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Obecný úrad informuje
Výstavba altánku

Na prelome mesiacov máj a jún vyrástol
v miestnej časti Kubíková pri Spoločenskom dome Marianka nový altánok. Je určený na posedenie miestnym občanom ako aj ubytovaným
hosťom v tomto zariadení. Nahradil zrub, ktorý
na tom istom mieste stál v minulosti a bol túto
zimu pod ťarchou snehu veľmi poškodený. Na
stavbu tohto nového altánku obec použila vlastný materiál. Ďakujeme pracovníkom obecného
podniku ako aj verejnoprospešným, ktorí sa na
jeho stavbe podieľali. (pš)

ňovali obec. Napriek finančnej a praktickej náročnosti tejto operácie sa podarilo orezať vyše
10 stromov v rôznych častiach obce. V budúcnosti bude určite nevyhnutné túto akciu opakovať. Veríme, že postupne bude takto upravených čo najviac nebezpečných stromov. Najkritickejšie je na tom cintorín, na ten však bude
musieť byť privolaná profesionálna firma. V budúcoročnom rozpočte by na to páni poslanci určite nemali zabudnúť. (pš)

Nové chatky
Staré za nové, takto by sa dala nazvať
nedávna aktivita obecného podniku v našom
autokempingu na Nižných Kamencoch. Pôvodné
chatky v prednej časti kempingu boli v havarijnom stave a nevyhovujúce na prevádzkovanie.

Orezávanie stromov
Pred začiatkom vegetačného obdobia
drevín pristúpila obec Belá k nevyhnutnej údržbe na drevinách v obci. Jednalo sa o orezávanie
konárov stromov na obecných pozemkoch z prenajatej plošiny, ktoré už ohrozovali zdravie
a majetok obyvateľov v ich blízkosti, a na ktoré
už mnohí občania dlhšie poukazovali a upozor-

V priebehu pár týždňov boli zdemontované a nahradili ich úplne nové chatky, ktoré teraz môžu naďalej slúžiť zákazníkom kempu. (pš)

Obecný úrad informuje
Budúcnosť káblovej
televízie v Belej
Spoločnosť Asnet, s. r. o. na základe
kladného výsledku ankety medzi občanmi obce
Belá a tiež podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva Belá prebuduje v blízkom období obecnú káblovú televíziu na digitálny televízny systém, čo umožní poskytovať väčší počet TV pro gramov v digitálnej kvalite. Zároveň v budúcnosti plánuje poskytovať aj služby internetového
pripojenia. Plánované zmeny by mali priniesť
vyššiu kvalitu a spoľahlivosť káblovej televízie
v Belej a sú v podstate nevyhnutným krokom
k jej záchrane, nakoľko je vo veľmi zlom stave.
Obec Belá upozorňuje občanov na mož né výpadky alebo zníženie kvality počas doby
tejto rekonštrukcie a žiada o trpezlivosť. O každom kroku vás budeme vždy prostredníctvom
obecného rozhlasu informovať. (pš)

Rekonštrukcia rozhlasu
Nakoľko v poslednom období boli problémy s obecným rozhlasom v jednotlivých častiach obce, ktoré majú bezdrôtové rozhlasy,
obec po dohode s dodávateľom pristúpila k ich
komplexnej rekonštrukcií. V rámci rekonštrukcie boli vymenené nefunkčné akumulátory, pôvodná elektronika v rozhlasových hniezdach sa
nahradila výkonnejším modelom a pre posilnenie signálu bola doplnená aj jedna smerová anténa. Rekonštrukcia odstránila všetky doterajšie
problémy s rozhlasom a obyvatelia Nižných
a Vyšných Kamencov, Zlieňa a Kubíkovej už budú plnohodnotne informovaní o dôležitých oznamoch. (tk)

Dochádzkový systém
Pri vstupe do budovy obecného úradu
pribudol opäť ďalší modernizačný a efektívny
prvok. Mnohí z vás, ktorí navštevujete obecný
úrad, ste ho určite zaregistrovali. Je ním dochádzkový systém, ktorý monitoruje príchody
a odchody zamestnancov, ako aj všetky rôzne
zmeny. Je určený a povinný pre všetkých zamestnancov obecného úradu, obecného podni ku, externých zamestnancov a verejnoprospešných zamestnancov. Zvyšuje transparentnosť
práce a sprehľadňuje všetky personálne záležitosti v obci, čím napomáha zvyšovať kvalitu
práce a slúži ako nástroj internej kontroly. (pš)
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Sťahovanie OP

