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Obecný úrad informuje
Od snehovej kalamity k hroziacim povodniam

Od polovice februára sužovalo obec Belá
pretrvávajúce sneženie a s ním súvisiaca snehová kalamita, ktorá sa mohla podpísať pod ohrozenie života a zdravia občanov, ako aj spôsobenie veľkých škôd na majetku. Z tohto dôvodu
vyhlásilo vedenie obce dňa 16. februára o 5:00
hod. mimoriadnu situáciu, ktorá bola odvolaná
dňa 21. februára o 10:00 hod., teda ihneď po
splnení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

Snehová kalamita spôsobila obci veľké
problémy. Množstvo obecných ciest zostalo na
istú dobu neprejazdných; mráz a ľad sa podpísali aj pod nefunkčnosť rozhlasu a poruchy káblovej televízie. Obec však tieto ťažké chvíle zvládla, a to aj vďaka pomoci samotných občanov.

„Počas snehovej kalamity sme zmobilizovali čo najväčší počet mechanizmov na odpratávanie snehu. Do prác sa zapojili aj podnikatelia
obce, ktorí nám boli ochotní pomôcť. Angažovaní
boli aj všetci zamestnanci obecného úradu a
obecného podniku, ako aj dobrovoľníci,“ hovorí
starosta obce Belá Ing. Matúš Krajči.

Obecný úrad informuje

Len krátko po odvolaní snehovej kalamity prišiel ďalší úder, keď na území obce vzniklo
nebezpečenstvo povodne. Z tohto dôvodu zasadala dňa 25. februára od 8:00 hod. povodňová
komisia obce. Komisia dospela k záveru, že na
území obce je potrebné vyhlásiť tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý následne starosta obce
aj vyhlásil.
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sa pomaly začala vylievať von z koryta. „Našťastie, nakoniec sa nám podarilo predísť najhoršiemu,“ uzatvára starosta obce. (mu)

Ďalšie problémy s vodou
Snehová kalamita spôsobila v obci Belá
aj problémy s nedostatkom vody. Za chýbajúcou
vodou v niektorých miestnych častiach stálo
mrazom roztrhnuté potrubie, ktoré sa v spolupráci so spoločnosťou Severoslovenské vodárne
a kanalizácie podarilo lokalizovať až po niekoľkých dňoch intenzívneho pátrania.
Príčinou vyhlásenia mimoriadnej situácie boli prietoky presahujúce kapacitu koryta
vodných tokov na ich neohradených častiach.
„Išlo hlavne o menšie toky v rôznych častiach obce, ako aj o hlavný tok - rieku Varínku,“ pokračuje starosta obce.
Najhorší stav panoval v časti medzi Vyšnými a Nižnými Kamencami, kde sa do užšieho
prieplavu nakopilo množstvo neúmerne pribúdajúcich krýh, ktoré vytvorili zátarasu. Pritekajúce kryhy sa tak začali hromadiť a tvoriť asi
300 metrov dlhú vrstvu, ktorá sa stálym prítokom ďalších a ďalších kusov ľadu dvíhala a voda

Niektoré časti obce zostali počas hľadania poruchy bez vody a museli sa spoliehať na
zásobovanie cisternami. Vzhľadom na nefunkčnosť obecného rozhlasu, pod ktorú sa podpísal
pretrvávajúci mráz, boli občania o tomto stave
informovaní prostredníctvom obecnej webovej
stránky. Šírenie správ bolo realizované aj rozosielaním SMS a roznášaním letákov.
Vedenie obce Belá týmto ďakuje všetkým
občanom za pochopenie a trpezlivosť, a zároveň
verí, že tohtoročná náročná zima už povedala
svoje posledné slovo. (mu)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Belských novín (č.3/2011) sa konalo jedno riadne a
dve mimoriadne obecné zastupiteľstvá (ďalej OZ; MOZ), na ktorých OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE:

a) návrh poslanca Ing. Jozefa Mažgúta o zmenu, resp. doplnenie uznesenia č. 16/2011
zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa
9.12.2011 (bod III. „Uložilo“; časť VZN voda
Kamence) nasledovne: Vytvoriť špeciálnu komisiu, ktorá bude riešiť VZN a situáciu s vodou na Kamencoch;
b) doručenie návrhu Rady Spojenej školy Belá
- poplatky pre ZUŠ - riešiť na riadnom zasadnutí OZ dňa 9.3.2012; pripraviť VZN a
všetky potrebné materiály k danej problematike (nutnosť na rokovanie prizvať riaditeľa SŠ Belá Mgr. Jozefa Šugára, odborného
zamestnanca ŠÚ PaedDr. Emíliu Surovcovú
a zástupkyňu ZUŠ Miroslavu Tichákovú);
c) rozhodnutie poslanca Jaroslava Dvorského
o vzdaní sa poslaneckej odmeny, ktorú venuje pre potreby ZUŠ;
d) správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh, prezentovanú
prednostom OcÚ Mgr. Petrom Šugárom;
e) správu z rokovaní s miestnym Urbárskym
spolumajiteľstvom ohľadom zmluvy Autokemping, prednesenú starostom obce Ing.
Matúšom Krajčim;
f) oznam riaditeľa SŠ Mgr. Jozefa Šugára o
udelení riaditeľského voľna dňa 14.3.2012;
g) informáciu riaditeľa SŠ Mgr. Jozefa Šugára
o začatí dohodovacieho konania a podania
žiadosti zriaďovateľom a školou v súvislosti
s rozpočtovou skladbou na prenesené kompetencie pre rok 2012;
h) správu konateľa/riaditeľa Obecného podniku s.r.o./Belkosu Róberta Boháča ohľadom
hospodárenia v obecných zariadeniach - Autokemping Belá, Chata Krkavec a Spoločenský dom Kubíková;
i) informáciu podanú starostom obce Ing. Matúšom Krajčim o tom, že finančná polícia na
podnet bývalého konateľa Obecného podniku, s.r.o. Františka Vrábla zadržala všetky
účtovné doklady spoločnosti od roku 2001
na prešetrenie. Bývalý konateľ OP vo svojom podnete ďalej požaduje zadržanie týchto
dokladov finančnou políciou mimo Žilinského kraja;
j) správu hlavného kontrolóra obce Ing. Micha-

la Šugára ohľadom správy obce, odborných
stanovísk, činnosti a efektívnosti, ako aj záverečného hodnotenia roka 2011.
II. SCHVÁLILO:
a) uzavretie zmluvy o pôžičke so spoločnosťou
SK BUILDING, s.r.o., so sídlom Kragujevská 398 Žilina, IČO 45480915; a to vo výške
100 000 € za účelom splatenia dlhov obce;
b) uzavretie záložnej zmluvy v prospech záložného veriteľa - spoločnosti SK BUILDING,
s.r.o., so sídlom Kragujevská 398 Žilina,
IČO 45480915; s tým, že obec dáva do zálohy spoločenský dom súp. č. 71 (nachádzajúci sa na pozemku č. 5571 a na pozemku č.
5578/5), pozemok č. 5571 vo výmere 244
m2 a pozemok č. 5578/5 vo výmere 19 m2;
c) vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej OOCR) podľa nasledovných bodov: 1.) OZ prerokovalo zámer obce
na založenie OOCR pre Žilinu, región MTD,
región MBD podľa § 14 zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov. 2.) OZ prerokovalo
zámer obce vstúpiť do OOCR pre Žilinu, región MTD, región MBD ako zakladajúci člen.
3.) OZ súhlasí so založením OOCR pre Žilinu, región MTD, región MBD podľa § 14
zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
4.) OZ súhlasí so vstupom obce ako zakladajúceho člena do OOCR pre Žilinu, reg. MTD
a reg. MBD, podľa § 14 zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov. 5.) OZ schvaľuje výšku členského príspevku obce ako člena do
OOCR pre Žilinu, región MTD, región MBD
pre rok 2012 vo výške 1 € za obyvateľov obce. 6.) OZ poveruje starostu obce na právne
úkony vedúce k založeniu OOCR pre Žilinu,
región MTD, región MBD podľa § 14 zákona
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 7.) OZ poveruje starostu obce previesť členský príspevok za rok 2012 v prospech správcu členských príspevkov určených v zakladateľskej
zmluve o založení OOCR pre Žilinu, región
MTD, región MBD do 15.2.2012. 8.) OZ pove-
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d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

