belá,
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce
o záväzných častiach ZaD č. 1 ÚPN-O Belá,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Belá
č. 8/2008 zo dňa 29.09.2008.
IV. UKLADÁ

-

Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický rozvoj dotknutých území obce
podľa týchto schválených dokumentov.

Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.09.2013
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
-

-

Správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ konaného dňa 07.06.2013 a kontrolu
plnenia úloh referovanú prednostom úradu
Mgr. Petrom Šugárom,
Správu audítora Obecnému zastupiteľstvu
obce Belá k Záverečnému účtu obce Belá za
rok 2012.
II. SCHVAĽUJE

-

Zámenu pozemkov:
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 2317/9, výmera 24 m2 spolu
s parcelami C-KN 13366/126, výmera 79 m2
a C-KN 13366/127 výmera 79 m2 a C-KN
13366/127 výmera 247 m2 evidovaných na
LV 1899. Tieto parcely budú v nasledujú-

com 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, 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.

Obecný úrad informuje
Prevod vlastníctva bude uskutočnený v súlade s § 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.
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III. URČUJE

-

Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi obce
Belá Ing. Matúšovi Krajčimu povinnosť uzavrieť zámennú zmluvu medzi obcou 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.

Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.12.2013
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
-

-

Správu riaditeľa Spojenej školy Belá o vykonaní fyzickej inventarizácie inventárneho
majetku v jednotlivých organizačných zložkách v dňoch 02.09.2013 až 26.11.2013
a návrh na vyradenie v jednotlivých skupinách DHM-UP, DHM-PPS, a ZP,
Plán konaní OZ na rok 2014.
II. SCHVAĽUJE

-

-

-

Pokračovanie úverového vzťahu z kontokorentného úveru poskytnutého v zmysle
Zmluvy o kontok. úvere č. 7306/12/08635
zo dňa 10.04.2012,
Krátkodobý účelový úver na refundáciu časti výdavkov spojených s úhradou faktúr za
zrealizované projekty a obecné investičné
akcie obce Belá v roku 2013. Obecné
zastupiteľstvo
týmto
vydáva
súhlas
s predložením žiadosti o krátkodobý účelový
úver v sume 42 000 € na refundáciu časti
výdavkov spojených s úhradou faktúr za
realizované projekty a obecné investičné
akcie obce Belá v roku 2013 a splnomocňuje
starostu obce k podpisu úverovej zmluvy,
blankozmenky a Dohody o vyplňovacom
zmenkovom práve,
Úpravu rozpočtu na rok 2013,
Rozpočet na rok 2014,
Nájomnú zmluvu medzi Urbárskym spolumajiteľstvom - pozemkovým spoločenstvom
Belá a obcou Belá na dlhodobý prenájom

-

pozemku v lokalite Vyšné Kamence v zmysle
predloženého návrhu (návrh nájomnej zmluvy) a geometrických plánov na pozemok registra CKN parcelné číslo 8050/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 67 m2 a pozemok registra CKN parc. č. 8307/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2 za
účelom využívania ako miestnu a účelovú
komunikáciu, bezodplatne, na dobu neurčitú od podpisu tejto zmluvy najmenej však
na dobu 30 rokov. OZ ďalej poveruje starostu obce k podpisu tejto nájomnej zmluvy
s Urbárskym spolumajiteľstvom - pozemkovým spoločenstvom Belá,
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Belá č. 7/2012 o miestnych daniach, v článku 15 ods. 2, správca dane
ustanovuje, že daň z nehnuteľnosti nebude
vyrubovať v úhrne do sumy 5 €.
III. UKLADÁ
Hlavnému kontrolórovi obce Belá Ing. Michalovi Šugárovi posielať správy o činnosti
a plány činnosti za/na jednotlivé obdobia
poslancom na email pred konaním OZ, na
ktorých majú byť tieto schvaľované resp.
braté na vedomie,
Upraviť návrh na zápis do kroniky na rok
2012 v zmysle predložených pripomienok
a pripraviť na schvaľovanie pre nasledujúce
rokovanie OZ.

Uznesenia OZ sú verejným dokumentom, do ktorého môže nahliadnuť každý občan na obecnom úrade. Uznesenia s platným hlasovaním poslancov pri jednotlivých bodoch nájdete aj na webovej stránke
obce www.bela.sk v časti Obecný úrad → Úradná tabuľa → Uznesenia.
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Voľby do vyšších územných celkov

VÚC majú mandát spravovať v mene občanov verejné záležitosti. V roku 2001 sa odohrali
prvé priame voľby do vyšších územných celkov. Nazrime najskôr trochu do histórie a vývinu na
území Slovenska, ktorý je veľmi zaujímavý. V tomto krátkom priereze históriou sa opierame o odborníka v problematike V. Nižňanského.
Najstaršie samosprávne formy na našom území začali vznikať od prvej polovice 13. storočia.
Predstavitelia územnej štátnej správy boli hradní špáni – župani. Neskôr sa niektoré celky na základe kráľovských privilégií vymaňovali z tejto závislosti, zriaďovali si vlastnú správu – stávali sa
mestami. Poznáme neskôr aj stoličnú samosprávu, kde šľachtické stolice sa stali akousi územnosprávnou organizáciou. V revolučných rokoch 1848 a 1849 prišlo k významnej demokratizácii, zástupcovia samospráv mohli byť aj nešľachtického pôvodu. Takto to zhruba pretrvalo do r. 1949,
keď nastúpila totalita – komunistický režim. Pre mnohých doteraz vnímaný ako brzda vo vývoji. Od
roku 1989 sa postupne obnovovala samospráva podľa historického modelu, stali sme sa demokratickým štátom, v ústave v r. 1992 boli premietnuté tieto zásadné zmeny a po novele v r. 2001 dala
zelenú vzniku VÚC ako ich poznáme dnes.
VÚC je po mestách a obciach aj tzv. druhá úroveň samosprávy. Jej opodstatnenosť sa zakladá na koncepcii decentralizácie. Historický vývoj na Slovensku smeroval k zriadeniu dvoch úrovní samospráv. Územné celky reprezentujú štrukturáciu krajiny špecifickými kultúrno-historickými,
sociálno-ekonomickými a urbanistickými väzbami. VÚC ďalej vznikli aj v snahe posilniť územnú
samosprávu, kvôli odovzdaniu právomocí na miestnu úroveň, čím prebrali v rámci decentralizácie
od štátu zodpovednosť za zabezpečovanie zákonom vymedzených verejných úloh a za hospodársky
rozvoj nimi spravovaného územia.
9. novembra 2013 sa odohrali v poradí už štvrté voľby predsedu (zvaného župan) a poslancov samosprávnych krajov. Môžeme však konštatovať, že tieto voľby sa stretávajú s veľkým nezáujmom voličov, nakoľko politika VÚC sa im zdá trochu vzdialená alebo z rôznych iných príčin. Vieme
však, že VÚC má priamy dosah aj na každého z nás ako občana toho ktorého kraja.
Všetci, ktorých to zaujíma, si už určite naštudovali výsledky volieb v jednotlivých krajoch
a hlavne v tom našom. My vám prinášame výsledky, ako to dopadlo v našej obci. Mali sme vytvorené 4 volebné okrsky, dva v Belej s počtami voličov 1005 a 994, v Kubíkovej s počtom voličov 208
a na Kamencoch s počtom voličov 432. Nuž, ak si chcete overiť tipy, koľko ľudí bolo skutočne
v Belej voliť, môžete teraz. Bolo to len 14,17 % t. j. 374 voličov spolu. Najpoctivejších voličov máme
na vyšnom konci, najmenej voľby zaujali na Kamencoch. Je to však každopádne veľmi nízka účasť.
Niekde je chyba. Žijeme v demokracii, kde si môžeme sami rozhodovať koho dosadíme do verejných
orgánov a predsa túto možnosť nevyužívame. (pš)

--Poďakovanie-Vážení
spoluobčania,
priatelia,
sympatizanti!
Ďakujem Vám za
prejavenú dôveru
vo voľbách do
VÚC, ktoré sa
konali dňa
9.11.2013.
S úctou Jaroslav
Dvorský

Výsledky volieb za všetky volebné okrsky pre
jednotlivých kandidátov na predsedu
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Počet hlasov
Juraj Blanár, Ing.
221
Miroslav Mikolášik, MUDr.
90
Igor Ryban
32
Ivan Pavlisko, Mgr.
11
Juraj Pavlovič, Ing.
4

Výsledky volieb za všetky volebné okrsky pre
jednotlivých kandidátov do zastupiteľstva
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Jaroslav Dvorský
Milan Laurenčík, Ing.
Anton Štefko
Jozef Štrba, Ing.
Ľubomír Sečkár

Počet hlasov
219
95
87
80
74

Obecný úrad informuje
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Zhodnotenie sezóny 2013 v kempingu
Blíži sa koniec roka, a tak je tu čas zhodnotiť, či sme splnili to, čo sme na jeho začiatku
plánovali. Z pohľadu správcu kempingu musím
s radosťou konštatovať, že plány, ktoré sme si
postavili na rok 2013 sme aj splnili. Všetky akcie, ktoré boli v kalendári sa podarilo úspešne
realizovať, ba dokonca v priebehu roka pribudli
aj ďalšie, ktoré neboli v pláne, ako napríklad
stretnutie nemeckých karavanistov „Home Mobil Club“ alebo značka Mercedes.
Ale poďme pekne poporiadku, tak ako sa
stalo zvykom, vždy prvý májový víkend sa tu
stretávajú motorkári na známej Moto-gulashke.
Tento rok to už bol 6. ročník a zúčastnilo sa ho
približne 300 motorkárov. Hneď na ďalší víkend
motorky vystriedali karavany z Čiech - členovia
Caravanstar.cz a členovia žilinského Caravan
clubu. Pre všetkých účastníkov bol zabezpečený
kultúrny program a taktiež výlet na Vychylovku
a splav na pltiach.
Novinkou tohto roku bolo oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny spojené s oslavou
dňa detí a info cesta pre novinárov. Toto podujatie sa robilo v spolupráci s OOCR Malá Fatra,
ktorej sme aj my členom. Taktiež aj túto akciu
spolufinancovala. Akcia sa konala 1.6.2013. Aj
keď nám počasie neprialo akcie sa zúčastnilo
veľa návštevníkov prevažne zo Žiliny a okolitých
obcí. Pre deti z Belej bol zabezpečený autobus,
no tento zostal bohužiaľ nevyužitý. Bol pripravený pestrý program, ako napríklad jazda na
poníkovi, zlaňovanie, jazda na štvorkolkách
a maľovanie na tvár.
Ďalšou novinkou, čo sa týka akcií v kempingu, bola Festina 24. Ide o stretnutie vyznávačov horskej cyklistiky. Tentoraz si zmerali sily
v dvadsaťštyri hodinovom maratóne, čo v praxi
znamená, že jazdili 24 hodín na 7 km okruhu.
Toto podujatie bolo hodnotené veľmi kladne
a hneď sme sa dohodli na ďalšom ročníku, ktorý sa uskutoční 6.-8.6.2014. Pevne verím, že sa
tieto nové podujatia stanú tradíciou, tak ako sa
stali stretnutia Škodovkárov. Túto sezónu to bol
už druhý ročník a takisto aj stretnutie milovníkov veteránov. Počas sezóny pribudli stretnutia majiteľov značky Volvo a spomínaný Mercedes.
13.-15.9.2013 si u nás urobili zraz vyznávači karavaningu a to konkrétne karavanisti
z nemeckého klubu Home Mobil Club.
Letnú sezónu v kempingu už tradične
končí stretnutie českých a slovenských karava-