Na začiatku leta začalo veľké sťahovanie.
Všetka technika, stroje, vozidlá, majetok a iné
vybavenie, ktorým disponovala obec prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Obecný
podnik, s. r. o. a Belkos, príspevková organizácia, mení svoju adresu. Z hospodárskeho dvora
pri reštaurácii a penzióne Country Saloon Belá
sa sťahuje do miestnej časti Zlieň na družstvo,
kde bude fungovať v novších a lepších priestoroch na základe nájomnej zmluvy medzi obcou
a Roľníckym družstvom Terchová – Nová farma
Krasňany. O tomto sťahovaní sa zmienil aj konateľ Obecného podniku, s. r. o. R. Boháč: „Pôvodné priestory neboli obecné, ale patrili urbáru, ktorý ich už dávnejšie predal majiteľom
Country Saloon Belá. Aj to bola jedna z príčin
k hľadaniu si nových priestorov pre prevádzkovanie hospodárskeho dvora. Na dlhodobý pre nájom nových priestorov bola podpísaná výhodná zmluva medzi obcou a družstvom. V novom
pôsobisku bude lepšie upravený terén, veľká
hala, estetickejšie a priestrannejšie.“ (pš)

-PoďakovanieObec Belá ďakuje p. Jozefovi Hanuliakovi
a firme HASTRA, s. r. o. za vybudovanie
fontánky pri soche Márie Magdalény v blízkosti
rímsko-katolíckeho kostola v Belej. Je to veľmi
estetický a praktický prvok, ktorý ocenia hlavne
ľudia, ktorí sa starajú o miesta posledného
odpočinku svojich blízkych.
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Obecný úrad informuje
Zničená lavička

Ešte námestie ani ľudovo povedané nevychladlo a už máme prvý prípad vandalizmu
v podobe zlomenej lavičky. Dovoľujeme si pripomenúť, že revitalizácia námestie stála viac ako
800 tisíc €. Slúži občanom a je práve na občanoch, v akom bude stave, či bude slúžiť ako
miesto oddychu a príjemne strávených voľných
chvíľ, ktorým sa radi kdekoľvek pochválime,
alebo to bude spustošený areál na hanbu. Ďalším faktom je, že lavička na námestí je
ohodnotená takmer na 300 €. Takisto čokoľvek
sa na tomto námestí nachádza a dá sa rozbiť,
tiež prevyšuje túto sumu. Veď akékoľvek poškodenie majetku nad 260 € je považované za trest ný čin a to už nie je žiadna sranda. V prípade,
že bude nájdený vinník alebo bude niekto pristihnutý pri ničení obecného majetku, môžu sa
mu prisúdiť aj minulé poškodenia. Nielen preto
by sme si však mali vážiť a udržiavať to, čo patrí
nám všetkým. Je totiž ľahké niečo zničiť, ale
ťažké je to vybudovať a starať sa o to. (pš)

tomto úseku došlo k tejto tragickej nehode, začal Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, ako príslušný orgán
štátnej správy pre pozemné komunikácie II.
a III. triedy, v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiline a Okresným
dopravným inšpektorátom konať a na tomto
úseku doplnili dopravné značenie a zariadenia.
Taktiež sa zmiernil terén za krajnicou tejto zákruty. Pevne veríme, že v budúcnosti na našom
území nebude dochádzať k podobným dopravným nehodám, pri ktorých budú vyhasínať ľud ské životy. Preto, nohu z plynu vážení, radšej
prísť o 10 minút neskôr ako nikdy. (pš)

Výzva
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby
„Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ za účelom ekologického odvádzania
splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 331 €. Bližšie informácie
Vám poskytne Zákaznícke centrum Žilina. (rr)