ruje starostu obce rokovať o postavení obce
v zakladateľskej zmluve a v stanovách zakladanej OOCR pre Žilinu, región MTD, región MBD;
preklenovací úver vo výške 104 821,73 € od
SZRB, a.s., ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce;
žiadosť obce Lutiše o prijatie do spoločného
Stavebného úradu obce Belá;
v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení majetkovoprávne vysporiadanie pozemných komunikácií v časti
obce Hôština, U Čajkov, U Čepelov, a to formou darovacích, zámenných a kúpnopredajných zmlúv;
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2012;
VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom na základnej umeleckej škole;
VZN č. 3/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Belá;
žiadosť ref. č. 2484/2011 o odpredaj parcely
o výmere 16,93 m2, evidovanej pod pozemno-knižnou vložkou č. 1803, por. č. B1, menom Československý štát v podiele 1/1, pre
Annu Babišovú;
žiadosti o povolenie otváracích hodín pre
prevádzky Manikúra - pedikúra, Textil a doplnky, Koruna s.r.o., Hračky;
žiadosť 177/2012 o umiestnenie a prevádzkovanie stávkového terminálu v pohostinstve
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U Kubíka, so sídlom Oslobodenia 174 Belá,
pre Junior Game spol. s r.o.
III. ULOŽILO, POVERILO:
a) prizvať Františka Podmanického na riadne
zasadnutie OZ za účelom osobného rokovania o prenájme káblovej televízie v obci a odporučiť mu vykonať analýzu trhu na základe
prieskumu medzi občanmi;
b) zvolať konanie ohľadom predaja časti pozemku obce pre Jiřího Mešku, na ktorom
budú prítomní zástupca stavebnej komisie a
poslanec K. Franek, pracovníčka stavebného
úradu A. Hornáčková, J. Meško, V. Meško,
M. Šuštiak a zástupcovia obce Belá; ohľadom strategickej dohody a konečného rozhodnutia pre J. Mešku, ktorý splnil všetky
náležitosti k odkúpeniu daného pozemku;
c) v zmysle platného rokovacieho poriadku obce zvolať mimoriadne OZ v termíne pred valnou hromadou Urbárskeho spolumajiteľstva
a prizvať naň zástupcov tohto spoločenstva.
Bodom programu tohto MOZ bude rokovanie o zmluve obce s urbárom ohľadom Autokempingu Belá a vysvetlenie si východísk
oboch strán;
d) zverejňovať výstupy z kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra pre poslancov OZ; tiež
doplnenie správy hlavného kontrolóra z tohto rokovania OZ;
e) preskúmať na OZ podania občana M. Jaroščiaka a určiť ďalší postup ohľadom daného
problému. (pš)

Zástupcovia obce na pracovnej ceste v Chorvátsku
Koncom januára navštívili zástupcovia obce Belá zadarskú obec Maslenica. Návšteva plynula z pozvánky
chorvátskej strany, ktorá bola reakciou
na postupne sa zveľaďujúcu vzájomnú
spoluprácu. Stretnutie malo okrem pracovného charakteru (možnosť realizácie
zájazdov) aj kultúrny podtext, keďže v
obci práve prebiehalo významné kultúrne podujatie pri príležitosti výročia oslobodenia Maslenice. (mu)
Na fotografii zľava: Mgr. Peter Šugár, prednosta obecného úradu; Róbert
Boháč, riaditeľ obecného podniku; Martin
Baričević, najvyšší predstaviteľ okresu Jasenice; Ing. Matúš Krajči, starosta obce.
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Z aktuálnych a plánovaných projektov obce Belá
(tk)
► „Modernou školou do Európy“
Ku koncu januára boli ukončené aktivity
projektu „Modernou školou do Európy“ a tým sa
zaradil k projektom, ktoré sa pomaly blížia k
svojmu úplnému ukončeniu. Pri príležitosti
ukončenia projektu sa v piatok 27. januára v
miestnom kultúrnom dome konal workshop zameraný na prezentáciu výsledkov projektu širokej verejnosti. Na konferencii boli prezentované
základné údaje o projekte a priebeh jeho realizácie; učitelia oboznámili zúčastnených s výsledkami svojej práce. Workshopu sa zúčastnilo
okolo 60 osôb najmä z radov žiakov a učiteľov.
Za úspešný priebeh podujatia ďakujem všetkým
zúčastneným.

pov hrádzok, jednu usadzovaciu nádrž, 10 zasakovacích jám a takmer 400 metrov zasakovacích pásov, ktoré majú pomôcť zvládať nápor
vody z prívalových dažďov, prípadne z topenia
snehu pri prudkom oteplení. Prvé pozitívne výsledky projektu sa prejavili pri oteplení v polovici
marca, keď sa začal topiť sneh. Aj keď sústava
hrádzok ešte nebola úplne dokončená, už aj
existujúce prvky boli schopné zadržať zvýšený
objem vody spôsobený topením sa snehu a tým
znížiť riziko vyliatia sa potoka z koryta. Po úspechu tohto projektu má obec záujem zapojiť sa aj
do ďalších obdobných projektov.
► „Výstavba peších chodníkov v obci Belá“
Po už zrealizovanom projekte „Viacúčelové ihrisko - Belá“ je tento projekt druhým, ktorý
sa bude realizovať prostredníctvom organizácie
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.
Koncom marca bola podpísaná zmluva s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a tak už nič
nebráni tomu, aby sa tento projekt začal v najbližších dňoch realizovať. Podstatou projektu je
vybudovanie peších chodníkov pre chodcov na
Nižných Kamencoch v celkovej dĺžke 384 m a s
plochou 643 m2. Rozpočet projektu je viac ako
50 000 €. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a k zlepšeniu kvality života obyvateľov Nižných Kamencov.
► „Zníženie energetickej hospodárnosti budovy organizačnej zložky Spojenej školy ZUŠ“

► „Vybudovanie vodozádržných opatrení a
revitalizácia krajiny v katastrálnom území
Belá“
Tento malý „protipovodňový projekt“ bol
k 31. marcu úspešne ukončený. Projekt sa počas realizácie spájal len s pozitívami. Vďaka nemu dostalo 10 nezamestnaných na pol roka
prácu a to navyše aj počas zimných mesiacov,
kedy je práce ešte menej ako počas zvyšku roka. Nezamestnaní sa nielen zamestnali, ale
osvojili si aj nové zručnosti a techniky, najmä
pri práci s drevom. Pracovníci počas trvania projektu vytvorili na toku Račnica 70 rôznych ty-

Najnovším plánovaným projektom, ktorý
patrí do kategórie menších, je projekt zameraný
na zníženie energetickej hospodárnosti budovy
základnej umeleckej školy na Nižných Kamencoch. Projekt je momentálne v štádiu schvaľovania odbornou komisiou, ktorá by mala v priebehu najbližších 2 mesiacov rozhodnúť o schválení alebo zamietnutí projektu. V prípade úspechu získa obec dotáciu vo výške 15 814 € a spolu s vlastnými zdrojmi obce by bolo preinvestovaných takmer 20 000 €. Nakoľko budova má
vysoké úniky tepla, výmenou okien a zateplením budovy, ktoré sú predmetom projektu, dôjde k ročnej úspore energií vo výške 65,7 %, čo v
peňažnom vyjadrení znamená úsporu 1 964 €
ročne. Vlastné zdroje, ktoré by obec investovala
do projektu, by sa jej vrátili v priebehu 2 rokov.

Obecný úrad informuje
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Voľby do NR SR: Štatistika v obci Belá
V sobotu 10. marca
sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Po zverejnení
celoštátnych výsledkov, ktoré priniesol Štatistický úrad
Slovenskej republiky, sú k
dispozícii aj výsledky hlasovania v jednotlivých obciach.