nistov na Agrokempcare. Bol to tretí ročník
a zúčastnilo sa ho 56 posádok. Všetci účastníci
zrazu boli privítaní výbornou kapustnicou a počas akcie bol zabezpečený program s večernou
diskotékou pri vatre.
18.-20.10.2013 sa konala plánovaná výstava králikov. Nejde o hocijakú výstavu, ale
o celoslovenskú špeciálku plemien Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč. Aj na tejto akcii
je vidieť, že vystavovateľom sa u nás páči, dôkazom čoho je, že na prvom ročníku bolo vystavených 112 králikov, na druhom 140 a tento
rok to už bolo 208 králikov.
Verím, že nastúpený trend sa nám podarí udržať aspoň na takej úrovni ako doteraz.
O tom, že je správny, svedčí aj to, že tento rok
sme znova získali niekoľko ocenení. Sme v TOP
10 kempingov v rámci Československa, dostali
sme ocenenie najlepší kemping pre motorkárov
a tým hlavným ocenením je, že sme získali
1. miesto a stali sme sa najlepším kempingom
na Slovensku pre rok 2013. Preto sa chcem poďakovať vedeniu obce Belá za to, že každoročne
uvoľňuje zo zisku kempingu nemalé finančné
prostriedky na jeho údržbu a modernizáciu, lebo iba tak môžeme konkurovať ostatným zariadeniam takéhoto charakteru a uspokojiť náročného klienta.
Samozrejme veľká vďaka patrí všetkým
zamestnancom kempingu, ktorí sa veľkou mierou pričinili o to, že kemping má také výsledky,
aké má.
Do nového roka Vám prajem veľa zdravia, šťastia a pokoja. (Cyril Matejov)
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Profil
Belské Služby, s.r.o.

Viacerých občanov zaujíma otázka, ako
je to vlastne s našimi obecnými firmami. Obec
Belá je vlastníkom obchodnej spoločnosti pod
názvom Belské Služby, s.r.o. Táto spoločnosť je
novou firmou v obci Belá, ktorá začala pôsobiť
až začiatkom tohto roka. V obci predtým pôsobil
niekoľko rokov Obecný podnik, s.r.o., ktorý od
roku 2012 nahradili Služby Belá, s.r.o., ako jeho nástupnícka firma. Z viacerých relevantných
dôvodov sa ukončila činnosť týchto firiem, ľudovo povedané vyčistil sa stôl a vznikli už spomínané Belské Služby, s.r.o., ktorých stopercentným vlastníkom je obec Belá.
Belské Služby, s.r.o. sú tak v Belej jedinou pôsobiacou obecnou firmou, nakoľko príspevková organizácia Belkos, ktorá bola v obci
tiež niekoľko rokov zriadená, bola takisto zrušená. Obec si objednáva služby u svojej obecnej
firmy, ktorá ich vykoná a následne vyfakturuje
obci. Obecná firma fakturuje aj iným objednávateľom jej služieb, či už iným firmám, obciam
alebo fyzickým osobám.
Vďaka existencii a činnosti obecnej firmy
sa plnia mnohé dôležité funkcie obce a práve
v tom spočíva jej opodstatnenosť. Obec pre
svojich občanov síce sama a vo vlastnej réžii
plní mnohé funkcie a služby, avšak okrem
úradných záležitostí a verejnoprospešných prác
je väčšina praktických služieb práve na pleciach
obecnej firmy. Vďaka nej sa vykonáva množstvo
dôležitých prác v obci; zabezpečujú pravidelný
zber a triedenie odpadu, vykonávajú dopravné
služby, udržujú a zveľaďujú obecné zariadenia,
spravujú obecné prevádzky, starajú sa o zimnú
údržbu, zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev a mnoho iného. Tieto činnosti sa vykonávajú dennodenne.

Nemusíme veľmi dopodrobna predstavovať, čo všetko vykonáva obecná firma. Koniec
koncov, každý občan sa môže o jej činnosti
často sám presvedčiť, nakoľko jej záber je naozaj široký a neobchádza s prácami ani odľahlejšie časti našej obce. Čo však v tomto článku
chceme ukázať je, že firma je živá, funguje a aj
napriek stálemu boju s nedostatkom financií sa
tvrdou prácou snaží uspokojovať potreby našich
občanov.
Zoberme do úvahy napríklad dopravné
služby. Sú tu autobusy, malý s kapacitou do 19
miest a veľký do 45 miest, ktoré si môžu naši
občania kedykoľvek objednať na svadby a iné
udalosti. Pravidelne zabezpečujú dopravu školákom na školské výlety, športovcom všetkých kategórií na súťažné a prípravné zápasy, či rôzne
športové zájazdy, taktiež záujmovým skupinám,
ako sú napríklad skupinky veriacich na púte do
Šaštína, Korne či posledne do Nitry, kde sa vysväcoval kostol, v ktorom je správcom farnosti
náš rodák kňaz Peter Korenčiak, alebo s dôchodcami z Klubu dôchodcov jazdia na výlety či
kúpania do kúpeľov. Keď nie sú autobusy vyťažené našimi občanmi, hľadajú si prácu aj
u iných obcí, občanov a skupín v celej doline.
To sa netýka len autobusov, ale všetkých dopravných prostriedkov zabezpečujúcich služby,
ktorými obecná firma disponuje. Vrcholom autobusových zájazdov boli toto leto dva vydarené
turnusy našich dovolenkárov do partnerskej
obce Maslenica v Chorvátsku.
Spomedzi ostatných dopravných služieb
spomenieme možnosť objednať si dovoz a odvoz
veľkokapacitného kontajnera pri rôznych prerábkach a tiež nákladné autá alebo traktory na
dovoz a odvoz rôzneho stavebného materiálu
a iné. Zvoz kontajnerov sa zabezpečuje aj z obcí
Terchová, Dolná Tižina, Lysica a Stráža a tiež od
súkromných firiem a fyzických osôb z našej doliny. Informácie o všetkých mechanizmoch a vozidlách, ktoré vlastní obecná firma sú verejné,
dostupné pre každého občana.
Ako sme spomenuli, obecná firma spravuje obecné zariadenia a prevádzky. Je to v prvom rade kemp, ktorého vybavenie a služby sú
na vysokej úrovni, čo dokazujú aj mnohé ocenenia na celoštátnej úrovni, ako aj spokojnosť
jeho návštevníkov. Ďalej je to Spoločenský dom
v Kubíkovej, ktorý s kapacitou okolo 60 miest
na sedenie je takmer nepretržite vyťažený na
rôzne súkromné alebo firemné oslavy našich
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občanov. Tiež slúži aj ako penzión s kapacitou
21 lôžok. Tu patrí aj obecná chata Krkavec, ktorá takisto poskytuje občanom možnosť osláviť
rôzne príležitosti s rodinou, priateľmi či kolegami, alebo len tak relaxovať celý víkend v krásnej
prírode Belskej doliny. Okrem zariadení, ktoré
firma spravuje, zabezpečuje údržbu aj ďalších
obecných budov, cintorína i domu smútku, opravuje rôzne havárie a podobne.
Belské Služby, s.r.o. zamestnávajú okrem samotného konateľa, sekretárky, správcov
zariadení a príležitostných „dohodárov“, osem
zamestnancov - robotníkov. Spomedzi nich sú
piati kvalifikovaní šoféri na autobusy, nákladné
autá alebo oboje. Nie je to veľa, vzhľadom na
rozsah poskytovaných služieb. Preto sa často aj
práce verejnoprospešných pracovníkov zamestnaných priamo na obci prelínajú s výkonom
činností obecnej firmy. Obec a jej firma logicky
navzájom spolupracujú, sledujú totiž spoločný
cieľ, ktorým sú kvalitné služby pre našich
občanov. Obec má v súčasnosti sedem verejnoprospešných pracovníkov, ktorých zamestnáva
v spolupráci s úradom práce. Títo pracovníci sa
starajú o čistotu a údržbu ulíc a priestranstiev
v našej obci, a možno zodpovedne povedať, že aj
vďaka nim sa v našej obci darí udržiavať slušné
prostredie pre život našich občanov.
Z činností, ktoré Belské Služby za posledné obdobie vykonali, vyberáme napríklad
podieľanie sa na čistení Varínky, Nigroba či
Kubíkovej, vybudovanie novej vodovodnej vetvy
po zachytení nového prameňa na Nižných Kamencoch, kde sa tiež vykonala výmena vodovodného potrubia a realizovanie prípojok pri stavbe
chodníkov, prekládka vodovodného potrubia na
Vyšných Kamencoch, odkanalizovanie na ulici
Oslobodenia v časti „Roveň“, oprava výtlkov, rekonštrukcia chaty Krkavec a iné, o niektorých
z nich sa dočítate v osobitných článkoch.
Z plánov do budúceho roka a blízkej budúcnosti môžeme spomenúť napríklad doplnenie chýbajúceho oplotenia na miestnych cintorínoch, pokračovanie v oprave ciest a ulíc a tiež
v ich asfaltovaní, ako sa začalo pri opravách výtlkov či pri rekonštrukcii ulice na Nižných Kamencoch. Z priorít na rok 2014 je to ešte stavba
mostu v časti Chrastka. Plánuje sa prerobiť oplotenie pri starej škole, sťahovanie separácie odpadu a celého hospodárskeho dvora do nových
priestorov v Zlieni a mnoho ďalšieho.
Obecná firma má ambíciu okrem stáleho
poskytovania služieb, ktoré už mnohí naši občania považujú za samozrejmosť aj pomáhať ľuďom v núdzi. Pri rôznych stavebných prácach
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a podobne sa môžu občania kedykoľvek na firmu obrátiť. Obecná firma berie akúkoľvek zákazku či objednávku, čo je v ich silách, robia sa
aj nadštandardné zbery, vždy sa dá dohodnúť.
Tu narážame hlavne na odpad. Dnes už nie je
dôvod zakladať nelegálne skládky a vyhovárať
sa, že som nevedel, čo z odpadom. Obecná firma
vám to zoberie, stačí zavolať alebo prísť povedať.