Neporiadok na ihrisku
Po zime sa našlo pod roztopeným snehom veľmi nepríjemné prekvapenie v podobe
nesmierneho počtu odpadkov. Napríklad futbalové ihrisko si neznáme skupiny pravdepodobne
tínedžerov zamenili za obrovský kontajner. (pš)

Nebezpečné cesty
V katastri našej obce je viacero nebezpečných úsekov ciest s častými dopravnými nehodami. Okrem starého známeho „esíčka“ pri
Brániciach, kde pomerne pravidelne vidieť nejaké to prevrátené auto, je to aj úsek medzi stavebninami a odbočkou do Zlieňa a Kubíkovej.
Táto nebezpečná, zle klopená zákruta je príči nou veľmi vážnych dopravných nehôd v poslednom období. Pri jednej z nich začiatkom júna
vyhasli dva ľudské životy. Boli to dvaja robotníci
z Oravy, ktorí z práce domov v tento osudný
piatok už neprišli. Vzhľadom k tomu, že na

Obecný úrad informuje
Zberné nádoby
V snahe znížiť tvorbu komunálneho odpadu, šetriť životné prostredie a dať príležitosť
ľuďom legálne sa zbaviť starých a nepotrebných
vecí akými sú oblečenie, obuv, hračky a pod.,
boli umiestnené v našej obci 4 zberné nádoby –
kontajnery, slúžiace práve na tento účel. Priamo
na zberných kontajneroch nájdete informáciu:
čo patrí do zberného kontajnera a čo nie. Občania tak môžu kedykoľvek odložiť nepotrebné veci na týchto stanovištiach: vyšný koniec - na
ulici U Čajkov; pri Kultúrnom dome Belá; na
Nižných Kamencoch pri ZUŠ; v Kubíkovej pri
potravinách. (pš)

Zber šatstva
Občianske združenie Diakonie Broumov,
nezisková organizácia poskytujúca sociálne
služby pre občanov z okraja spoločnosti a materiálnu pomoc sociálne odkázaným, uskutočnila
v spolupráci s obcou Belá v dňoch 4. a 5. júna
dobrovoľnú zbierku použitého oblečenia. V priestoroch sály Kultúrneho domu Belá za pomoci
verejnoprospešných pracovníčok obce, mohli ľudia prispieť oblečením na leto a zimu, lôžkovinami, posteľnou bielizňou, uterákmi, záclonami,
látkami. Navyše sa zbierali i domáce potreby,
riady, perie, obuv a hračky. Transport bol za bezpečený v utorok 5. júna a odvážal z Belej vyše tonu darovaných vecí. Všetkým prispievateľom patrí všetka česť. Nezisková organizácia tovar triedi, zhodnotí a poskytne ľuďom v núdzi.
Čo by sa už nedalo použiť pripravujú na priemyselné spracovanie alebo na vlastné náklady
likvidujú na skládkach. Pre tých, ktorí túto príležitosť prispieť a odbremeniť si tak skrine, povalu alebo pivnicu zmeškali, pripomíname, že
v našej obci fungujú obdobné stále zberne použitého šatstva. (pš)
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Šanca pre
nezamestnaných

V obci v súčasnosti na základe zmluvy
obce s úradom práce pracuje 13 zamestnancov.
Podieľajú sa na čistote a bezpečnosti v obci na
obecných pozemkoch a zariadeniach, na rôznych stavebných a pomocných prácach, pri čistení korýt riek a rôznych ďalších prácach, ktorých je v našej obci neúrekom. Všeobecne sú
pre našu obec prínosom.

Je to v poradí už tretí program v rámci
spolupráce obce s úradom práce od začiatku
roka 2011. V prvom, ktorý prebiehal od mája
2011 do konca januára 2012 pracovalo pre obec
10 zamestnancov. Ďalších 10 nastúpilo
v októbri 2011 a pracovali do konca marca
2012. Ich zadelenie bolo presne vymedzené,
podieľali sa na zhotovovaní vodozádržných
objektov na vodnom toku Račnica. Súčasná
„13-stka“ nastúpila od začiatku mája tohto
roku. Budú v obci pracovať celý jeden rok. Obec
sa bude neustále snažiť vytvárať pracovné príležitosti pre nezamestnaných v rámci možností,
ktoré ponúka súčasná legislatíva. (pš)
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Obecný úrad informuje
VZN o opatrovateľskej službe