Cez hranicu 1 % hlasov sa v obci Belá
nedostali strany Ľudová strana Naše Slovensko
a MOST-HÍD (obe 13 hlasov), PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ (11), Národ a Spravodlivosť - naša
strana (9), Komunistická strana Slovenska a
Strana Slobodné Slovo Nory Mojsejovej (obe 6),
Strana demokratickej ľavice (4), Obyčajní ľudia
(3), Zmena Zdola - Demokratická únia Slovenska (2) a Zelení, Strana zelených a Robíme to
pre deti - SF (všetky 1).

Z celkového počtu 2 595 voličov zapísaných v zozname voličov volebného okrsku Belá
sa volieb zúčastnilo 1 756 občanov obce, čo činí
účasť 67,66 %. Okrsková volebná komisia napočítala spolu 1 754 voličov s odovzdanou obálkou, 1 736 platných odovzdaných hlasov a jednu návratnú obálku zaslanú z cudziny.

Žiaden hlas od voličov obce Belá neobdržali politické strany NÁŠ KRAJ, Strana Rómskej
únie na Slovensku, STRANA +1 HLAS, Strana
občanov Slovenska, Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja a Strana živnostníkov
Slovenska.

Najväčšiu dôveru voličov obce Belá získala strana SMER - sociálna demokracia, ktorej
odovzdalo svoj hlas 1 101 voličov (63,42 %). Za
ňou sa postupne umiestnili Slovenská národná
strana (266 hlasov; 15,32 %), Kresťanskodemokratické hnutie (109; 6,27 %), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (66; 3,80 %), Sloboda
a Solidarita (47; 2,70 %), Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
(29; 1,67 %), 99 % - občiansky hlas (24; 1,38 %)
a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (22; 1,26 %).

V porovnaní s poslednými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 12. júna 2010, prišlo k volebným urnám v
obci o 138 voličov viac (nárast o 4,21 %). V porovnaní popredných politických strán terajších
a predošlých parlamentných volieb si najviac
polepšila strana SMER - sociálna demokracia (o
11,19 %), pričom najväčší pokles zaznamenali
strany Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko (o 5,77 %), Sloboda a Solidarita (o
4,08 %) a Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana (o 3,54 %). (mu)

Prvé výsledky sčítania
Štatistický úrad Slovenskej republiky priniesol v
minulých týždňoch prvé závery
zo sčítania obyvateľov domov a
bytov, ktoré bolo na území našej krajiny realizované v máji
minulého roka.
Prvé definitívne výsledky boli prezentované 29. februára 2012 v Bratislave. K týmto
i ďalším zisteniam ŠÚ SR sa
možno dostať na internetovej
stránke www.scitanie2011.sk,
v časti Neprehliadnite → Výsledky SODB 2011; ďalšie informácie o sčítaní možno nájsť aj
na adrese www.statistics.sk.

Komplexné výsledky zo
sčítania obyvateľov domov a
bytov 2011 budú v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoločenstiev známe najneskôr v
marci 2014. (mu)

Padnutý altánok
Na konci januára zasiahol našu obec pád altánku v
areáli futbalového ihriska. Prístrešok sa zrútil pod ťarchou
veľkého množstva snehu. Vedenie obce urobí všetko pre to,
aby boli spôsobené škody čo
najskôr odstránené. (pš)
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Obecný úrad informuje
Z aktuálnych VZN: Mesačné príspevky - škola

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka nasledovne:
► žiak v kolektívnej forme štúdia: z
pôvodných 6,64 € mesačne bola v decembri
2011 táto suma upravená na 7,00 € mesačne a
v marci 2012 upravená na 5,00 € mesačne;
► žiak v individuálnej forme štúdia: z
pôvodných 6,64 € mesačne bola v decembri
2011 táto suma upravená na 9,00 € mesačne a
v marci 2012 upravená na 7,70 € mesačne;
► dospelá osoba: 27,00 € (nezmenené).
Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 €. Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o
znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu.

Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca sumou
10,00 € mesačne na jedno dieťa.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky;
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ
doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi;
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu.
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia
zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na
viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z preukázaných rodinných dôvodov;
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských
prázdnin; v prípade prerušenia prevádzky
MŠ zapríčineného zriaďovateľom; v prípade
iných závažných dôvodov. V uvedených prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.
Výška príspevku zákonného zástupcu
týkajúceho sa režijných nákladov na jedno jedlo
je určená sumou 0 €. (pš)

Polemika o multikáre
O multikáre, ktorej zakúpením Obecný
podnik rozšíril možnosti svojho strojového parku, sa medzi občanmi viedli veľké polemiky. Každopádne, multikára sa pre našu obec stala veľkou pomocou. Jej služby už ocenili tí občania
obce, ktorí na ohrnuté cesty predtým neboli
zvyknutí a ku ktorým sa pre úzkosť ulice nedostane ani traktor, ani žiaden iný mechanizmus. Ide napr. o miestne časti Chrastka, U
Židkov, Nigrob, Brehy, Nižné Kamence, Vyšné
Kamence, ako aj okolie kostola. Výhodou je taktiež možnosť posypu, ktorá bola užitočná pri
údržbe hlavných ciest v obci. Multikára bola zakúpená z príspevkov sponzorov v sume 9 500 €.
Cena zodpovedá trhovej cene podobných mechanizmov v danej výbave. Starosta obce odmieta akékoľvek klebety o fiktívnej faktúre a iných
špekuláciách. (pš)

Z kroniky obce
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Krátko o najstaršej histórii obce Belá
Encyklopédia miest a obcí Slovenska,
ktorá bola v roku 2005 vydaná lučeneckým vydavateľstvom PS-Line, uvádza v oficiálnej kronike obce Belá z roku 2006 radu zaujímavých informácií o histórii našej obce.
Prvopočiatky obce spadajú až do 13. storočia. Dedina mala vtedy poddanský charakter.
Bola súčasťou varínskeho hradného panstva a
zdrojom častých majetkových sporov medzi jej
skutočnými a fiktívnymi vlastníkmi.
Existencia obce Belá na území starohradského panstva je doložená písomne v roku
1378. V tomto roku varínsky farár Šimon požiadal Ľudovíta I., vtedajšieho uhorského panovníka, aby majetok farského kostola v Belej, ktorý
bol v jeho držbe, dal znovu ohraničiť. Z listiny
vyplýva, že išlo o staršiu dedinu.

Foto: Najstaršia listina o obci Belá, ktorá pochádza
z roku 1378 (In Belá v premenách času; 2008)

V roku 1390 bolo v Belej dedičné richtárstvo, čo dokazuje, že bola dosídlená podľa žilinského práva. Neskôr obec patrila strečnianskemu panstvu. V 15. storočí sa prvýkrát v
rámci trenčianskej stolice objavili v staršej dedine Belá valasi. Matej I. im po roku 1475 udelil
výsady, čo neskôr potvrdil svojou listinou z roku
1496 Vladislav II.
V roku 1598 mala obec Belá 34 domov, v
roku 1720 mala 27 daňovníkov a v roku 1828
mala 245 domov a 2 229 obyvateľov. Počet obyvateľov obce rástol aj naďalej. V roku 1869 mala Belá 2 489 obyvateľov, v roku 1900 už 2 533
obyvateľov, v roku 1921 to bolo 2 560 obyvateľov a v roku 1948 celkom 2 602 obyvateľov.
Koncom 18. storočia sa začalo sťahovať
do našej obce i židovské obyvateľstvo, ktoré sa v
prevažnej miere zaoberalo obchodovaním alebo
úžerníctvom. V roku 1830 žilo v obci Belá celkom 86 Židov. Ich počet sa v ďalšom období neustále znižoval. Zaoberali sa najmä roľníctvom a
chovom dobytka.
V 19. storočí bolo v obci 7 mlynov a pálenice. Rozvinuté bolo salašníctvo a pasienkárstvo. Medzi pamätihodnosti obce patrí rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény z roku
1683, kaplnka na rázcestí do Lutíš zo začiatku
20. storočia, zvonica z II. polovice 19. storočia a
Božie muky na ceste pred obcou z roku 1894.