Víziou obecnej firmy je svoje služby
skvalitňovať a zlacňovať, hlavne čo sa týka zberu komunálneho odpadu. Môžu k tomu prispieť
aj samotní občania, keď si dajú viac záležať na
separovaní. Ak budeme všetci viac separovať,
znížime podiel komunálneho odpadu na celkovom odpade, automaticky ušetríme a môžeme
tak prostriedky použiť efektívne inde. Okrem
uspokojovania potrieb našich občanov je tu aj
snaha získať väčší podiel na trhu ponúkaných
služieb v rámci celej doliny, čo by mohlo
priniesť želaný vyšší profit.
Veríme, že firma prežije a bude naďalej
plniť mnohé pre občanov potrebné služby
a skvalitňovať svoje výkony, ktoré zákonite
skvalitňujú život v našej obci. (pš)
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Matematicko-fyzikálne
súťaže
Tímová matematická súťaž GvoBoj 2013
sa uskutočnila dňa 8. novembra 2013. Každoročne ju usporadúvajú študenti Gymnázia Veľká okružná Žilina a žiaci našej školy sa jej zúčastňujú. Ide o súťaž 4-členných družstiev žiakov 7. až 9. ročníka v riešení netradičných matematických úloh. Našu školu reprezentovali
žiaci: Nikolas Kolčák (9.B), Tomáš Kadlec (9.B),
Andrej Pechota (9.C), Miroslav Mihalčatin (8.A).
Okresnej súťaže sa zúčastnilo 27 družstiev
a naši žiaci sa umiestnili na 11. mieste.

Náboj Junior je napínavá matematickofyzikálna súťaž, do ktorej sme sa zapojili po
prvýkrát. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa štvorčlenné tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o bezhlavé používanie
naučených postupov, úlohy si vyžadujú istú
dávku kreativity a dôvtipu. V ten istý deň a čas
sa súťaží v 15 mestách v Česku a na Slovensku
v unikátnom súboji inteligencie, rýchlosti a tímovej práce. Našu školu reprezentoval tím Štramákov: Miroslav Mihalčatin (8.A), Andrej Pechota (9.C), Nikolas Kolčák (9.B), Patrik Franek
(8.A). Súťaže v Žiline sa zúčastnilo 17 tímov
a naši Štramáci získali 4. miesto (aj napriek
tomu, že mali rovnaký počet bodov ako tímy na
2. a 3. mieste). Celkový počet súťažných tímov
v Čechách a na Slovensku bol 272 a naši Štramáci obstáli na 93. mieste. „Zaslúžia si pochvalu,“ povedala Mgr. Petra Vácvalová. (ik)

Aktivity na 1. stupni
22. októbra sa konala Šarkaniáda, ktorej
cieľom bolo obohatiť voľný čas žiakov 1. stupňa.
Neopakovateľnú atmosféru si vychutnalo približne 100 detí, ktoré prišli na lúku za kostolom
v sprievode svojich učiteliek, rodičov i starých
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rodičov. Poveternostné podmienky neboli zo začiatku ideálne, ale postupom času sa zlepšili
a obloha bola posiata nádhernými farebnými
šarkanmi. O organizáciu tohto podujatia sa postarala p. učiteľka Mária Majerová.

S vôňou ovocia a zeleniny sme si 23. októbra pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.
Žiaci sa dozvedeli o význame zdravej výživy pre
ľudský organizmus, vyrobili si rôzne ovocné
a zeleninové misy, zdravé nátierky, jedlé postavičky zo zeleniny a iné krásne výrobky. V 2.A
triede prebiehal Tekvicový deň a v 2.B triede zasa Jablkový deň. Pani učiteľka Gabriela Lodňanová vyhlásila súťaž o najzaujímavejší výrobok
tohto dňa, ktorý následne aj odmenila. Ocenené
boli 1.B, 2.B a 4.B trieda. (ik)
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Spomienky na leto
Na našich žiakov nezabúdame ani cez
prázdniny. Už po ôsmykrát sme pre nich zorganizovali letný tábor. Uskutočnil sa v termíne od
29. júla do 4. augusta 2013 v malebnom prostredí Hornej Oravy v obci Krušetnica. Týždeň
plný zábavy, kúpania, športovania, splavovania,
raftovania, hľadania a pátrania ubehol veľmi
rýchlo. Žiaci mali možnosť nadviazať nové priateľstvá, navštíviť Slanický ostrov umenia, plaviť
sa loďou po Oravskej priehrade, splavovať plťami rieku Orava, vyskúšať si rafting a spoznať
kraj popri hľadaní „kešiek“. Geocaching je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní
skrytého objektu. Na nájdenie skrýše, ktorá je
väčšinou na peknom, zaujímavom mieste je potrebná presná poloha, preto je táto hra spojená
s používaním navigačných GPS zariadení. Počas
nášho pobytu v tábore sa nám podarilo nájsť
„kešku“ nad obcou Krušetnica, na Slanickom
ostrove a nad obcou Klin, kde sa nachádza najvyššia socha Krista na Slovensku, odkiaľ je
krásny výhľad nielen na Klin, ale aj na Oravskú
priehradu, Námestovo, Vavrečku, Suchú Horu
aj Roháče. Žiaci za nájdené „kešky“ a ďalšie
táborové aktivity získavali táborové „eurobelky“,
za ktoré si mohli nakúpiť rôzne predmety v táborovom obchode.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí poskytli vecné dary do táborového obchodu: Linos
Color, s.r.o.; COBA automotive s.r.o., Terchová - Vyšné Kamence; Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Slovenská sporiteňa, a.s.; Wüstenrot
poisťovňa, a.s.; Čerpacia stanica Slovnaft –
Vyšné Kamence; Zmrzlina Belá; priatelia, rodičia školy. Firme Belské Služby, s.r.o. a šofé-

rovi Ľ. Hodoňovi úprimne ďakujeme za bezpečnú dopravu žiakov. Pedagogickému dozoru
PaedDr. A. Babišovej, Mgr. V. Stráskej, Mgr.
I. Fogadovej, Mgr. I. Kolčákovej v mene všetkých účastníkov ďakujem za krásne prežitých
sedem dní. Už teraz sa tešíme na ďalší letný tábor, ktorý už onedlho začneme pripravovať, ale
budeme sa tešiť hlavne na vás, ktorí ste s nami
strávili prázdniny, ale aj na vás, ktorí ešte len
prídete. (ik)

Noc duchov, tekvíc
a strašidiel
V dňoch 30. a 31. októbra sa už po piatykrát uskutočnila akcia Noc duchov, tekvíc
a strašidiel, ktorá je pomenovaná podľa podujatia na hrade Strečno, kde nechýbali naši žiaci
z krúžkov: Florbalový, Školský časopis, Štúdio
Belianček, Šikovníček, Zahrajme sa, rozhýbme
sa. Počas akcie staršie žiačky maľovali na tvár
našich mladších žiačikov, farbami na textil tvorili na tričká logo akcie, zažili strašidelnú prehliadku hradu Strečno, zasúťažili si, zabávali sa
a spali v našej telocvični. Počas akcie bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, ktorú vyhlásil školský časopis Jašidielko.
Do súťaže sa zapojili jednotlivci i triedy, kde
hlasovaním rodičov a žiakov boli udelené nasledovné miesta: 1. miesto získala tekvica Lei
Sušienkovej z 5.A triedy, 2. miesto tekvice Emky Drengubiakovej z 2.B triedy, 3. miesto získali
tekvice Jakubka Vrábla z 2.A triedy a Ninky Cabadajovej z 2.B triedy. Ocenené boli všetky vystavené tekvice. (ik)
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Noc výskumníkov

Festival vedy – Noc výskumníkov sa
uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil slovenskej verejnosti tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti,
ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za
hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu
kvality života nás všetkých. Tento rok je to už
deviatykrát v Európe a siedmykrát na Slovensku, keď sa doň minulý rok zapojilo viac ako
1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 20 000 žiakov, študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo okolo 160 000 ľudí. Podujatie prebiehalo
v piatich slovenských mestách a naši piataci so
svojimi triednymi pani učiteľkami navštívili toto
podujatie v Žiline. „Žiaci si mohli vyskúšať rôzne
simulácie, zahrať sa, overiť si svoje vedomosti
v testoch alebo pomocou modelov v stánkoch
s názvami napríklad Čo je vidieť termovíznou kamerou, E-testovanie žiakov, Hravé roboty, Medicína trochu inak, Mikrosvet pod mikroskopom,
Nenechaj sa vykradnúť, Spoznaj svoj kašeľ, Televízne live štúdio, Železnica, ako ju nepoznáte
a ďalšie. Za účasť na tomto festivale získali odznak. Zároveň sa žiaci zúčastnili prednášky venovanej vesmíru,“ povedala pani učiteľka Mgr. Petra Vácvalová.

Niekoľko piatackých postrehov z exkurzie:
„Vystavené stánky boli usporiadané v átriu v Auparku. Nachádzalo sa tam veľa výskumníckych atrakcií. Bola tam projekcia na zelené
plátno, podávanie prvej pomoci, tancujúci robot,
výskumnícky test, naprogramované autíčka. Keď
sme si vyskúšali všetky atrakcie, išli sme na
prednášku o vesmíre,“ povedala Sára Zimenová.
„V prvom stánku boli notebooky – na nich
sme si robili testy. Ja som si urobila test zo slovenského jazyka a z matematiky. V obidvoch
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testoch som uspela na 100 % a dostala som pero. V druhom stánku bol mikroskop, cez ktorý
sme sa dívali na všelijaké malé zvieratká. Potom
tam bol merač alergií, v ktorom bol taký prístroj,
do ktorého sme fúkali. Ja som mala 11 – ja nemám alergiu. Bolo tam super, ešte by som chcela
ísť,“ povedala Lea Sušienková.
„Našou prvou zastávkou boli stánky so
zaujímavými prezentáciami napr.: podanie prvej
pomoci, meranie dychu (či máme nejaké pľúcne
ochorenia alebo alergiu). Ďalšou zastávkou bola
prednáška o vesmíre. Starší pán nám rozprával
o zemskej gravitácii a o planétach. Najviac ma
zaujalo skúšanie prvej pomoci a rozprávanie
o zemskej gravitácii. Táto exkurzia nás obohatila
o nové poznatky a skúsenosti,“ povedala Ema
Krištofíková. (ik)

Výlet do Osvienčimu
V októbri 2013 sa žiaci 8. a 9. ročníka
našej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie do
koncentračného tábora Osvienčim pod vedením
svojho učiteľa dejepisu Mgr. Jána Holúbka.
Navštívili obidva ,,tábory smrti“ - Auschwitz
a Birkenau. Najprv sa žiaci dozvedeli o funkciách tábora. Modely a fotografie obetí nacizmu
im mali pomôcť predstaviť si, ako Židov, Poliakov, Rómov či politických väzňov privážali na
rampu, ako ich triedili a posielali do plynových
komôr.
Žiakov zaujala aj expozícia venovaná
Slovákom. Na záver videli žiaci drevené baráky,
v ktorých bývali väzni v neznesiteľných životných podmienkach. V závere našej exkurzie sa
nám naša sprievodkyňa poďakovala za pozornosť, tiché a dôstojné správanie a zaželala nám
veľa úspechov. (Mgr. Ján Holúbek)
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Región v pohybe 2013