Výber z VZN Obce Belá č. 4 /2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe
a výške úhrady za opatrovateľskú službu
Opatrovateľská služba
je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej II, alebo je odkázaná
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa
zákona
o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na
základe sociálnej posudkovej
činnosti určuje obec v hodinách.
Opatrovateľská služba
je terénna sociálna služba,
ktorá sa poskytuje v byte prijímateľa sociálnej služby. Poskytuje sa na neurčitý čas, alebo
určitý čas, ktorý stanoví posudzujúci lekár, poskytuje sa minimálne 1 a maximálne 8 hodín denne v pracovných dňoch
u jedného prijímateľa sociálnej
služby prostredníctvom jednej
opatrovateľky,
ktorá
spĺňa
kvalifikačné predpoklady podľa
zákona o sociálnych službách,
s ktorou obec uzatvára pracovný pomer. U jedného prijímateľa sociálnej služby môže opatrovateľskú službu vykonávať aj
viac opatrovateliek.
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby,
výška a spôsob úhrady za
opatrovateľskú
službu
sa
upravuje na základe písomnej
žiadosti občana o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby doručenej obci. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby
občan priloží aj právoplatné
rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa môže poskytnúť

aj bezodkladne a možno ju poskytovať pred nadobudnutím
právoplatnosti
rozhodnutia
o odkázanosti
na
sociálnu
službu.
Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej
sa má sociálna služba poskytovať,
b) dátum narodenia žiadateľa
a adresa jeho pobytu,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
d) formu sociálnej služby,
e) potvrdenie
o príjme
za
predchádzajúci kalendárny rok,
f) doklady o majetkových pomeroch,
g) deň začatia poskytovania
sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať
odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,
h) iné doklady, ktoré sú podkladom uzatvorenia zmluvy.
Opatrovateľská služba
sa poskytuje na základe zmluvy
o poskytovaní
sociálnej
služby, ktorá sa uzatvára medzi prijímateľom sociálnej služby (občan) a poskytovateľom
sociálnej služby (obec).
Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa
skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu. Úhrada za 1 hodinu poskytovania

opatrovateľskej služby na jedného
prijímateľa
sociálnej
služby - opatrovateľskej služby
je 1,45 €.
Deti, ktoré sú schopné
sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.
Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom,
aký zodpovedá pomeru jeho
schopností
a
možností
k schopnostiam a možnostiam
ostatných detí.
Odľahčovacia služba je
sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
podľa
osobitného predpisu, ktorou sa
poskytuje alebo zabezpečuje
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna
služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovať. Cieľom
odľahčovacej služby je umožniť
fyzickej osobe, ktorá opatruje,
nevyhnutný odpočinok na účel
udržania jej fyzického zdravia
a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Podmienkou poskytovania odľahčovacej
služby je právoplatný posudok
vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, deklarujúci ťažké zdravotné postihnutie. Úhrada za poskytovanú odľahčovaciu službu je 1,45 € na hodinu, ako
u úhrady za opatrovateľskú
službu.
Toto VZN bližšie špecifikuje aj ďalšie detaily ohľadom poskytovania tejto služby.
K dispozícii je na Obecnom
úrade v Belej a na internetovej
stránke obce www.bela.sk. (pš)

Obecný úrad informuje
Spomaľovacie prahy
V minulých vydaniach Belských novín
sme sa zmienili o dopravnom projekte, ktorý má
obci priniesť zvýšenú bezpečnosť cestnej premávky. Po dlhej a náročnej zime pribudli k už
osadeným značkám, radarom a zrkadlám aj
spomaľovače. Sú zatiaľ len tri, nakoľko rozpočet
projektu nám viac nedovolil. Obec Belá má
ambíciu pridať ešte niekoľko takýchto spomaľovačov, hlavne na vyšnom konci. (pš)
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drobný papierik či obal zo žuvačky sa môže zdať
každému ako nepodstatný. Avšak, keď ho
namiesto do potoka, či na cestu alebo inde do
prírody, hodíme radšej do koša, pri množstve
ľudí, ktorí by tak učinili, môžeme aj my žiť v príjemnom a čistom prostredí. Každý by mal začať
sám od seba. Len treba chcieť.
Obec Belá chcem týmto poďakovať dobrovoľníkom a teší sa na ďalšiu spoluprácu aj
pri iných akciách. (pš)