Foto: Donácia kráľa Rudolfa II. obci Belá (In Belá
v premenách času; 2008)

Pôvod názvu obce je rovnako predmetom
viacerých dohadov. Názov Belá mohol byť odvodený od Belianskeho potoka. Rovnako mohol
byť odvodený od mena šoltýsa pochádzajúceho
z radov bohatších žilinských či varínskych mešťanov, alebo od mena niektorého z dedičných
richtárov. V dedine žilo výlučne slovenské obyvateľstvo, ktoré sa riadilo zvykovým právom, neskôr zákupným (žilinským) právom a od druhej
polovice 15. storočia valašským právom. K zmene majetkových pomerov viacerých panstiev došlo v druhej polovici 14. storočia. (pš)
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Zo školských lavíc

Hľadanie minulosti

Žihadielka zo 4.B triedy

Žiaci navštevujúci krúžok „Hľadanie minulosti“, ktorý je vyučovaný každý piatok pod
vedením pani učiteľky PaedDr. Anny Babišovej,
začali zhromažďovať a archivovať ročníkové fotografie žiakov ZŠ Belá. Cieľom veľkého pátrania po minulosti je zozbieranie ročníkových snímok všetkých žiakov, ktorí kedy miestnu základnú školu navštevovali.

Na aktivity a úspechy žiakov SŠ Belá
možno natrafiť v novinách, na internetovej
stránke školy alebo v školskom časopise. Bez
povšimnutia by však nemali zostať ani rôzne
skvostne aranžované stránky jednotlivých tried,
na ktoré žiaci prispievajú s pomocou ich triednych pani učiteliek.

Pokiaľ takéto fotografie doma máte, práci
celého krúžku môžete mimoriadne pomôcť. Zapožičané fotografie vám budú po naskenovaní
vrátené. Ak na fotografii chýba rok fotenia a
trieda, vítaný je popis.
K všetkým dosiaľ zozbieraným fotografiám vás navedie odkaz, ktorý možno nájsť na
webovej stránke SŠ Belá. (mu)
www.zsbela.edupage.sk

Jednu z takýchto stránok možno nájsť
na adrese www.zihadielka.webnode.sk. Stránka je domovom žihadielok zo 4.B triedy a ich
triednej pani učiteľky PaedDr. Márie Holúbkovej. Žihadielok je dnes už 19 a zaujíma ich všetko okolo, od prírody a športu cez knihy a tanec
až po spev a počítače. Spolu so svojou pani učiteľkou zažívajú rôzne dobrodružstvá a pestré
výpravy za poznaním.
Presvedčte sa o ich aktivitách aj vy! (mu)

Z pasovania prvákov sa stala tradícia
Už po tretíkrát sa v
Spojenej škole Belá uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov - „Prvácka imatrikulácia“.
Na pasovanie prvákov,
ktoré sa odohralo v utorok 6.
decembra, boli pozvaní všetci
rodičia, starí rodičia, súrodenci
a priatelia. Nechýbali ani naši
prváci, ako aj ich triedny učiteľ
Mgr. Ján Babiš. S imatrikuláciou pomáhali žiaci 4.A triedy.

Kráľovná Abeceda pasovala prvákov za žiakov našej
školy. Najskôr ale museli ukázať, čo všetko sa za tých pár
mesiacov naučili. Odmenu si
vyslúžili až vtedy, keď niečo
predviedli - presne tak, ako to
býva aj v rozprávkach.

- významný deň našich prváčikov -

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že „Prvácka imatrikulácia“ zostane našim tradičným podujatím. (ik)

Zo školských lavíc
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Zdravie v školách 2011
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu
pod názvom „Zdravie v školách
2011“. Náš projekt, ktorý bol
nazvaný „V zdravom tele zdravý duch“, bol úspešný a na našej škole sa realizoval od septembra do decembra 2011.
Cieľom projektu bolo
skvalitňovanie psychosociálnej
klímy, vzdelávanie a výchova
ku zdraviu, prevencia civilizačných ochorení (vrátane kardiovaskulárnych chorôb), prevencia látkových a nelátkových závislostí, prevencia a eliminácia
násilia a šikanovania, ako aj
rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia. Aktivity a výstupy projektu sú uve-

rejnené na internetovej stránke
www.zdravie2011.webnode.sk
a na stránke SŠ Belá.

Svetový deň srdca, s
ktorým ste sa mohli zoznámiť
v poslednom vydaní Belských
novín, odštartoval i ďalšie zaujímavé aktivity tohto projektu.
Sú to najmä Svetový deň mlieka v školách, Výstava ovocia a
zeleniny, Svetový deň úsmevu, Deň starých rodičov, Týždeň boja proti stresu, Ovocný

a zeleninový týždeň, Európsky
týždeň boja proti drogám, Medzinárodný deň bez fajčenia,
príprava plagátov a násteniek,
príprava príspevkov do školského časopisu a regionálnych
novín, pravidelné športové aktivity, vytvorenie leporela ľudského tela, kniha „Hádanky o
ovocí a zelenine“, súťaž pracovného zošita pre žiakov prvého
stupňa, osvetový program Dental Alarm a kurz prvej pomoci
Mládeže Slovenského Červeného kríža.
Vďaka tomuto projektu
sme mohli zakúpiť koberce do
všetkých tried prvého stupňa,
ako aj didaktické pomôcky na
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a materiál na
tvorbu produktov projektu. (ik)

Rodičovské združenie v materskej škole

V stredu 1. februára sa
v miestnej materskej škole konalo rodičovské združenie vedené Mgr. Vilmou Horčičákovou. Na príjemné chvíle strávené v spoločnosti ratolestí boli
okrem rodičov pozvaní aj predstavitelia obce Belá, konkrétne
prednosta OcÚ Mgr. Peter Šu-

gár a zástupca starostu obce
Ján Kaňa. Pani učiteľka Ľubica Cabadajová predviedla prítomným aplikáciu rôznych pedagogických metód, pri ktorých sa deti snažili ukázať, čo
všetko sa v tomto malebnom
prostredí už stihli naučiť. Neskôr dostala slovo zástupkyňa

materskej školy, aby informovala rodičov o rôznych dôležitých skutočnostiach. Záverom
vystúpili aj zástupcovia obce,
aby okrem iného prezentovali
plánovanú podporu edukačného procesu i samotného prostredia miestnej materskej školy. (mu)

12
Vianočný koncert
budúcich umelcov

Miestny kultúrny dom bol v utorok 20.
decembra dejiskom vianočného koncertu žiakov
základnej umeleckej školy. Priestory kultúrneho
domu sa na chvíľu premenili na malebnú galériu skvostných výtvorov talentovaných detí, ktoré v náležite vyzdobenom prostredí predviedli
svoje umelecké nadanie žiakom miestnej materskej a základnej školy, ich rodičom, ako aj žiakom v obciach Krasňany a Varín. (mu)

Zo školských lavíc
Týždeň pre vodu
„Kde niet vody, niet ani života“ - takto
znelo motto nášho týždňa pre vodu (19. až 23.
marec 2012), počas ktorého sme si pripomenuli
Svetový deň lesov (21. marec) a Svetový deň vody (22. marec). Žiaci na prvom stupni tvorili
ekoplagáty, ekoprojekty a komiksy, spievali o
vode, robili pokusy s vodou, zisťovali jej chuť a
vôňu. Na hodinách anglického jazyka tvorili žiaci ekologické plagáty s kamarátkou „Kvapkou“ a
ekomaketky s jednoduchými želaniami a ilustráciami. Na hodinách informatiky zasa kreslili
akváriá a podmorský svet, tvorili prezentácie a
propagovali svoje práce na webových stránkach.
Žiaci štvrtých ročníkov sa zahrali na pátračov
a vypátrali, že v našej obci je 312 kanalizačných
poklopov, 6 požiarnych uzáverov a 38 uličných
odtokov. Spolu s rodičmi sa zamýšľali, kde sa v
domácnosti plytvá vodou a kde sa dá ušetriť.
Zhodli sa, že dá sa ušetriť pri umývaní riadu,
kúpaní, umývaní zubov a polievaní kvetov.