Naša škola sa zapojila do projektu Región v pohybe 2013, ktorý podporil Nadačný
fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Úspešný projekt Doprava na dopravnom ihrisku Belianček umožnil žiakom preniesť teoretické vedomosti získané vo výchovno-vzdelávacom
procese do praxe. Vďaka projektu sme zakúpili
ďalšie bicykle, rozprávkové knižky o dopravných
značkách a cyklo-lekárničky. Počas projektu
žiaci monitorovali miestnu komunikáciu (dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi).
Aktivita prebiehala v júni, kedy žiaci 3.A, 3.B
a 4.B triedy monitorovali dopravu pred kultúrnym domom, pri autobusovej zastávke a na parkovisku, pri ktorom je umiestnený digitálny merač rýchlosti. Následne sme v septembri vykonali ďalšie monitorovanie a zistili sme, že v dopoludňajších hodinách v čase od 9:15 hod. do
9:35 hod. bolo 50 vodičov nepripútaných, 23
vodičov telefonovalo počas jazdy a 38 vodičov
nedodržalo povolenú rýchlosť. Aby žiaci školského klubu detí (1. stupňa) získali preukaz
cyklistu, museli si osvojiť pravidlá správnej jazdy na bicykli na našom dopravnom ihrisku. Autoškola pre deti bola ďalšou aktivitou projektu,
ktorá prebiehala v mesiacoch jún a október.
Žiaci 6.A triedy vytvorili na hodinách informatiky krátke video reklamy o doprave a dopravných značkách, ktoré si môžete pozrieť na školskej webovej stránke zsbela.edupage.org. Žiaci
zdravotníckeho krúžku pod vedením p. uč.
Kvočkovej predviedli žiakom ukážky predlekárskej prvej pomoci pri úraze predkolenia (zatvorená zlomenina predkolenia), pri poranení predlaktia (otvorená zlomenina predlaktia) a stabilizovanú polohu.
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Výlet na ostrov Bezpečkovo bola zábavná
súťaž žiakov školského klubu detí na dopravnom ihrisku. Žiaci plnili dopravné úlohy na
skákacích panákoch, ktoré pre nich pripravili
ich pani učiteľky Dominika a Ľubka. Precvičili
si obratnosť, presnosť a znalosti z dopravy. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám a pobytu na
dopravnom ihrisku žiaci pochopia funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného
všeobecne záväznými predpismi a osvoja si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Všetkým, ktorí mi pomáhali pri realizácii aktivít projektu patrí veľká vďaka. (ik)

Súťaž iBobor
V roku 2004 vznikla v Litve informatická
súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych
krajín. V školskom roku 2012/2013 sa konala
súťaž v 22 krajinách. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 522 958 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých
žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Žiaci našej školy sa do
súťaže zapojili po druhýkrát. Súťaž prebiehala
v dňoch od 13. do 15. novembra 2013. Celkovo
sa jej zúčastnilo 55 017 súťažiacich z 899 škôl,
z našej školy súťažilo 91 žiakov 4. - 9. ročníkov.
Úspešných riešiteľov máme 15: Miroslav Mihalčatin (8.A), Anna Ďuranová (7.B), Alžbeta Součeková (8.B), Kristína Vráblová (8.B), Ľudmila
Muráňová (8.A), Michaela Lodňanová (6.B), Katarína Bukovinská (6.B), Marek Meško (7.B),
Denis Vallo (7.A), Miriam Štefková (8.A), Terézia
Chabadová (8.A), Adriána Hanuliaková (8.B),
Petra Pechotová (8.A), Bianka Bugalová (8.A)
a Kristián Mahút (8.A). (ik)
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Medovníky

Švihadlový maratón

Vianočné sviatky s atmosférou, ktorá ich
dotvára. sú pre deti i dospelých symbolom mieru, priateľstva a rodinnej pohody. Deti prežívajú
tieto dni intenzívnejšie, tešia sa z príchodu zimy, z perspektívy sánkovania, lyžovania a iných
sezónnych, pre deti tak atraktívnych športov.
Radosť im však prináša nielen biela snehová
perina, ale aj rozsvietený a ozdobený stromček,
darčeky pod ním a spojené úsmevy na tvárach
najbližších.
Motívom edukačnej aktivity, ktorú sme
pripravili pre deti strednej vekovej skupiny, bolo
oboznámiť ich nielen s priebehom sviatkov, ale
aj orientovať na pochopenie radosti, ktorú prežívajú ich mamy a otcovia zo slávnostne prestretého stola a z čistého, uprataného bytu.
Na dotvorenie našej myšlienky sme
umožnili deťom vyskúšať si, koľko práce musí
ich mama vynaložiť, aby pripravila obľúbené
sladké pečivo. Poslúžilo nám k tomu cesto na
medovníky - tradičné vianočné pečivo. Deti si
formičkami vykrajovali rôzne tvary. S pomocou
pani učiteliek poukladali na plech a dali piecť.
Po chodbe sa šírila vôňa upečených medovníkov. Počas vykrajovania si deti spolu s p. učiteľkami zaspievali aj vianočné piesne, ktoré poznajú. Keď p. učiteľka priniesla už upečené medovníčky do triedy, deťom sa rozžiarili ich malé
očká a medzi sebou si rozprávali - to sme robili
my samy. Deti si ešte medovníčky ozdobili a pochválili sa s ich prácou mamičkám na vianočnej
besiedke.

Dňa 29.11.2013 si žiaci 1. a 2. stupňa
zmerali svoje sily a vytrvalosť v skákaní cez švihadlá. Akciu odštartovala súťaž „Skákanie cez
maxi švihadlo“, kde súťažiaci mali tri pokusy.
Túto disciplínu z 1. stupňa vyhral Adrián Berešík s počtom 27 bezchybných skokov a z 2.
stupňa Adriana Hanuliaková so 127 skokmi. Vo
„Švihadlovom maratóne“ v šesťdesiatej minúte
urputného boja odstúpila Terézia Kaňová, čím
uvoľnila cestu k prvému miestu Adriane Hanuliakovej. Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujem všetkým účastníkom za neopakovateľnú atmosféru. (PaedDr. Anna Babišová)

Výsledky súťaže „Skákanie cez maxi
švihadlo“:
1. stupeň ZŠ:
1. Adrián Berešík (2.A)
27 skokov
2. Michaela Múčková (4.B)
22 skokov
3. Katarína Dvorská (2.A)
19 skokov
2. stupeň ZŠ:
1. Adriana Hanuliaková (8.B)
2. Terézia Kaňová (6.A)
3. Simona Mahútová (6.A)

Deti si tak uvedomili, že obľúbené dobroty nemôžu iba konzumovať, ale že si ich treba
najprv pripraviť. Tetám kuchárkam ďakujeme
za upečenie. (Mária Dikošová)

127 skokov
112 skokov
70 skokov

Výsledky súťaže „Švihadlový maratón“:
1. Adriana Hanuliaková (8.B)
60 min.
2. Terézia Kaňová (6.A)
60 min.
3. Alžbeta Součeková (8.B)
59 min.
4. Romana Vráblová (5.A)
59 min.
5. Janka Danišková (5.A)
58 min.
6. Sarah Mária Ďuranová (5.A)
58 min.
7. Sára Zimenová (5.A)
57 min.
8. Monika Pirošíková (8.B)
56 min.
9. - ... zvyšní súťažiaci
pod 40 min.

Zo školských lavíc
13
Úspešný projekt 6.A

Grantový program Školy pre budúcnosť
podporuje inovatívnych pedagógov v snahe meniť zaužívané spôsoby výučby a zároveň podporuje spoluprácu škôl s inými subjektmi.
V 11. ročníku grantového programu Nadácie
Orange boli prioritne podporené projekty tematicky zamerané na vzdelávanie detí a mládeže
v oblasti využívania nových komunikačných
technológií a ochrany pred ich rizikami. Do termínu uzávierky bolo do programu predložených
celkom 409 projektov škôl a mimovládnych organizácií. Hodnotiaca komisia zo všetkých predložených projektov vybrala a odporučila na podporu 109 projektov, medzi ktorými je aj projekt
6.A triedy „Belskí internetoví bezpečáci v akcii“. „Zámerom projektu je zistiť, ako vedia žiaci
základnej školy komunikovať pomocou komunikačných technológií a naučiť ich prostredníctvom
projektového vyučovania tímovej spolupráci,“ povedala Mgr. Irena Kolčáková. (ik)

19
„V rámci záujmového útvaru chceme doplniť už zozbierané koncoročné školské fotografie.
Ďalej chceme s deťmi priblížiť okoliu obec Belá
a poukázať na jej premeny v čase prostredníctvom fotografií. Aby bol krúžok úspešný, je nevyhnutná spolupráca s občanmi obce Belá. Preto
žiačky navštívia našich spoluobčanov so žiadosťou o poskytnutie školských (belských) ročníkových fotografií a starých fotografií našej obce. Zapožičané fotografie po naskenovaní vrátime. Ďalšou dôležitou úlohou krúžku bude podľa poskytnutých starých fotografií vyhľadať dané miesta
v obci a zachytiť ich odfotografovaním v súčasnej
podobe. Výsledky svojej práce budú deti prezentovať na trojdňovej výstave fotografií v Kultúrnom dome Belá počas Belskej púte,“ povedala
pani učiteľka. (ik)

Vernisáž
Belá a jej premeny
v čase
V Centre voľného času pri Spojenej škole
Belá v školskom roku 2013/2014 sa opätovne
obnovil krúžok „Hľadanie minulosti“ pod vedením pani učiteľky PaedDr. Anny Babišovej.

Dňa 10. decembra 2013 sa v Kultúrnom
dome Belá uskutočnila vernisáž výtvarného
umenia, ktorá zahájila výstavu trvajúcu do piatku 13. decembra. Jednotlivé umelecké diela vytvorili žiaci z výtvarného odboru ZUŠ. Najmladší
autori mali len 6 rokov. Veľa prác bolo vytvorených z odpadových materiálov, nakoľko výstava
bola zameraná na podporu ekológie. (tk)
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Kultúra