Pomoc prírode
22. apríl je v celosvetovom kalendári
Dňom Zeme. Pamätala naň okrem našej základnej školy a obecného úradu aj skupina dobrovoľníkov z našej obce. Hŕstka mladých ľudí sa
dohodla a vyčistila veľkú časť miestneho potoka. Vyzberali niekoľko desiatok vriec rôzneho
odpadu bez nároku na odmenu. Učinili tak dokonca na viacero etáp v priebehu niekoľkých
dní. Životné prostredie je dnes príliš znečisťované a trpíme tým všetci. Akákoľvek maličkosť,

Retardér
Je dobré a správne ničiť
dielo snaženia iných, najmä ak
slúži verejnému záujmu a môže raz zachrániť život, alebo
predísť iným úplne zbytočným
škodám? Narážam na spomaľovače, ktoré boli nainštalované na niektorých kritických
miestach našej obce. Názor na
ne môže mať každý iný, ale
akú má toto zariadenie funkciu je úplne zrejmé. Niektoré
obmedzenia je dobré a správne
akceptovať. Je to skrátka tak.
Predpisy na cestách sa bežne
porušujú a dopravné značky
nerešpektujú.
O tom, že na cestách
jazdí mnoho nedisciplinovaných vodičov, netreba polemizovať. Je to fenomén nášho
stredoeurópskeho prostredia.
Na cestách umiera zbytočne
veľmi mnoho ľudí a ničí sa majetok. Väčšina smrteľných nehôd je zapríčinená rýchlou

jazdou adrenalínu chtivých šoférov. Ideálny stav by bol, keby
sa všetci ľudia správali ako ľudia. Vtedy by sme nepotrebovali žiadne značky, retardéry,
predpisy, zákony a vládu. Realita je však iná. Keď nepostačuje dopravné označenie, je vo
verejnom záujme aj niečo, čo
obmedzuje.
Tak ako má každá minca dve strany, tak aj pohľad na
hociktorý aspekt má vždy viacero uhlov. To, že retardéry ničia autá je pravda. Ale môžu
tiež zachrániť život. Poškodené
retardéry
svoju
primárnu
funkciu ešte plnia i keď boli
niekým odstránené časti tak,
aby pri obchádzaní bolo aj
druhé koleso na asfalte. Skúsený alebo neohľaduplný agresívny šofér to však zvládne
i bez toho, aby musel spomaliť.
Prirodzená agresivita by sa
mala vybíjať pozitívnym, tvori-

vým spôsobom. Za volantom
určite nie.
V živote nie je vždy
všetko ideálne a niektoré obmedzenia treba dodržiavať.
Sem-tam sa pritrafia aj nešťastné a hlúpe náhody. Každý
človek je individualita a má iné
charakterové vlastnosti. Spoločné však máme schopnosť
rozmýšľať a predvídať dôsledky
činov. Mali by sme byť prezieraví. Veď hocikto z nás alebo
z našich blízkych, môže byť
zbytočnou obeťou. (bag)
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Uznesenia obecného zastupiteľstva