Na Svetový deň lesov prebiehala celoškolská súťaž zelenáčov o najväčší počet žiakov
v triede oblečených v zelenom šatstve. Zvíťazili
triedy 2.A, 2.B a 5.A. Počas Svetového dňa vody
zasa prebiehala celoškolská súťaž o najväčší počet piesní o vode. Prvé miesto získali triedy 4.A
s počtom 21 piesní (za prvý stupeň) a 6.A s počtom 16 piesní (za druhý stupeň). Počas celého
týždňa pili žiaci vodu z vodovodu a súťažili v
ekokvízoch. Žiaci 7.B triedy sa zapojili do celoslovenskej súťaže „EnvirOtázniky“; žiačka Stanka Chabadová sa zapojila do literárnej súťaže
„Aká bola príroda kedysi", ktorú vyhlásila spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie.
Veríme, že aj takýmito aktivitami si naši
žiaci uvedomia dôležitosť vody a ochrany prírody. (ik)

Duchovný život
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Vianočná zbierka Dobrej noviny pre Afriku
„A či len môže byť krajšia novina, ako že nám Pán
Boh dal z lásky svojho Syna?“
Aj takéto vinše sa v našej obci vinšovali 26. decembra. Koledníci sa opäť vybrali
na svoju púť. Vymrznutí, uzimení, no dobre naladení putovali od domu k domu, od rodiny k rodine. V rukách pritom
držali okrem betlehema aj malú pokladničku Dobrej noviny,
koledníckej akcie spojenej so
zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách.
V našej obci už možno
Dobrú novinu považovať za
tradíciu a neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Mnohé rodiny si
bez návštevy koledníkov Vianoce ani nevedia predstaviť a rovnako ani koledníci si nevedia
predstaviť Vianoce bez Dobrej
noviny. Vďaka tejto dobročinnej akcii možno intenzívnejšie
cítiť túžbu ľudí byť dobrými a
pomáhať tam, kde to treba. Či
už ide o rodiny, ktoré ochotne
a s láskou otvárajú dvere, alebo o koledníkov, ktorí obetujú
svoj čas pre dobro iných.
Často sa už z tých najmenších koledníkov stávajú hrdinovia. Počas tohtoročného
koledovania, kedy už bola všetkým zima a únava doliehala aj
na tých starších, zaujalo jedno
malé dievčatko, keď pred návštevou asi štyridsiateho domu
oduševnene vyhlásilo: „Ja len
dúfam, že vyzbierame toľko koruniek, aby každému v Afrike
vyšlo aspoň to jedno euro.“ Toto odhodlanie v tak malom dieťati všetkých ostatných v skupine len povzbudilo, aby ešte
tých pár zostávajúcich domov
predsa len vydržali.

Túžbu tohto dievčatka
sa nám v určitom zmysle aj podarilo naplniť. Za farnosť Belá
(obce Belá a Lysica) sme odovzdali krásnu sumu 3 800 €,
za čo patrí všetkým zúčastneným úprimné „Pán Boh zaplať.“ Je krásne vidieť, ako sa
dokážeme spojiť nielen ako
obyvatelia jednej farnosti, ale
aj ako občania jedného štátu.
Spojiť sa pre dobrú vec, pre
dobro iných. Nemyslieť len na
seba, ale myslieť aj na druhých. A možno aj preto sa v
rámci celého Slovenska podarilo vyzbierať nádhernú sumu
908 150,13 €. Táto suma poputuje tam, kde je ju skutočne
treba. Veď podobnú chudobu
ako je tá v Afrike u nás nikde
nemáme. Pojem extrémna chudoba sa v tejto krajine stáva
realitou. Realitou, ktorá zabíja.

Tento rok je Dobrá novina zameraná najmä na Južný Sudán, ktorý sa v júli 2011
osamostatnil a stal sa tak najnovším a zároveň aj jedným z

najchudobnejších štátov sveta.
Dobrá novina sa zaviazala podporiť výstavbu detského oddelenia v nemocnici v mestečku
Marial Lou, ktorú pôvodne založila vo vojne humanitárna
nezisková organizácia „Lekári
bez hraníc“. Okrem toho podporí Dobrá novina aj nemocnicu v meste Mapuordit, kde sa
pod vedením talianskeho riaditeľa pravidelne striedajú lekári
a sociálni pracovníci z Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity, ktorí okrem práce v nemocnici školia
aj domáci personál v miestnej
zdravotníckej škole. V Južnom
Sudáne bude tiež podporený
projekt pre rumbecké ženy v
núdzi a Tréningové centrum
sv. Petra Clavera, ktoré je spolufinancované grantom oficiálnej rozvojovej pomoci pod názvom SlovakAid. Viac informácií
o podporovaných projektoch sa
dá nájsť na internetovej stránke www.dobranovina.sk.

Na záver sa nám ešte
patrí poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za silu a všetkým
ľuďom dobrej vôle za pomoc.
Už teraz sa tešíme na ďalší rok
a ďalšie Vianoce, kedy budeme
mať opäť možnosť spojiť sa a
urobiť tento svet krajším a lepším miestom pre život. Do skorého videnia!
Vaši dobronovinoví
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Šport

Príprava "A" mužstva

Záujem o stolný tenis

(mu)
Mužstvo mužov ŠK Belá absolvovalo v
minulých mesiacoch úspešný dril pred jarnou
časťou ročníka 2011/12, ktorý podčiarklo výbornými výsledkami v prípravných zápasoch.
„A“ tím, ktorý sa po jesennej časti umiestnil na
11. priečke tabuľky V. ligy (sk. A), nezakopol ani
v jednom zo svojich piatich prípravných stretnutí a zaznamenal dominantné skóre 20:6. Najväčším úspechom ŠK bolo víťazstvo nad treťoligovým tímom Tatran Krásno nad Kysucou.

V obci Belá sa v posledných mesiacoch
rozmohol záujem o stolný tenis, ktorému sa venuje stále viac tunajších nadšencov. Stolnotenisti trénujú v telocvični miestnej Spojenej školy
alebo v miestnom kultúrnom dome a pripravujú
sa tak na boje v 7. lige oblastnej súťaže stolného tenisu, v ktorej po zdĺhavých rokovaniach ŠK
Belá pôsobia prvou sezónou. Aktuálne výsledky
reprezentantov obce nájdete v príslušnej sekcii
stránky www.pinec.info. (mu)

O Pohár starostu obce
Foto: Z prípravného zápasu ŠK Belá na pôde tímu
FK Plavecký Mikuláš (okr. Malacky).

FK Kolárovice - ŠK Belá 2:5 (0:2)
5. február, 9:00, Strážov
(góly ŠK: Štefan Macho 2, Peter
Vrábel st., Michal Užák, Michal Bulo)
ŠK Belá - Krásno nad Kysucou 5:3 (2:0)
12. február, 15:00, Strážov
(góly ŠK: Michal Bulo 2, Peter
Vrábel st., Peter Majer, Martin Kaňa)
TJ Fatran Varín - ŠK Belá 0:2 (0:1)
26. február, 9:00, Strážov
(góly ŠK: Peter Majer, Jakub Sloviak)
ŠK Belá - TJ Stráža 4:0 (0:0)
3. marec, 9:00, Strážov
(góly ŠK: Michal Bulo 2,
Jozef Mihalčatin, Jakub Sloviak)
FK Plavecký Mikuláš - ŠK Belá 1:4 (1:2)
11. marec, 11:00, Plavecký Mikuláš
(góly ŠK: Michal Užák, Jakub Sloviak,
Peter Kurcin, Matej Sloviak)

V utorok 27. decembra sa v telocvični
miestnej Spojenej školy uskutočnil štvrtý ročník
turnaja v halovom futbale o Pohár starostu obce
Belá. Na podujatí si zahrala desiatka tímov, menovite Arian, Dorast, Hetcliffs, Jamistav, Rukor,
RC Therm, Spemb, Terchová, Winnipeg a ZŠ
Belá. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Hetcliffs
(na obr. nižšie), druhé miesto obsadilo družstvo
z Terchovej a tretie tím Spemb. (mu)

Šport
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Späť k zimnej príprave mladších žiakov
naji sa nám podaril i jeden husársky kúsok, keď sme vo finále zaskočili chlapcov klubu
MŠK Žilina a porazili ich 3:0,
čo mňa i rodičov našich mladých futbalistov veľmi potešilo.
Foto: Z najväčšej haly na Slovensku.