V koncertnej sále ZUŠ v tomto školskom roku už
po tretíkrát zazneli krásne melódie
Koncertná sála Základnej umeleckej
školy na Nižných Kamencoch aj v tomto školskom roku privítala nielen žiakov školy, ktorí
predviedli svoje majstrovstvo v ovládaní hry
na rôznych hudobných nástrojoch, ale aj širokú verejnosť. Opäť sa nám pedagógom potvrdilo, že to, čo vkladáme do žiakov počas
vyučovania, prináša ovocie v podobe krásnych koncertov a milých vystúpení.
Náš prvý koncert, ktorý sa konal dňa
23. októbra 2013 sme venovali „Mesiacu úcty
k starším“. Počas celého koncertu vládla
v sále dobrá atmosféra. Veď deti z toho najúprimnejšieho srdiečka hrali a spievali pre
svojich najmilších – svojich starých rodičov.
Samozrejme, že aj pre všetkých v sále, pre
tých, ktorí si našli chvíľku a prišli povzbudiť
mladých umelcov. Na koncerte sa predstavili žiaci všetkých oddelení hudobného odboru.
Priaznivý ohlas mal aj náš druhý verejný koncert, ktorý sa uskutočnil 21. novembra 2013.
Teší nás, že žiaci čoraz viac nachádzajú záľubu a chuť pracovať v rôznych komorných zoskupeniach, či už sú to komorný spev, štvorručná a šesťručná hra na klavíri, duá, triá a kvartetá jednotlivých, ale aj rôznych nástrojov. Kolektívna hra deti podnecuje k lepším výkonom a zdravo v nich
prebúdza túžbu byť čo najlepší a ukázať čo sa v nich skrýva.
Najväčším zážitkom sú však pre všetkých najkrajšie koncerty roka – vianočné,
ktoré sú zároveň aj výchovnými koncertmi pre
MŠ a jednotlivé ZŠ. No a úplne tým
„srdiečkovým“ je vianočný koncert „PRE
EVIČKU“,
ktorý
každoročne
venujeme
spomienke na našu pani učiteľku Evičku
Rybárovú.
Ten
tohtoročný
sa
konal
11. decembra. Koncertnú sálu zdobil vianočný stromček, a predsa pod vianočným
stromčekom sa nedá počúvať iná hudba, len

tá, ktorá navodí tú správnu vianočnú náladu
a umocňuje čaro prichádzajúcich Vianoc. Výkony
všetkých žiakov boli azda tým najkrajším darčekom a prejavom spomienky, lásky a vďaky nielen
pre svojich najbližších, ale aj pre všetkých prítomných.
Touto cestou by som chcela svojim kolegom
poďakovať za to, že umožňujú deťom vnímať a pochopiť umenie a vám všetkým zaželať príjemné
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia
a úspechov v roku 2014. (Miroslava Ticháková)

Spoločnosť
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Hudobné reminiscencie
Hudba je neodmysliteľnou súčasťou života každého
človeka a prichádzame s ňou
do styku už od najútlejšieho
veku. V našej obci má tradíciu
Základná umelecká škola na
Nižných Kamencoch, ktorá
rozvíja v deťoch hudobné nadanie a prebúdza prvotný záujem o klasickú hudbu. O súčasnej populárnej hudbe, ktorú na nás chŕlia najpočúvanejšie komerčné rádiá, sa dá povedať toho veľa, len nie to, že
by patrila práve k tomu najkvalitnejšiemu súdku. V celej
spleti hudobných žánrov si
môže každý nájsť ten svoj.
Hudba je zaujímavý fenomén. Dokáže ukľudniť aj
nabudiť a vytvoriť emócie. Inak
pôsobí, keď je ako kulisa, inak

keď je nahlas. Vážna hudba sa
v porovnaní s populárnou líši
tým, že je jednoducho vážna.
Cítiť z nej pocity, smútok, radosť, nadšenie i nostalgiu. Netreba slová a človek cíti jej originalitu a špecifickosť, na rozdiel od populárnej hudby, kde
sa mnohokrát skladby podobajú jedna na druhú a ich kvalita
je čisto spotrebného charakteru. Počúvanie vážnej hudby
podporuje hĺbanie, popúšťanie
fantázie a rozvíja ducha. I keď
existuje mnoho zaujímavých
hudobných žánrov, vážna klasická hudba je vo svojej podstate jedinečná, ventiluje negatívne emócie a napomáha tak
harmónii a vnútornému mieru.
Hudobný odbor Základnej umeleckej školy umožňuje

naučiť sa hrať na rôzne hudobné nástroje ako sú klavír,
akordeón, husle, violončelo,
zobcová flauta, gitara a spev.
V súčasnosti na nej pôsobí jedenásť pedagogických pracovníkov. Medzi deťmi je najväčší
záujem o hru na klavíri a gitare.
Veľká vďaka patrí obci,
ktorá je od roku 2005 zriaďovateľom, že udržuje tradíciu
Základnej
umeleckej
školy
a umožňuje sa hudobne vzdelávať a zmysluplne tráviť voľný
čas deťom i dospelým. Počas
existencie
pod
patronátom
obce opustilo školu približne
50 absolventov, ktorí svojim
muzicírovaním obveseľujú seba a svojich blízkych. (bag)

Výstava poštových holubov
Dňa 7. decembra 2013 sa v Kultúrnom dome v Belej uskutočnila oblastná výstava PH OZ
CHPH Terchová, ktorú zorganizovala ZO Belá. Na výstave sa súťažne zúčastnilo takmer 100 holubov, ktoré bojovali o umiestnenia v 12 kategóriách.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Kategória ŠTANDARD Holub – Holúbek Viktor ml.
Kategória ŠTANDARD Holubica – Ďurana Ján + Lukáš
Výkon 1 za rok 2013 Holub – Hanuliak František
Výkon 1 za rok 2013 Holubica – MVDr. Šimko Ondrej
Kategória ŠPORT A – Krištofík Ján st.
Kategória ŠPORT B – Šupica J + J
Kategória ŠPORT C – Ďurana Miro + Jana
Kategória ŠPORT D – Krištofík Ján st.
Kategória ŠPORT E – Križo Michal
Kategória ŠPORT F – Boka Jozef + Veronika
Kategória ŠPORT G – MVDr., Šimko Ondrej
Kategória ŠPORT H – Krištofík Ján st.
V kategórií Základných organizácií bola najúspešnejšia ZO Terchová (66 b) pred ZO Gbeľany
(62 b) a ZO Varín (48 b). ZO Belá sa umiestnila na 5. mieste so ziskom 34 bodov.
V mene členov výstavného výboru ďakujeme všetkým, ktorí túto výstavu sponzorovali:

Obecný úrad Belá
Belské Služby, s.r.o.
Exkluzív Topoľčany
OptoNet Slovakia, s.r.o.
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--Spomienka--

--Spomienka--

--Spomienka--

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada
mala. Za všetky tvoje trápenia
a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
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.

Deň za dňom sa strieda,
čas rýchlo letí, ubehlo päť
a pol roka, čo s nami už nie si.
Zo smútkom v srdci a slzou
v oku, spomíname na Teba, každý
deň v roku. Či sú to dni sviatočné
alebo všedné, spomienka na Teba
nikdy nevybledne.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na
našu starkú, zabudnúť sa nedá.
Zmĺkli Tvoje ústa, stíchol známy
krok, svoj večný spánok spíš už
80-ty rok. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým, už nič
nie je také, ako bolo predtým. Už
niet návratu, ani nádeje, len
cestička k Tvojmu hrobu nás
všetkých k Tebe zavedie.

Dňa 1. decembra 2013
uplynul rok, čo nás opustila
naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Mária Matejová, rod. Sušienková
z Vyšných Kamencov.

Pri štedrovečernom stole,
keď každý z nás si želá pokoj,
zdravie, my si spomíname
na nedožité 70-te narodeniny
nášho otca, starého otca,
manžela, brata, kamaráta
Jána Vrábla.

S láskou a úctou spomína
celá rodina.

Nemôžeme mu ruku podať,
postískať – už len na hrobe
sviečku zapáliť a tíško spomínať.

--Spomienka--

Spomínajú manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina

Život nám nevráti, čo osud
vzal, odišiel si tíško vtedy, keď
to nikto nečakal. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád.

--Spomienka--

Dňa 9.7.2013 vo veku 58
rokov nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec,
brat, švagor, krstný otec
Milan Bulka.

Úprimne ďakujeme celej rodine,
kamarátom, susedom a známym
za prejavenie sústrasti, kvetinové
dary a účasti na poslednej
rozlúčke a zvlášť pánovi
kanonikovi za dôstojnú rozlúčku.
Manželka a dcéra s rodinou.

Odišiel si potichučky, bez slov, bez
rozlúčky. No čas plynie ako rieky
prúd, kto Ťa mal rád, nevie
zabudnúť. Už Ťa neprebudí slnko
ani krásny deň, na cintoríne
v Belej spíš svoj večný sen.
Dňa 15.9.2013 sme si
pripomenuli smutné 1. výročie
úmrtia nášho manžela, otca,
starého otca, prastarého otca,
krstného otca

Dňa 13. augusta 2013 sme
si pripomenuli 80. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
milovaná starká
Agáta Pechotová, rod. Kubíková.

Agáta Pechotová
* 25.2.1900
┼ 13.8.1933

Jozef Pechota
* 19.2.1985
┼ 3.2.1974

S úctou a láskou, spomína
a nikdy nezabudne 5 pokolení
Vašej dcérky Paulínky Pechotovej
a rodinky Kubíkovej
a Červencovej.
Vnuk Martin Jaroščiak

--Spomienka-Čas ubieha, zastaviť sa nedá a na
nášho syna Slávka zabudnúť sa
nedá. Už len kytičku kvetov
z lásky Ti môžeme na hrob dať
a s bolesťou v srdci spomínať.
Dňa 8.8.2013 sme si pripomenuli
10. výročie smrti nášho syna

Milana Mahúta.

Slavomíra Vrábla.

S úctou a láskou spomína
manželka Kamila, synovia Milan
a Ivan s rodinami a dcéry Janka
a Ľudmila s rodinami.

Spomínajú rodičia, bratia Daniel
s rodinou, Michal, starká, tety,
ostatná rodina a priatelia. Venujte
mu s nami tichú spomienku.

Spoločnosť
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Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. júlom 2013 až 30. novembrom 2013 - ZOSNULÍ -

- NARODENÍ -

Milan Bulka (9.7.2013)
Štefan Franček (5.8.2013)
Stanislava Hanuliaková (18.8.2013)
Jozef Bosík (20.10.2013)
Mária Kuťová (23.10.2013)
Paulína Vrablová (26.10.2013)
Jaroslav Podhorský (31.10.2013)
Jozef Chovanec (9.11.2013)
Margita Valovčiaková (25.11.2013)

Mário Hanuliak (SNP)
Richard Adamovský (Oslobodenia)
Samuel Uhorskai (SNP)
Nela Ticháková (Riečna)
Tereza Jakubíková (Riečna)
Michaela Žiaková (Oslobodenia)
Marián Labant (Kubíková)
Daniel Valjašek (SNP)
Sebastián Vlk (Vyšné Kamence)
Daniel Martinec (Kubíková)
Jakub Falašta (Oslobodenia)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Peter Mahút, Belá ♥ Božena Janešíková, Žilina
Ing. Michal Štrba, Ružomberok ♥ Mgr. Michaela Kurčinová, Belá
Michal Švík, Lysica ♥ Katarína Kubíková, Belá
- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –
Jozef Falašta, Dolná Tižina
Ondrej Šimo, Liptovský Mikuláš
Andrej Vrábel, Belá
Peter Kotyra, Belá

Belské vianočné trhy
Na námestí na Jamách sa pred Vianocami dňa 21. decembra t. j. v sobotu
uskutoční pilotný ročník vianočných trhov
v Belej. V obci je táto udalosť veľmi vítaná,
občania si môžu spríjemniť čakanie na vytúžený štedrý večer priamo vo svojej obci
pri kapustnici a zabíjačkových špecialitách, punči, varenom vínku či medovinke,
ktoré budú dostupné počas celého konania
trhov. Budú na vás čakať stánky s tovarom
s vianočnou tematikou a podvečer vystúpenie speváka, víťaza súťaže Česko Slovensko
má talent, Jozefa Pavlusíka, dychovky
Vadičovská kapela, Belskej muziky Bránica, či speváckeho zboru miestnych veriacich a iné. Vianoce sú skutočne už za dverami a obec chce touto formou umožniť
svojim občanom užiť si na chvíľku tú pravú predvianočnú atmosféru s priateľmi či
rodinou zohriať sa pri punči a možno i dokúpiť si posledné darčeky pre svojich blízkych priamo „pod nosom“. (pš)