Od posledného vydania Belských novín (č. 1/2012) sa konali dve mimoriadne
a jedno riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) na ktorých OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE
a) prezentáciu nového systému káblovej televízie v obci Belá pánom Františkom Podmanickým, OZ vyjadrilo pozitívny postoj k novému systému a vyslovilo prísľub k uzavretiu zmluvy s p. Františkom Podmanickým
na ďalšom zasadnutí OZ po splnení úloh
uložených v časti ukladá tohto uznesenia;
b) objasnenie si východísk ohľadom zmluvy
medzi obcou Belá a Urbárskym spolumajiteľstvom – pozemkovým spoločenstvom (ďalej US-PS) k spokojnosti oboch strán, ako aj
fakt, že jednotlivé detaily zmluvy a presné
percentuálne podiely oboch strán budú
presne stanovené po rokovaní starostu obce
Ing. Matúša Krajčiho, predsedu US-PS Jána
Boháča a firmou Eurodotácie – p. Sládekom;
c) správu starostu obce ohľadom podania žiadosti na Environmentálny fond kvôli rekon štrukcii vodovodu v časti obce Nižné Kamence;
d) správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh prednesenú
prednostom OcÚ Mgr. Petrom Šugárom;
e) správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce Belá Ing. Michala Šugára k záverečnému
účtu obce Belá za rok 2011;
f) informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2011;
g) závery analýzy a výsledné uzavretie prípadu
ohľadom podaní p. Martina Jaroščiaka ako
aj potvrdenie správnosti konečnej odpovede
zaslanej obcou Belá v máji 2011,
h) prezentáciu cenovej ponuky – rozkladacie
sedačky do sály kultúrneho domu, ako aj
odložiť ju k schvaľovaniu budúcoročného
rozpočtu;
i) informáciu o káblovej televízii prednesenú
starostom obce Ing. Matúšom Krajčim ako
aj kladný výsledok ankety ohľadom dopytu
občanov a začatie rekonštrukcie káblovej televízie v zmysle ponuky p. Podmanického;
j) informácie o možnosti zájazdov do Chorvátska prostredníctvom obecného autobusu
a zvýhodneného ubytovania v družobnej obci Jasenice prednesenú konateľom Obecného podniku Róbertom Boháčom;
k) informácie o projektoch, ktoré obec Belá pripravuje – rekonštrukcia vodovodu na Ka-

mencoch a rekonštrukcia starej školy –
prednesené starostom obce Belá;
l) organizačné informácie – Belská púť 2012 –
podľa minuloročnej predlohy, takisto aj pridelenie bufetového predaja v areáli futbalového ihriska Športovému klubu Belá;
m) informáciu hlavného kontrolóra o žiadosti
od bývalej kontrolórky adresovanú hlavnému kontrolórovi, hlavný kontrolór sa vyjadrí
do 30 dní nakoľko bola doručená len pár dní
pred konaním zasadnutia OZ;
n) informáciu starostu obce – na nasledujúcom
zasadnutí OZ bude prítomný právny zástupca obce;
o) informáciu podanú poslancami z N. Kamencov ohľadom konania kultúrnej akcie Stretnutie rodákov z Kamencov dňa 23.06.2012.
II SCHVÁLILO
a) Presmerovanie platobného styku a financovania do Československej obchodnej
banky, a. s. a súhlasí s čerpaním úverov
v ČSOB nasledovne:
Kontokorentný úver na financovanie bežných prevádzkových potrieb obce v objeme do 75 000,- €, s 3-mesačnou výpovednou lehotou, s úrokovou sadzbou 1M
EURIBOR + 1,70 % p. a.
Účelový dlhodobý úver na splatenie zostatku úverov v PRIMA banke, na úhradu
2 faktúr spoločnosti HASTRA, na splatenie pôžičky spoločnosti SK BUILDING a
na refundáciu uhradených faktúr z realizovaných projektov v roku 2011 v objeme celkom do 645 000,- €, s lehotou
splatnosti 15 rokov, s mesačnými splátkami úveru a úrokovou sadzbou 1M
EURIBOR + 4,28 % p. a. resp. na prvých
5 rokov s úrokovou sadzbou fixovanou
na 5,83 % p. a.
Za účelom zabezpečenia oboch úverov
obec poskytne záložné právo na nehnuteľný majetok – Kultúrny dom Belá a
Spoločenský dom Kubíková. OZ zároveň
splnomocňuje starostu obce Ing. Matúša
Krajčiho k vystaveniu blankozmenky pre
každý z poskytnutých úverov;