Počas prípravy sme sa
snažili chlapcov zapojiť do čo
najväčšieho počtu turnajov v
halách, aby si svoje osvojené
herné zručnosti mohli porovnať s rovesníkmi. Chlapci boli
mimoriadne úspešní, keď z piatich turnajov tri vyhrali, na
jednom boli druhí iba o skóre,
pričom medzi čisto prvoligovým obsadením skončili štvrtí.
Na každom turnaji získal náš
kapitán Martin Vrábel nejakú
individuálnu cenu, či už pre
najlepšieho hráča alebo strelca. Na domácom halovom tur-

priateľské zápasy na veľkom
ihrisku s umelou trávou, ktorých sme odohrali celkom päť,
pričom vždy sme nastúpili proti kvalitným súperom z prvej a
druhej ligy. V rámci prípravy
pred jarnou časťou sezóny na
nás čaká ešte vrchol v podobe
turnaja „Školský pohár“, kde
budeme bojovať o hlavnú cenu
- 5 000 €. Držte nám palce...
Záverom chcem poďakovať ŠK Belá, SŠ Belá, Obecnému úradu Belá i Obecnému
podniku za vytvorené podmienky na trénovanie, ako aj
vynaložené finančné prostriedky. Veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí s nami chodia a povzbudzujú nás na turnajoch a
zápasoch. (pb)

Foto: Odovzdávanie ocenenia
pre najlepšieho strelca turnaja.

Na prelome februára a
marca sme sa už sústredili na

Turnaj žiakov pod záštitou 99 % - občiansky hlas
Pred marcovými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa viaceré politické
strany podieľali na príprave a organizovaní rôznych podujatí. Jedným z nich bol aj turnaj
mladších žiakov v halovom futbale, ktorý sa pod
záštitou strany 99 % - občiansky hlas uskutočnil v sobotu 28. januára v priestoroch telocvične
miestnej Spojenej školy. Okrem strany 99 % občiansky hlas sa na organizácii podieľali aj
obec Belá, Spojená škola Belá a Mgr. Peter Boháč, tréner mladších žiakov ŠK Belá.
Turnaja určeného pre športovcov narodených v roku 1999 a neskôr sa zúčastnilo šesť
mužstiev. Tie si na ihrisku hádzanárskych rozmerov zahrali vo dvoch trojčlenných skupinách,
aby sa neskôr stretli vo vyraďovacej časti alebo v boji o konečné umiestnenie.
Prvé miesto obsadili chlapci ŠK Belá,
ktorí boli nasledovaní mužstvami Kinex Bytča,
Fatran Varín, FK Slovan Trstená, Oravan Oravská Jasenica a FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina.

Trojica najlepších tímov turnaja obdržala
okrem diplomov aj poháre a lopty.

Tréneri jednotlivých kolektívov rozhodli
aj o udelení individuálnych ocenení. Najlepším
brankárom bol vyhlásený Dominik Hrabovský
(FK Slovan Trstená), najlepším hráčom Roman
Kendy (Kinex Bytča) a najlepším strelcom Martin Vrábel (ŠK Belá). (mu)
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Spoločnosť
Z matriky obecného úradu
- NARODENÍ -

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI -

Dorota Bobáňová (V. Kamence)
Rebeka Brňová (Oslobodenia)
Timea Ďurinová (SNP)
Magdaléna Krištofová (Brehy)
Dávid Kubík (SNP)
Richard Mahut (Riečna)
David Mažgút (Nigrob)
Tobias Sušienka (Mládežnícka)
Alexandra Sýkorová (U Čepelov)
Diana Šuštiaková (Riečna)
Sofia Žeriavová (Riečna)

Michal Lahuta ♥ Janka Mrníková
- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE Peter Krištof ♥ Jana Pechotová
Peter Rybár ♥ Marcela Ďuranová
- ZOSNULÍ Emil Šmehýl (15.12.2011)
Anna Machová (27.12.2011)

Iveta Mažgútová (22.1.2012)
Mária Richtáriková (23.1.2012)
František Židek (29.1.2012)
Helena Žideková (31.1.2012)
Agáta Šelestiaková (4.2.2012)
Anna Holubková (6.2.2012)
Eva Černá (15.2.2012)
Jana Mešková (19.2.2012)
Ján Kubáň (23.2.2012)
Václav Vrábel (26.2.2012)
Jozef Šuštiak (5.3.2012)
Hermína Ševčíková (9.3.2012)
(mc)

- údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. decembrom 2011 až 15. marcom 2012 -

__Spomienka__

_Poďakovanie_

__Spomienka__

Láska je spomienka, spomienka v žiali,
odišla navždy tá, ktorú sme milovali.
Ako jej z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca života.
Aj keď nie je medzi nami, v našich
srdciach žije stále s nami.

Ticho trpela, s chorobou zápasila, s
pokorou svoj kríž prijala. Neplačme,
že odišla, len pokoj jej prajme a všetci
stálu spomienku na ňu uchovajme.

Len ten, kto stratí toho,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.

Dňa 5.3.2012 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša
mamička a sestra

Daniela Vojteková
rod. Cabadajová
S úctou, láskou a vďakou spomínajú
dcéry Daniela a Michaela s rodinami
a smútiaca rodina.

_Poďakovanie_
Ďakujeme rodine, priateľom,
spolužiakom, známym a všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej
rozlúčky s našou milovanou dcérou

Ivetkou Mažgútovou
Ďakujeme za vašu podporu.

Chceli by sme sa touto cestou
poďakovať pánu kanonikovi
Milanovi Krkoškovi za dôstojnú
rozlúčku našej drahej

Hermínky Ševčíkovej
ktorá sa konala dňa 11.3.2012.
Naša vďaka patrí aj spevákom,
pohrebnej službe za ľudský prístup
pri vybavovaní i počas obradov,
a všetkým občanom obce, ktorí sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ
láskavými a vrúcnymi slovami,
ktoré sme v tej chvíli potrebovali.
Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
Fotografie a texty ohľadom
spomienok, výročí a
poďakovaní zasielajte
včas na e-mail
belskenoviny@gmail.com
alebo prinášajte osobne na
sekretariát obecného úradu.

Už zmĺkli ústa,
prestalo Ti srdiečko biť.
Nebolo lieku, aby si
mohol ešte medzi nami žiť.
Smutná je cesta k Tebe,
otecko náš, ktorý v hrobe
tíško spíš. Očká Tvoje
sa už nikdy neotvoria,
ústa Tvoje neprehovoria
láskavé a múdre slová.
V spomienkach si stále s
nami, lebo sme Ťa milovali.
Kytičku kvetov Ti na
hrobček kladieme a
pri plamienku sviečky
sa stále za Teba modlíme.
Dňa 6.3.2012 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil

Peter Babiš
S úctou a láskou na Teba spomína
celá smútiaca rodina.

Spoločnosť
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Návrat k veľkonočným zvykom našich predkov
História sviatkov Veľkej noci napovedá,
že toto jarné obdobie si naši predkovia spájali s
množstvom tradícií, úkonov a obyčají, ktorých
dodržiavanie malo mať blahodarný vplyv na
očakávanú úrodu. Vráťte sa do týchto dôb vďaka
útržkom z práce Ing. Zuzany Kubičkovej, ktorá
vyšla v časopise Magazín Dorky (2/1997).

Na Veľkonočnú nedeľu založili dospievajúcim dievčatám na hlavu partu. Pri prekročení kostolného prahu každá prehodila cez seba
peniaz pre šťastie. Cez omšu sa svätili veľkonočné jedlá. Z kostola sa každý ponáhľal domov,
pretože ako rýchlo prišiel, taký šikovný mal byť
pri žatve. Všetci sa mali dobre najesť, aby boli
po celý rok sýti.