♥
♥
♥
♥

Lucia Brtková, Belá
Martina Bosíková, Belá
Vladimíra Halusková, Terchová
Katarína Kremeňová, Veľké Rovné
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V službe pána - 3. časť

Tento rok vám v trojdielnom seriáli v troch vydaniach Belských novín prinášame úryvky z veľmi vzácnej rovnomennej knihy. Dnes prichádzame s poslednou, treťou časťou tohto seriálu. 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 dávnej histórie našej obce v prvej
polovici 20. storočia. Ďalej už o vdp. a o Belej slovami pána profesora.
Ku kultúrnej činnosti tých čias patrilo, akože ináč, ochotnícke divadlo. P. farár ho osobne
neviedol, iba sa oň živo zaujímal. Za jeho pôsobenia hasiči tu nacvičovali asi dvakrát do roka hry od
Palárika. Okrem nich divadlo nacvičoval učiteľský zbor pod vedením organistu p. Valéra Ďurčanského. V r. 1935 zorganizoval p. farár delegáciu z Belej na Katolícky zjazd v Prahe. Išli vlakom.
V obci boli urbárske lesy. I keď patrili obyvateľom obce, nie vždy sa správne využívali. Urbárskemu spolumajiteľstvu správca fary pomáhal svojimi radami, kontaktmi. V roku 1932 za jeho
pričinenia bolo založené „Lesné a pasienkové spoločenstvo“ asi 160 vlastníkov. V tomto spoločenstve sám mal nejakú funkciu aj podiel, ktorý potom zanechal porastu až do znárodnenia lesov.
K zásluhám vdp. farára Kundu patrí ešte založenie Úverového družstva, kde si mohli ľudia,
i keď málo, vkladať úspory alebo vyberať pôžičky. Na čele družstva bola stála komisia s predsedom
vdp. R. Kundom, A Vrábeľom a A. Folkmanom (pred ním Ďurčanský). Družstvo sídlilo v novej škole
a bolo otvorené každú nedeľu popoludní v určených hodinách.
Mnoho dedinčanov zakúpilo od panstva Csáky horu Močiarske ako jednotlivci. Boli tam ihličnaté lesy. No gazdovia sa pritom veľmi zadĺžili, každý po 3 000,- Kčs. Hrozila exekúcia. Vtedy
p. farár zašiel do Žiliny, kde vyhľadal jedného Žida, ktorému odpredal časť lesa na výrub
a peniazmi za drevo si majitelia dlžobou vyplatili. Bola to napätá situácia... A keď vďační farníci
prichádzali za p. farárom spýtať sa ho čo za to, on im kázal nachystať drevo. Nepovedal na čo, len
neskôr: Aby ho priviezli na stavbu školy.
Pán farár chcel všetko domácim zachrániť, všetko im poskytnúť. Dajme ešte slovo
p. E. Belovej, dcére krčmára a obchodníka J. Kubíka: „P. farár i k nám do krčmy zašiel a rozkázal
prítomným po poháriku. Ba čo viac, nechával otcovi lístok, na ktorom bolo napísané: - Dajte tomu
a tomu, tej a tej múku... – On to potom zaplatil.“ No ani neskôr nezabúdal na svojich farníkov. Pri
našej návšteve v Belej jedna náhodná chodkyňa, asi 70-ročná ženička, si spomína, že ako dievča sa
spolu s ďalšími Belčiankami vracala koncom vojny vlakovým transportom z Nemecka. Cesta bola
dlhá, dlho stáli aj v Čadci. Tam ich vyhľadal čadčiansky p. dekan a všetky nachoval hrachovou polievkou s chlebom. Už boli veľmi hladné...
Bezprostredné kontakty tohto obdobia museli byť veľmi intenzívne. Z množstva fotografií, na
ktorých defilujú priateľstvá na celý ďalší život, spomeňme iba spriaznenosť s rodinou notára Štarkeho (bol evanjelik), s rodinou pekára Jána Kubíka, riaditeľa súkenky z Rajca J. Valentšíka a ďalších a ďalších. Belská fara bola ďaleko známa svojou pohostinnosťou nielen pre osoby cirkevné, ale
i civilné, i všetok úprimný ľud.
Bol vášnivý včelár. Farská záhrada bola zároveň ovocným rajom, v ktorom sa dopestovali
všetky možné druhy ovocia, i slivky pomenované podľa Bošáce. Na úrode ovocia ,,participovali,“ aj
miestni obyvatelia, zvlášť tí mladší čo vedeli utekať a stihli si z farskej záhrady niečo aj uchmatnúť.
Netrestal ich. Bol vášnivý poľovník, ľudia ho vo všedné dni často videli odchádzať poza záhrady na
poľovačku. Na to mal aj poľovníckeho psa Lesana. Miloval turistiku, chodil až na hole, kde navštevoval bačov na salaši.
Azda i viac by sa dalo povedať o účinkovaní v Belej za obdobie 15 rokov – do leta 1940. Cirkevná ako i obecná kronika boli však vojnou zničené. Pôsobenie vdp. Rudolfa Kundu v Belej pri Varíne nesporne vtlačilo pečať tejto malej, dovtedy zabudnutej obci. Belá sa vyvinula na obec s mnohými funkciami strediskovej obce. On k tomu prispel bez kalkulovania čo prinesie budúcnosť. Keď
sa o 13 rokov neskôr prišiel s ním do Čadce rozlúčiť autobus veriacich z Belej a rozlúčkovú reč na
cintoríne v ich mene povedal p. J. Mariáš, organista a učiteľ, asi vycítili, čo pre nich znamenal. Bolo
až dojemné, že v takých ťažkých rokoch nezabudli na svojho dušpastiera.
Je len škoda, že práve to, čím v Belej začínal, najviac postihla vojna. Fara i kostol boli delostreleckou paľbou značne poškodené. Kostol sa musel znovu opravovať a maľovať a fara sa postavila úplne nová. Keď však ľudia i po toľkých rokoch hovoria: „takého pána farára, ako bol on, mať
nebudeme“, zaželajme im, aby to bolo ináč.

Spoločnosť
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Mesiac úcty k starším

Našim drahým matkám a starým matkám, otcom
a starým otcom od náveku
a podľa kresťanských či iných
zásad, patrí veľký rešpekt
a úcta. Cti otca svojho a matku svoju. Obzvlášť, keď už sa
dostanú za hranicu štátom
stanoveného
dôchodkového
veku, múdrosť a skúsenosť
z ich čoraz výraznejších vrások sú tak čitateľné a poučné.
Október je mesiac, keď sa pamätá na staršie generácie, nenadarmo sa nazýva mesiacom
úcty k starším. Je to teda aj
výborná príležitosť pre obec,
uctiť si svojich občanov seniorov. Preto pri tejto príležitosti zorganizovala obec v jedno októbrové nedeľné popoludnie posedenie
v Kultúrnom dome Belá, kde pozvala všetkých ľudí v dôchodkovom veku. Priestory sály kultúrneho domu pomohli pre svojich starých rodičov svojimi umeleckými výtvormi
vyzdobiť naši škôlkari či školáčikovia, obec
zabezpečila stolovanie. Posedenie sprevádzala hostina, kde si mohli zúčastnení pochutnať na výbornej kapustnici s klobásou, údenom mäsku, koláčikoch či korbáčikoch a tiež
si popočúvať Belskú ľudovú muziku Bránica,
či si schuti zaspievať. Tento rok na tomto
spoločenskom posedení, ktoré okrem vedenia obce poctil svojou návštevou aj poslanec
Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik,
sa zúčastnilo vyše sto našich drahých dôchodcov. Zábava a dobrá nálada trvala až do
neskorého večera. (pš)

Z činnosti klubu dôchodcov
Klub dôchodcov nezaostával za svojou
obvyklou aktivitou ani na jeseň tohto roku. Ešte
v auguste si členovia uskutočnili posedenie pri
guláši na Urbárskej chate v Belskej, kde sa
zdravo naštartovali k aktívnej jeseni. Zúčastnili
sa viacerých brigád, hlavne pred kostolom. Najväčšia sa konala tesne pred dušičkami, keď
krásne poupratovali okolie kostola a cintoríny.
Okrem práce si našli čas aj na relax, keď využili
možnosť ísť sa kúpať do termálnych bazénov.
Väčšina členov klubu sa v októbri zúčastnila aj
posedenia v kultúrnom dome, ktoré organizovala obec pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Niektorí z dôchodcov sa zúčastnili aj rôznych
pútí, či zájazdov pre veriacich. Rok sa pomaly
končí, dôchodcovia bilancujú a tiež už pomaly
spriadajú plány na budúci rok. Všetko sa dozvieme na ich výročnej schôdzi, ktorú pripravujú ako každoročne v Spoločenskom dome Kubíková vo februári budúceho roku. Vedenie obce
Belá chce pri tejto príležitosti poďakovať členom
klubu dôchodcov, ktorí sa zúčastnili brigád, za
veľkú pomoc pri udržiavaní čistoty pred kostolom a v iných častiach našej obce, ktorá nám je
všetkým domovom. (pš)
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A - mužstvo

Pred sezónou sme sa vo vedení klubu
dohodli na posilnení kádra. Postupne nás posilnili M. Martini, L. Cvacho, F. Remek a P. Kopásek. Do súťaže sme išli s cieľom umiestniť sa do
5. miesta po jeseni. Bohužiaľ cieľ sa nám nepodarilo naplniť z viacerých dôvodov. Veľkým problémom bola naša koncovka, kde sme zlyhali vo
viacerých zápasoch a dostávali sme aj pomerne
„lacné“ góly. Taktiež mi chýbalo u niektorých
hráčov tzv. futbalové srdiečko a mrzí ma aj nedostatočný prístup hráčov k tréningom. Mrzia
nás bodové zaváhania v zápasoch, kde sme boli
lepším mužstvom (Stráža, Čierne, Staškov
a Raková). Naopak nevyšli nám stretnutia v Bánovej, Starej Bystrici a doma s Kotešovou. Čaká
nás náročná jar, na ktorú sa chceme zodpovedne pripraviť. Určite budú nejaké zmeny v kádri.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí podporujú ŠK Belá a prajem im príjemné prežitie
vianočných sviatkov. (Mgr. Ján Holúbek)
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. TJ Stráža
2. FK Terchová
3. ŠK Čierne pri Čadci
4. FK Strečno
5. Jednota Bánová
6. TJ Divinka
7. Slávia Staškov
8. ŠK Belá
9. Polom Raková
10. Slovan Skalité
11. OFK Kotešová
12. FK Rajec
13. Pokrok Stará Bystrica
14. ŠK Radoľa

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
8
8
6
6
5
3
2
3
3
2
1

2
3
2
2
1
3
1
3
3
5
2
2
2
3

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

31:13
23:8
32:18
29:18
33:12
17:23
21:25
21:21
22:26
19:26
16:31
16:32
11:25
15:28