Obecný úrad informuje
b) úpravu rozpočtu na rok 2012;
c) zníženie nájmu o 80% pre pani Pallovú –
nájomníčka bytu č. 8 v bytovej jednotke
14 b. j. - od 01.06.2012 na 3 kalendárne
mesiace a prehodnotenie tohto zníženia na
budúcom zasadnutí OZ;
d) VZN obce Belá č. 4/2012 o podmienkach
poskytovania opatrovateľskej služby (OS),
o spôsobe a výške úhrady za OS;
e) dodatok č. 1/2012 k VZN obce Belá
č. 1/2009 o úhradách za služby poskytované obcou Belá – doplnenie sadzobníka;
f) prevádzkovú dobu pre Ladislava Boháča stánok s mliečnymi a syrovými výrobkami,
podľa predloženej žiadosti;
g) prevádzkovú dobu pre predajňu rozličného
tovaru DEKORA – prevádzkovateľ Emília
Čepelová, podľa predloženej žiadosti;
h) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: vysporiadanie schodku v sume
380 239 €, zisteného podľa ustanovenia
§ 10 odseku 3 písmen a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z návratných zdrojov financovania
v sume 380 239 €. Zostatok finančných prostriedkov v sume 17 190,15 € použiť na
tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a schvaľuje použitie FP z rezervného fondu v sume
17 190,15 € na kapitálové výdavky v roku
2012 - spolufinancovanie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá;
i) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Belá na I. polrok 2012;
j) návrh k odvodu 5 % do fondu opráv. Na základe príjmov v roku 2010 a 2011 za prenájom obecných bytov v sume 55 387,05 € odviesť z rezervného fondu na účet fondu
opráv a rezerv 5 % z inkasovaných príjmov
za prenájom obecných bytov sumu 2 769,- €
na opravy a údržby obecných bytov;
k) odpredaj pozemku pre p. Jiřiho Mešku v katastrálnom území obce Belá o výmere 18 m²;
l) plat starostu na základe novely zákona
č. 154 zo dňa 17.05.2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov sa upravuje na zákla-
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de zverejnenia údajov Štatistického úradu
SR o priemernej mesačnej nominálnej mzde
zamestnanca za rok 2011. Plat starostu pre
rok 2012 sa po schválení OZ upraví
s účinnosťou od 01.01.2012;
m) všetky úkony starostu Obce Belá na základe
ktorých došlo k prevodu vlastníckeho práva
k motorovým vozidlám zo spoločnosti Obecný podnik, s. r. o so sídlom Oslobodenia
183, 013 05 Belá, IČO: 36399736 zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v Odd.: Sro, vl. č. 12992/L na Obec Belá, so sídlom Oslobodenia 183, 013 05 Belá,
IČO: 00321168 a následne tiež aj všetky
úkony starostu Obce Belá na základe ktorých došlo k prevodu vlastníckeho práva
k týmto všetkým predmetným vozidlám
z Obce Belá so sídlom Oslobodenia 183,
013 05 Belá, IČO: 00321168 na spoločnosť
Služby Belá, s. r. o so sídlom Oslobodenia
183, 013 05 Belá, IČO: 46554378, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v Odd.: Sro, vl. č.: 56226/L v ktorej má
obec Belá 100%-ný majetkový podiel.
n) urgentné sociálne výpomoci bude obec riešiť
promptne – urgentnosť posúdi sociálna
komisia. Ostatné bude OZ riešiť na konci
roka podľa finančných prostriedkov obce.
III. NESCHVÁLILO
a) návrh pána poslanca Jaroslava Dvorského –
zníženie platu starostu obce o 50 %
z celkového platu.
IV. ULOŽILO
a) uzatvoriť zmluvu s ČSOB ohľadom presmerovania platobného styku a financovania obce do tejto banky;
b) informovať verejnosť formou oznamu do
každej domácnosti, ktorá je užívateľom
káblovej televízie Belá o zavádzaní nového
systému káblovej televízie, a osloviť letákom
eventuálnych nových zákazníkov;
c) dojednať jednotlivé detaily zmluvy a presné
percentuálne podiely oboch strán medzi obcou Belá a Urbárskym spolumajiteľstvom –
pozemkovým spoločenstvom na rokovaní
starostu obce Ing. Matúša Krajčiho, predsedu US-PS Jána Boháča a firmou Eurodotácie – p. Sládekom;
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IV. ULOŽILO

f)

d) zvolať stretnutie so stavebnou spoločnosťou
Slovpanel za účelom dohody - stavebné nedostatky pri výstavbe bytovky - Bytový dom
14. b. j. – zlá izolácia;
e) uzavrieť písomnú dohodu s pani Pallovou,
kde budú vyšpecifikované všetky podmienky
bývania v byte č. 8 na jej vlastné riziko;

požiadať spoločnosť SEVAK, a. s. vykonať
skúšku tlaku v Bytovom dome 14. b. j., osadenie guľového ventilu na vodu, prípadne
regulátory;
g) nové námestie na Jamách - nové ihrisko nechať otvorené, zabezpečiť správcu, prevádzkový poriadok, informovať verejnosť, vyhotoviť tabule.