Na Zelený štvrtok sa muži i ženy chodili
umývať do potoka. Dievčatá verili, že po takomto umytí budú čerstvé ako lastovičky, nebudú
mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť. Na prah stajne sa položilo vajce a ak ho niektorá krava rozbila, bola to predzvesť jej rýchleho uhynutia.
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Ľudia predpokladali, že
škodlivá činnosť stríg a strigôňov bola namierená predovšetkým proti dobytku, a preto natierali večer dvere stajní kolomažou alebo cesnakom.
Aby kravám niektorá striga nepočarovala, urobila gazdiná venček zo šípového prúta a o polnoci cezeň precedila mlieko. Gazdovia na Veľký
piatok zvyčajne robievali značkovanie oviec, pretože verili, že ovce menej cítia bolesť a rany sa
im rýchlejšie hoja.
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných jedál. Keď gazdiná vymiesila cesto, neočistila si ruky a išla pohladkať
stromy, ktoré mali v tom roku prvý raz zarodiť,
alebo ktoré dávali málo ovocia. Významnú úlohu mal aj oheň. Novým ohňom sa zapálila večná lampa a veľkonočná svieca nazývaná paškál.
Biela sobota bola šťastným dňom na sadenie a
siatie. Niekde v tento deň zvykli kotúľať po poli
okrúhly koláč, aby sa vydarila úroda.

Na Veľkonočný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo aj polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, aby vraj neoprašiveli. Mládencov v
každom dome bohato pohostili. V utorok si ženy
a dievčatá mohli vynahradiť štípance od korbáčov a premočené šaty. Od rána striehli s vedrami vody za plotmi a oblokmi a poliali každého
muža, ktorý mal menej ako päťdesiat rokov. Obdobie jarných sviatkov sa končilo na Juraja, teda na deň, keď sa zem otvára. Zábavy tak ustúpili bokom, aby sa všetci mohli venovať prácam
na poliach a v gazdovstve. (mu)

Demografická štatistika obce Belá k 31.12.2011
Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek

(0-14 r.)
(15-59 r.)
(15-54 r.)
(60+ r.)
(55+ r.)
(0-14 r.)
(15-64 r.)
(65+ r.)

Muži
1 649
283
1 174
–
192
–
283
1 245
121

Ženy
1 689
311
–
1 002
–
376
311
1179
199

Spolu
3 338
594
2 176

Štatistika

Štatistika podľa
noriem SR

568
594
2 424
320

Štatistika podľa
noriem EÚ
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Kultúra
Fašiangová veselica nechýbala ani tento rok
„Keď sa členovia MO SNS pred troma rokmi rozhodli obnoviť fašiangové tradície v našej
obci, netušili, že sa toto podujatie uchytí a rozrastie do takých rozmerov. I tento rok bol fašiangový sprievod masiek (turvoňov) spojený so zabíjačkou. V pohostinstve U Kubíka bola podávaná
kapustnica, mäso a jaternice. Atmosféru fašiangov v Belej oživila účasť predsedu SNS Jána
Slotu, ktorý predniesol krátky príhovor. Sprevádzali ho Štefan Zelník, Daniel Klačko a Jaroslav
Pecho, poslanci a kandidáti na poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Prekvapila aj
účasť mnohých osobností z okresných inštitúcií,
ktorí prechádzali cez našu obec.“

V miestnom pohostinstve U Kubíka sa
v sobotu 18. februára uskutočnil ďalší ročník
„Fašiangovej zabíjačky“.
K organizácii, významnej návšteve i priebehu podujatia sa vyjadril Dušan Káčer, predseda Miestnej organizácie SNS:
„Slovenská národná strana sa vždy hlásila k obnove duchovných a kultúrnych princípov
vychádzajúcich z cyrilo-metodských tradícií a
mravných zásad kresťanstva. Pokladáme za prirodzené a za svoju povinnosť zachovať kultúrne
a historické dedičstvo slovenského národa.“

„Ďakujem hlavným sponzorom fašiangov
v našej obci, Jánovi Mihalčatinovi a Mariánovi
Mihalčatinovi. Poďakovanie ďalej patrí muzikantom, mäsiarom, furmanom a personálu hostinca
U Kubíka. Ďakujeme aj všetkým členom a priaznivcom SNS, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom podujatí. Zvlášť treba oceniť
partiu mladých spevákov a tanečníkov, ktorí prisľúbili účasť aj na budúci rok.“

Kultúra

K podujatiu sa vyjadril tiež Mgr. Peter
Cabadaj, člen zoskupenia ľudovej muziky Bránica, keď vyzdvihol nenapodobiteľnú atmosféru
tejto slávnosti:
„Obdobie fašiangov možno charakterizovať ako obdobie hodovania, žartovného spevu a
tanca. Avšak každý región má svoje zvyky a
obyčaje. V našej obci sa chlapci a dievčence zaodeli do masiek rôznych podôb. Už po tretíkrát k
nám zavítali masky turvoňa, cigánky, slaninára,
škopiaka, tanečníkov a muzikantov, ktorí spevom, tancom a humornými scénkami bavili obyvateľov obce. Nechýbal ani nádherne ozdobený
konský záprah pána Synáka. Štrngot konských
zvončekov a dobrá muzika vytiahli z domov nejedného gazdu či gazdinku. Vinšovalo sa dobré
zdravie, šťastie a hojná úroda. Celá dedina bola
na nohách, gazdovia i gazdinky spievali, tancovali a častovali fašiangové masky pohostením.
Nechýbala ani fľaša slivovičky či borovičky.“
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„Je skutočne pekné, že v tejto uponáhľanej
dobe nezabúdame ani na zvyky svojich starých
mám a otcov. Bolo by dobré v tejto tradícii pokračovať, aby sme si uchovali svoju identitu i pre
ďalšie generácie. Po fašiangových radovánkach
samozrejme netreba zabudnúť ani na duchovné
očistenie, pretože prichádza obdobie pôstu, ktoré
je prípravou na najväčší sviatok všetkých kresťanov - Veľkú noc.“

Z poslednej veselice pred štyridsaťdňovým pôstnym obdobím sa stalo významné kultúrne podujatie i pre samotnú obec, ktorá sa na
organizovaní podieľala taktiež. Obec do jej príprav zapojila verejnoprospešných pracovníkov,
ktorí spolu s priaznivcami podujatia dva dni odpratávali sneh pred hostincom, aby akcia mala
vôbec kde prebehnúť, nakoľko práve v tomto
období obec sužovala snehová kalamita. Deň
pred samotnou akciou im na pomoc so snehom
prišla aj ťažká technika.
Predstavitelia obce si vážia iniciatívu ľudí, ktorí podujatie organizovali, a vyslovujú prianie, aby bolo takýchto akcií čo najviac. (pš)
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Kultúra
Pavol Hrušovský opäť na návšteve obce

V utorok 21. februára
obec Belá opäť navštívil JUDr.
Pavol Hrušovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predný predstaviteľ politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie.

du. Pri pracovnom stretnutí s
predstaviteľmi obce, ktorými
boli starosta, prednosta obecného úradu Mgr. Peter Šugár a
riaditeľ obecného podniku Róbert Boháč, bola reč aj o aktuálnej kalamitnej situácii a zveľaďovaní agrárnej turistiky.

Záver návštevy strávil
Pavol Hrušovský s kolegami na
schôdzi miestneho Klubu dôchodcov, kde si aj výdatne zatancoval a zaspieval.

Ďalšie kroky významnej
návštevy viedli do školy. Predstavitelia KDH boli privítaní v
telocvični, kde na nich čakal
riaditeľ Mgr. Jozef Šugár, niekoľko pedagógov a všetci žiaci.
Po diskusii s deťmi prišla na
rad prehliadka areálu i starej
budovy školy. Pozornosť neobišla ani pracovníčky školskej
jedálne a deti materskej školy.