32
30
26
26
25
21
19
18
12
11
11
11
8
6

Dorast na 1. mieste
Jesennú časť ročníka 2013/2014 môžem
označiť za veľmi vydarenú, keďže sme skončili
na prvom mieste tabuľky. Z trinástich zápasov
sme dosiahli vynikajúcich jedenásť víťazstiev.
Po prvých troch kolách sme mali plný počet bodov, potom však prišli dve vysoké prehry po sebe. Tieto prehry nám však paradoxne pomohli,
pretože po nich sme dosiahli 8-zápasovú šnúru
bez straty bodu a ocitli sme sa na čele tabuľky.
Chcel by som sa týmto poďakovať hlavne všetkým hráčom, ktorí sa svojimi výkonmi na ihrisku zaslúžili o tento úspech. Avšak sme iba
v polovici našej cesty za postupom do vyššej súťaže, čo sa nám už dva ročníky po sebe veľmi
tesne nepodarilo. S jesennou časťou súťaže sme

teda dúfam všetci spokojní aj keď ma mrzí slabá
účasť na niektorých tréningoch a zápasoch vonku hlavne ku koncu jesene. Dúfam, že sa to
v zimnej príprave a v jarnej časti zlepší, budú sa
nám vyhýbať zranenia a všetci spolu zabojujeme o postup. Chcem poďakovať vedeniu ŠK Belá, obci, sponzorom a fanúšikom za ich podporu
a povzbudzovanie v našom snažení, nech im to
vydrží aj do budúcna. (Anton Cabadaj ml.)
DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Belá
2. ŠK Čierne pri Čadci
3. ŠK Štiavnik
4. Fatran Varín
5. FK Rajec
6. FK Terchová
7. REaMOS Kys. Lieskovec
8. ŠK Radoľa
9. FK Strečno
10. Pokrok Stará Bystrica
11. Tatran Oščadnica
12. SNAHA Zborov n. Byst
13. Slovan Podvysoká
14. Polom Raková

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
8
8
7
7
6
6
2
2
2
1
1

0
0
3
1
0
2
1
1
1
3
3
2
3
2

2
3
1
4
5
4
5
6
6
8
8
9
9
10

52:23
44:14
42:14
36:26
30:16
37:25
45:27
42:39
21:34
28:46
23:48
19:59
16:41
18:41

33
30
30
25
24
23
22
19
19
9
9
8
6
5

Zimné turnaje
Ani túto zimu nezapadne telocvičňa prachom, nakoľko sa v nej okrem pravidelného
a pomerne nabitého programu uskutočnia aj
tradičné zimné futbalové halové turnaje. V sobotu 28. decembra to bude vianočný Turnaj
o pohár starostu obce, kde zvyčajne štartuje 10
mužstiev z našej obce pod hlavičkou toho –
ktorého sponzora alebo pod vlastným názvom.
Tento turnaj prináša každoročne kvalitné športové vyžitie a láka aj množstvo športových či bufetových fanúšikov. Nasledovať bude turnaj hráčov nad 35 rokov a turnaj mužstiev Terchovskej
doliny, ktoré oba majú ašpiráciu vyrovnať sa
kvalitou a organizáciou vianočnému turnaju
a sú lákadlom tejto zimnej halovej sezóny. (pš)

Poďakovanie
Vedenie ŠK Belá ďakuje sponzorom, ktorí sa svojimi finančnými a materiálnymi príspevkami podieľali na jeho chode v roku 2013.
Boli to v prvom rade obec Belá, ktorá pravidelne
dotuje ŠK zo svojho rozpočtu, ďalej Belské Služby, s.r.o. a miestni podnikatelia. Sú nimi Tomáš
Šugár, Ján Sušienka, Ján Kurčina, Zapharm
Lekáreň, Miroslav Baďo, Dušan Káčer, Ján Mihalčatin a Ján Mičic.
Veľmi si vašu pomoc vážime.

Šport
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Starší žiaci
V jesennej časti II. ligy starších žiakov
skupiny sever sme obsadili so ziskom 16 bodov
a bilanciou 4 výhry, 4 remízy, 5 prehier, umiestnenie na 9. mieste. Postavenie v tabuľke zhruba
odzrkadľuje našu hernú kvalitu a silu kádra.
Veľký problém sme mali so strieľaním gólov,
chýbali nám kvalitní strelci, akými boli minulý
rok J. Špirka a P. Vrábel, ktorí prešli do nášho
dorastu. Úroveň súťaže oproti predchádzajúcim
rokom výrazne stúpla, pretože z I. ligy po reorganizácií preradili do našej súťaže 5 tímov. Najlepšími hráčmi jesene v našom družstve boli
M. Vrábel a D. Muráň, bez ktorých by sme
umiestnenie do 10. miesta určite nedosiahli. Na
záver by som chcel poďakovať všetkým funkcionárom, sponzorom a vedeniu Spojenej školy Belá za spoluprácu a vytvorené podmienky. Hráčom prajem do jarnej časti ligy pevné zdravie
a chuť do futbalu. (Mgr. Ivan Černák)

sa opieralo a bolo závislé od výkonov kľúčových
hráčov, ktorými boli: Zimen Dávid, Mihalčatin
Marek, Hudec Daniel, Cabadaj Matúš. V mene
všetkých chlapcov chcem poďakovať Františkovi
Hurtekovi, ktorý nám zakúpil 14 nových futbalových lôpt. Veľká vďaka patrí aj ostatným: šoférom a vedeniu ŠK Belá.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
9
8
7
5
4
4
3
3
2
2
0

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

2
1
2
2
4
3
6
4
5
8
8
8
10
12

54:17
75:22
62:12
54:22
30:13
28:13
24:20
22:38
14:29
16:29
8:42
13:40
10:64
3:52

31
30
29
29
25
24
17
17
16
11
11
9
7
1

Mladší žiaci
Mladší žiaci v jesennej časti ligy odohrali
všetky plánované zápasy. Nebudem sa venovať
tabuľke, ktorá je neoficiálna (resp. neexistujúca)
a ani výsledkom z jednotlivých zápasov. Hodnotím s čím chlapci prišli do letnej prípravy a čo
vedia dnes. V priebehu tohto kvartálu sa chlapci zdokonalili prevažne v herných činnostiach
jednotlivca, v rozvoji rýchlosti a hlavne koordinácii. Môžem z časti tento cieľ považovať za splnený, ak beriem do úvahy, že netrénujem chlapcov z výberu, ale z náboru, t. j. trénujú a hrajú
všetci hráči bez ohľadu na talent. Predvedená
hra v zápasoch nebola podľa mojich predstáv.
Pripisujem to vekovej hranici, keď v zostave
družstva hrajú už chlapci o štyri roky mladší,
ako je zodpovedajúca veková kategória. Mužstvo

Apropo: Som veľmi rád, že na zápasoch
vidím zvýšený záujem rodičov, či starých rodičov, čo v minulosti nebol vídaný jav. Ďakujeme
vám za podporu, lebo ak nie vy, kto potom? Deti
dnes majú veľa iných možností, ktoré sme my
nemali, ako napríklad počítače, internet, televíziu s množstvom kanálov, ktoré majú za následok, že behom pár rokov vymizol pouličný šport
ako taký. Deťom sa už nechce chodiť ani vonku,
komunikujú cez sociálne siete, hrajú hry futbal,
či hokej na herných konzolách. Šport, ako neoddeliteľná súčasť zdravého životného štýlu je
dnes na neskutočnom úpadku, a preto aj športové triedy, ktoré máme, sú anomáliou základných škôl, a preto si ich všetci vážme, pokiaľ ich
ešte máme... (Mgr. Peter Boháč)
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. MFK Dolný Kubín
2. FC Ajax Slimáčik MŠK
3. MŠK Žilina „C“
4. Oravan Oravská Jasenica
5. MŠK Kys. N. Mesto „A“
6. FO Kinex Bytča
7. ŠK Tvrdošín
8. TJ Tatran Zákamenné
9. FK Čadca „A“
10. Tatran Oravské Veselé
11. ŠK Belá
12. OFK Teplička n. Váhom
13. FK Rajec
14. ŠK Olympia Bobrov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
9
8
8
6
7
5
3
3
2
1
0

0
1
1
1
2
1
4
1
2
2
1
0
0
0

1
2
3
3
3
4
3
5
6
8
9
11
12
13

72:4
79:16
115:21
61:22
42:15
48:22
44:28
37:23
39:48
13:54
20:67
18:87
16:97
4:102

36
31
28
28
26
25
22
22
17
11
10
6
3
0
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Jamistav cup

Športový klub Belá v spolupráci s firmou
Jamistav (J. Mihalčatin) usporiadala 3. ročník
halového turnaja mladších žiakov - Jamistav
Cup 2013. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev:
ŠK Belá, Dolný Kubín, Turzovka, Čadca, Ajax
Žilina a Teplička nad Váhom. Hralo sa v dvoch
skupinách po troch. Najlepšie sa darilo chlapcom z Dolného Kubína, ktorí vo finále porazili
Turzovku. Naši chlapci obsadili 4. miesto, keď
veľmi nešťastne prehrali na pokutové kopy v semifinále s Turzovkou. Najlepším strelcom turnaja sa stal Marek Mihalčatin (8 gólov). Ďakujeme
za podporu firme Jamistav. (Mgr. Ján Holúbek)

násobný majster Československa) - Tomáš, ktorý dvakrát vyhral vo farbách Belej.
Na záver patrí poďakovanie obci Belá za
pravidelnú finančnú pomoc a poskytovanie priestorov kultúrneho domu a firmám: Jamistav
(J. Mihalčatin), Rukor (J. Kurčina), Linos (J. Sušienka) - za finančnú pomoc na chod klubu.
(Mgr. Ján Holúbek)

Florbal

Box
V úspešnej činnosti pokračuje boxerský
klub v Belej pod vedením Mariána Mariáša.
Klub je zameraný hlavne na mládež, kde k popredným boxerom patria bratia Marek a Miroslav Mihalčatinovci. Obidvaja sa už niekoľkokrát zúčastnili Majstrovstiev SR, kde obsadili
popredné umiestnenia. Naposledy sa z nich presadil Miroslav Mihalčatin, ktorý 9. novembra
zvíťazil nad svojim súperom na 4. turnaji I. ligy
Slovenskej ligy boxu v Novom Mesta nad Váhom
v kategórií starších žiakov do 62 kg. Menovaní
boxeri trénujú 5 krát týždenne v Kultúrnom dome v Belej a podľa slov trénera radi privítajú
nových adeptov boxu. Záujemcovia o box sa
môžu informovať priamo u trénera Mariáša a to
každý pracovný deň v čase od 17:00 do 18:00
počas tréningov. Veľkým prianím trénera je dotiahnuť do Belej ligové kolo mužov a nejakú exhibíciu boxu. Za oddiel Belá boxoval aj syn známeho boxera Slovenska Milana Smetanu (viac-