Návšteva rodáka z dedinky Veľká Maňa a ďalších
popredných zástupcov klubu
KDH (bývalý minister školstva
Martin Fronc; generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch Peter Belinský)
bola súčasťou pracovnej cesty
po Žilinskom kraji. „Návšteva
bola vopred sľúbenou. Hlavným
cieľom rozhovorov boli rekonštrukcia budovy starej školy,
oprava vodovodu a regulovanie
tokov, teda klasické problémy,
ktoré obec má,“ hovorí starosta
obce Ing. Matúš Krajči.
Predstavitelia KDH boli
pri svojom príchode privítaní
pred budovou obecného úra-

„Ohliadnuc od politickej
príslušnosti išlo o veľmi významnú návštevu. Obec predsa
navštívil predseda parlamentu,
čo je druhý najvyšší ústavný činiteľ na Slovensku, a tomu zodpovedali aj zvýšené organizačné nároky a bezpečnostné opatrenia,“ dodáva prednosta obecného úradu. (mu)

Kultúra
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Program Autocampingu na rok 2012
1. máj 2012
- Otvorenie letnej turistickej sezóny - stavanie mája 4. až 6. máj 2012
- Motogulashka (piaty ročník zrazu motorkárov)
16. jún 2012
- Zraz klubu škodovkárov 4. až 7. júl 2012
- Slovenské rally kempingu a karavaningu (národný zraz karavanistov)
september 2012
- Slovenská klubová výstava psov (plemeno Leonberger)
28. až 30. september 2012
- Agrokempcar (druhý ročník zrazu karavanistov)
- ukončenie letnej turistickej sezóny 13. až 14. október 2012
- Špeciálna klubová výstava králikov (cm)

Výzva obecnej knižnice

Vianočný stromček

(hs)
Žiadame čitateľov
o vrátenie zapožičaných kníh:
Rok 2007: Mária Danišková (2 knihy);
rok 2008: Tatiana Ďuračková (1), Pavol Vrábel
(2); rok 2009: Katka Bačínská (1), Ján Kováč
(1), Eva Kubíková (1), Mária Struharňanská (1),
Jaroslav Šušota (1), Martina Ticháková (7); rok
2010: Juraj Čelko (3), Alžbeta Frančeková (6),
Ľubka Frančeková (1), Lukáš Gacho (3), Andrej
Hyll (2), Patrik Malich (3), Dianka Malichová (2),
Mirka Svetlovská (1), Anna Štefanková (1), Terezka Vráblová (5).
Obecná knižnica otvorená:
každý pracovný deň od 13:00 do 15:00 hod.
Počet registrovaných čitateľov: 254
Počet aktívnych čitateľov: 160

Aj tento rok sme pred budovou obecného
úradu pripravili vyzdobený vianočný stromček,
ktorý obci podarovala rodina Brníková, za čo jej
náleží veľké poďakovanie. Žiaľ, 24. decembra na
ňom zlyhali zastarané žiarovky, ktoré však boli
rýchlo nahradené novými. Vianočný stromček
nám tak spríjemňoval najkrajší čas roka až do
6. januára. (pš)
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Kultúra

Klub dôchodcov: Hodnotenie činnosti za rok 2011
Miestny Klub dôchodcov organizoval v
kultúrnom dome v Kubíkovej výročnú členskú
schôdzu, kde hodnotil svoju činnosť a aktivity
za uplynulý rok 2011. Na schôdzi, ktorá sa konala v utorok 21. februára, sa okrem našich
najstarších zúčastnili aj vrchní predstavitelia
obce, ako aj predstavitelia klubu Kresťanskodemokratické hnutie.

Súčasťou zasadnutia bol okrem oficiálnej hodnotiacej časti aj kultúrny program. Počas neho sa prítomní zabavili hranými vtipmi a
scénkami, ukážkami krojov či pripomínaním
starých zvykov. Zábavou končiacou v neskorých
večerných hodinách sprevádzala aj ľudová hudba v podaní obľúbenej belskej formácie Bránica,
ktorej hrou na harmonike asistoval Stanislav
Mihalčatin.

K hodnoteniu činnosti za rok 2011 sa vyjadrila Kamila Šugárová, predsedníčka klubu:

„Naši členovia sa zúčastnili podujatí podľa stanoveného plánu, ktorý sme si určili na začiatku roka na výročnej členskej schôdzi. V roku
2011 sme absolvovali dve kultúrne podujatia, a
to v marci a októbri. Trikrát sme využili procedúr
spojených s kúpaním v Rajeckých Tepliciach.“
„V apríli, júli a novembri sme sa zúčastnili
prác na úprave okolia kostola a cintorína. Koncom mája sme sa zapojili do brigády kosenia na
sídlisku Jamy. V júni sme absolvovali gulášové
posedenie v urbárskom dome.“

„V júli - počas konania Belskej púte - sa
niektorí naši členovia zapojili do varenia hodového gulášu. Navarilo sa okolo 600 litrov a údajne veľmi chutil. Všetkým, čo na tejto akcii spolupracovali, patrí srdečné poďakovanie.“

Kultúra
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nahliadnutí do súčasných štruktúr klubu vrátila aj k zaujímavostiam z členskej schôdze:
„Naša organizácia má toho času 100 členov. Riadi sa plánom práce, ktorý sa schváli na
výročnej členskej schôdzi. V priebehu roka sa
plán môže zmeniť podľa potreby a možností, ktoré je klub schopný zorganizovať. Na výročnej
schôdzi sa vyberá členský príspevok v sume 5 €.“

„V septembri sme sa zúčastnili zájazdu do
skanzenu v Pribyline, ktorý bol spojený s kúpaním v Bešeňovej. Z tohto výletu sme mali príjemný zážitok. Keďže október je zároveň aj mesiacom úcty k starším, vedenie obce nám pripravilo
slávnostné posedenie, na ktorom nechýbal ani
kultúrny program našich detí a samozrejme naša
belská muzika.“
„Na výročnej členskej schôdzi každoročne
blahoželáme našim jubilantom a odovzdávame
im skromné darčeky. Nebolo tomu inak ani na
tohtoročnom zasadnutí. Naše aktivity sú skromné, no naplnené ochotou ich realizovať.“

„Tohtoročnej členskej schôdze sa zúčastnila nadpolovičná väčšina našich členov. Spomínali sme najmä na poznávací zájazd do obce Pribylina, kde sme si pozreli starý kaštieľ a obydlia s
náradím, ktoré ľudia potrebovali pri práci. Všetko
nám to pripomenulo naše detstvo, ktoré sme na
konci tejto doby práve zažívali.“
„Na záver patrí poďakovanie starostovi obce, riaditeľovi obecného podniku, ako aj celému
pracovnému tímu obce za ich spoluprácu s klubom. Ďakujeme aj všetkým našim členom.“
Predsedníčku klubu doplnila aj tajomníčka Irena Pechotová, ktorá sa po krátkom

„Na výročnej členskej schôdzi nás potešila
aj návšteva z Bratislavy. Predseda NR SR Pavol
Hrušovský sa k nám milo prihovoril, ocenil našu
činnosť, každej dôchodkyni daroval živý kvet a
organizácii venoval finančný dar. Na schôdzu
nám ostala krásna spomienka a budeme na ňu
ešte dlho spomínať.“ (pš)
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Inzercia
Mária Masiarčinová

pracujem ako VFA pre firmu Profi Credit
sídlo pobočky: v kultúrnom dome
poskytujeme pôžičky na čokoľvek dôchodcom, zamestnaným aj živnostníkom
pracujeme spoľahlivo a rýchlo

Predám alebo dám do prenájmu
výhodne 2 stánky v Žiline
Essex - šesťuholníkový tvar v centre mesta a
Polymo mini na Solinkách - štvorcový, zavedená
voda. Je možné ich aj odviezť a umiestniť inde.
Začínajúcim podnikateľom poradím a pomôžem.

Bližšie info na mail: imafoto@szm.sk

Tel. 0903 54 30 07, 0915 94 30 07

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. 2/2012 vyjdú v lete

belskenoviny@gmail.com
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