Spojená škola Belá zorganizovala pod vedením Mgr. Jána Holúbka 26. novembra 2013
pre dievčatá 5. až 9. ročníka florbalový turnaj
O pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo
osem družstiev - Belá, Terchová, Budatín a Teplička nad Váhom. Turnaja sa zúčastnili tri naše
tímy, ktoré obsadili 8., 4. a 2. miesto. Turnaj
vyhralo družstvo pod vedením Mgr. Gabiky Boháčovej (Terchová). (Mgr. Ján Holúbek)

Životné prostredie
Čistenie Varínky
Tohtoročná druhá akcia čistenia Varínky, ktorú zorganizovalo občianke združenie Turistický štvorček, bola síce čo do počtu účastníkov skromnejšia ako prvá, ale taktiež mala zmysel, nakoľko sa podarilo vyčistiť ďalší úsek Varínky. Vyčistil sa úsek od rázcestia pri Brániciach až po Hôštinu. Združenie plánuje v spolupráci s obcou pokračovať v čistení úseku Varínky pretekajúceho Belou aj budúci rok. Podrobnosti o plánovaných akciách budú zverejnené
na stránke združenia www.turistickystvorcek.sk
a stránke obce www.bela.sk.
Viac o priebehu akcie slovami predsedníčky občianskeho združenia Patrície Vráblcovej: „Slnko nad Varínkou nám v nedeľu 15. septembra predsa len svietilo. Aj keď predpovede na
víkend neboli priaznivé a hydrometeorológovia
varovali, nakoniec nám to vyšlo. Z dôvodu chrípkovo-nádchového obdobia sa nás však zišlo iba
päť. To nám ale vôbec nevadilo, nálada bola
skvelá a chuť do práce veľká. Na ďalšom úseku
Varínky sa nám podarilo vyzbierať 35 vriec odpadu, viacero pneumatík a veľké množstvo stavebného odpadu. Okrem toho veľa praktických
vecí do domácnosti ako hrniec, počítač, dva televízory a torzo z práčky...“ (tk)

Za čistejšiu obec
Už po druhýkrát sme sa tento rok dali
dokopy ako partia dobrovoľníkov s cieľom pomôcť prírode, a tým aj trošku skrášliť okolie.
Našou prvou úlohou bol zber odpadu a druhou
čistenie potoka Belianka. Určite mi nedá nepriblížiť vám, s čím sme sa počas oboch dobrovoľných akcií stretli. Pri čistení potoka sme začali
úsekom od krčmy U Ševčíka smerom dole ako
sa spája Belianka s Varínkou. Plán bol pôvodne
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iný, ale bohužiaľ nie každému dovoľovala zúčastniť sa práca, rodinné povinnosti, zdravie
u niektorých aj lenivosť či nezáujem. Pohľad na
našu Belianku bol naozaj veľmi smutný. Nič iné
len kopa odpadu ako mŕtve ryby a iné zvieratá,
železo, oblečenie, koberce a neuveriteľné množstvo plastov. Už to nie je ten živý potok, ako si
ho pamätám z detstva. No najsmutnejšie na
tom všetkom bolo a je práve to, že keď som
o necelý mesiac prechádzala okolo vyčisteného
úseku, bolo to takmer také isté. A že vraj sme
my ľudia najinteligentnejšie tvory na tejto planéte? Nech si každý odpovie sám. Počas aprílového zberu odpadu, nám veľmi pomohla aj ZŠ –
Belá, ktorá vyzbierala smeti v centre dediny
a touto cestou sa pánovi riaditeľovi, učiteľom
a žiakom chceme veľmi pekne poďakovať za
ochotu a pomoc. Na nasledujúci deň sme sa teda pustili do úseku na vyšnom konci od konečnej zastávky smerom do Belskej doliny a tiež
smerom do Dolnej Tižiny. Je na zamyslenie koľko námahy si ľudia dajú s nepotrebným materiálom, ak to tak môžem nazvať. Okrem vriec plných papiera, plastov, sklených fliaš a železa
sme v kríkoch našli dokonca aj niekoľko kusov
starých televízií a sedacích súprav. Nie je jednoduchšie darovať ešte možno použiteľný nábytok
rodinám alebo zariadeniam, ktoré budú za akúkoľvek pomoc vďačné, alebo len vyčkať na zber
tohto druhu odpadu, ako vyhodiť ho do kríkov?
Určite aj budúci rok plánujeme ďalšie dobrovoľné akcie, a veríme, že nás dobrovoľníkov bude
zasa viac a taktiež veríme, že odpadu bude menej. Na záver by som sa chcela ešte poďakovať
všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a OcÚ
Belá za ochotu spolupracovať a podporiť nás.
Príroda je oproti nám vo výhode, môže
existovať bez nás, ale my bez nej nie.
(Nikola Holienková)
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Postrehy
Návrat do leta

Odhliadnuc od letnej pohody a krásneho počasia by som tohtoročné leto nazval prívlastkom aktívne. Konalo sa totiž azda najviac
spoločenských akcií v našej obci za posledných
niekoľko rokov. Prispeli k tomu hlavne diskotéky pod holým nebom v areáli futbalového ihriska. Na konci leta to zas bolo súťažné varenie
gulášu sprevádzané kultúrnym programom,
zábavou a súťažami. Hlavným „ťahákom“ kultúrneho leta však bola, ako obvykle, naša tradičná BELSKÁ PÚŤ. Už v piatok večer to v obci
žilo, keď sa tohtoročná púť začala vo veľkom
štýle koncertmi živých kapiel. Bohužiaľ nepodarilo sa naplniť program koncertov na sto
percent, nakoľko avizovaný umelec Petr Spálený bol v týždni pred Belskou púťou hospitalizovaný v nemocnici. To odradilo od návštevy koncertov hlavne staršiu generáciu, ktorú chceli organizátori osloviť. A tak prišli na rad mladí, ktorým do zábavy hrali revivalové kapely U2 Stay revival
a AC/DC Bon Scott memorial band. Po koncertoch sa do bieleho rána zabávalo na diskotéke pod
taktovkou osvedčených DJ-ov.
V sobotu ráno sa začalo vo veľkom športovať. Už okolo ôsmej prišlo rozlosovanie obecného futbalového turnaja s pravidelnými účastníkmi, v zložení Vyšný koniec, Nižný koniec,
mladá „20-tka“ a chlapci z Lysice. V systéme,
v ktorom si zahrali každý s každým, sa nakoniec
z celkového víťazstva tešili borci z mužstva Nižný
koniec. Diváci mohli vidieť naozaj kvalitné športové výkony a všetci sa dosýta športovo vyžili.
Najlepším hráčom turnaja sa stal Pavol Vrábel
známy ako „Pilina“, najlepší strelec a brankár
boli rovnako ako minulý rok Marián Chabada
z Lysice a Peter Bela z mužstva „20-tka“. Najusilovnejší hráč sa stal Miroslav Žídek z mužstva
Vyšný koniec. Spolu s posledne menovaným
hrali v jednom mužstve aj jeho otec a dokonca aj syn, čím vytvorili trojgeneračné zastúpenie hráčov
z jednej rodiny v jednom mužstve, čo bolo dozaista veľkou zaujímavosťou. Futbal veru baví v každom veku.
V tom istom čase ako sa hral obecný turnaj sa v obci bežal už tretí ročník Belskej hodovej
sedmičky. Trasa viedla čiastočne po cestách
v obci a čiastočne po teréne mimo obce. Tento rok sa preteku zúčastnilo 77 bežcov
v týchto kategóriách: muži vo vekových kategóriách do 39, 49, 59 a nad 60 rokov, tiež
ženy do 34 a nad 35 rokov a nakoniec aj naša najobľúbenejšia kategória domáci bežci.
Okrem nich si na skrátenej trati mohli svoje
sily zmerať aj deti. Pretek mal tento rok výraznú medzinárodnú účasť, keď sa ho zúčastnili aj pretekári z Poľska, Čiech, Ukrajiny
a Holandska. Celkovým víťazom sa stal Wrobel Tomasz z Poľska s časom 25:52 min.
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Najrýchlejšou ženou bola Paulínyová Katarína z AK ZŤS
Martin s časom 30:19 min. Rekord trate odolal aj v ženskej aj mužskej kategórií. Medzi pretekármi sa nestratili
ani domáci zástupcovia, dvaja najlepší sa v celkom poradí
umiestnili na 14. a 15. mieste, potom ako doslova o prsia
vyhral mikrosúboj domácich pretekárov Juraj Káčer pred
Pavlom Poliačkom, obaja dobehli s časom 27:58 min. Na
3. mieste v kategórií domácich pretekárov skončil František Matejička s časom 29:20 min. Domáce pretekárky zastupovala len Anna Babišová. V detskej kategórií štartovalo 8 detí, ktoré všetky získali sladkú odmenu. Týmto by
organizátori radi pozvali všetkých záujemcov na ďalší ročník počas konania Belskej púte 2014.
Keď utíchli športové aktivity rozozvučali
sa opäť reproduktory v areáli futbalového ihriska a sobotná diskotéková noc mohla začať. Komu sa nechcelo ísť na ihrisko, mohol zájsť na
ulicu U Čajkov, kde sa takisto konala zábava až
do bieleho rána.
V nedeľu ráno sa konali dve sväté omše,
nakoľko celá Belská púť má hlavne duchovný
rozmer, veď patrónkou našej obce je svätá Mária
Magdaléna, ktorú tu oslavujeme.
Hneď poobede mohli naši občania navštíviť kultúrne vystúpenia pred kultúrnym domom a v amfiteátri na futbalovom ihrisku, kde
sa o kultúru postarali vystupujúci Belská muzika Bránica, folklórny nadšenci Oprášené krpce
a dychová muzika Varínčanka.
Nechýbal ani futbalový zápas nášho „A“ mužstva, ktoré v ňom zdolalo súpera z treťoligovej
Čadce 3:2. Víťazný gól strelil profesionálnym lobom ešte dorastenec Richard Šugár.
Počas celého víkendu sa podával starostovský guláš a to nielen na ihrisku, ale aj v Kubíkovej, na Kamencoch a vyšnom konci. Bolo ho
dostatok pre všetkých a bol zdarma. K nemu tiež
pivko či kofola, aby v hrdle nevyschlo. No aj keď
pomenej, ale predsa, bolo po dedine tento rok aj

tradičných jarmočných stánkov. No a nik si
snáď nevie predstaviť Belskú púť bez kolotočov
na Hôštine, ktoré nechýbali ani tento rok.
Aj keď píšeme tieto riadky už takmer na
začiatku zimy, radi spomíname na leto a tešíme
sa na to ďalšie. (pš)
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Inzercia

Priestory na prenájom
Obec Belá dá do prenájmu priestory v Kultúrnom dome v Belej:
- kanceláriu na 1. poschodí, rozloha 16 m2
- priestory v suteréne, rozloha 25 m2
Viac info na OcÚ alebo tel.: 0948 410 070

Inzerujte v Belských novinách!
- cena inzercie je 6,60 € za 1/8 strany; platba do pokladne obce na obecnom úrade -

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

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

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

BN č. 1/2014 vyjdú na Veľkú noc

belskenoviny@gmail.com
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- prajeme príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2014 -