Dovolenka v Chorvátsku
V zmysle
spolupráce,
ktorú rozvinula obec Belá
s chorvátskou obcou Jasenice
– Maslenica, sa toto leto začnú
realizovať zájazdy do Chorvátska.
Je to výborná príležitosť
pozrieť si more a užiť si dovolenku v obľúbenom Chorvátsku za pomerne výbornú cenu.
Doprava je zabezpečená obecným autobusom, ubytovanie je
veľmi pekné a blízko mora.

rom k moru. Predpokladaný
termín začatia turnusov je začiatkom augusta.

Bližšie informácie o zájazde
priamo na Obecnom podniku, s. r. o., t. č. 0905696106
alebo e-mail: podnik@bela.sk

Cena pobytu na 7 dní
(6 nocí) je 180 € na 1 osobu.
Súčasťou ceny je ubytovanie
na 6 nocí, ubytovací poplatok
a doprava priamo z Belej do
miesta pobytu a späť. Ubytovanie je v 4-5 miestnych apartmánoch s možnosťou 1 prístelky, ktoré sa nachádzajú do 50
metrov od mora. Apartmány sú
vybavené kuchynkou s kompletným zariadením (chladnička, sporák, teplá a studená voda), miestnosťou na spanie
(4-5 osôb + 1 prístelka) a sociálnym zariadením (sprchovací kút a WC). Každý apartmán
má terasu orientovanú sme-

Maslenica je prímorská
obec, ktorá je vzdialená asi 30
km od Zadaru. Nachádza sa
pod strmými vápencovými stenami, ktoré ju čiastočne chránia pred silnými vetrami bóra.
More tu patrí k jedným z najčistejších. Je dokonale priehľadné i do veľkých hĺbok, je
dostatočne hlboké už pár metrov od brehu. Pláže sú väčšinou kamenisté s vybudovanými betónovými platňami.

Okolie Maslenice ponúka mnoho možností na aktívny
oddych. Môžete navštíviť historické mesto Zadar, národný
park Paklenica vzdialený 12
km s mohutnými kaňonmi
Veľká a Malá Paklenica, park
prírody Velebit (25 km) alebo
národný park Krka (80 km).

Ďalej môžete absolvovať
rafting na rieke Zrmanja,
vzdialenej 5 km od Maslenice,
vhodný nielen pre dospelých
ale aj pre deti, skočiť si bungee
jumping z mostu vo výške 55
metrov alebo si vyskúšať horolezectvo v Paklenici. (tk)

Postrehy
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Fotopríbeh

Prinášame vám premenu námestia na Jamách v obrazoch. Takto
sa nám menilo námestie od júna 2011 do júna 2012.
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Postrehy
Námestie Jamy

Tak sme sa konečne dočkali. Dva roky
od poklepania základného kameňa a rok od
skutočného začatia prác je námestie na sídlisku
Jamy konečne hotové a prístupné obyvateľom
obce. Hoci sa dokončenie predpokladalo o niekoľko mesiacov skôr, dlhá zima tieto plány prekazila, keďže stavba bola viac ako štyri mesiace
pozastavená. Začiatkom apríla sa však už na plno začalo so záverečnými prácami; dokončilo
sa pódium, namontovali sa lampy verejného
osvetlenia, obložili sa betónové múry oddeľujúce
trávnaté plochy od dlažby, namontovali sa koše,
lavičky, zábrany vjazdu, založil sa trávnik a vysadili sa okrasné dreviny. Poslednou chybičkou
krásy ostali doteraz nedodané „čiapky“ na odpa dové koše, na ktoré sa potom uchytia plastové
vrecia na odpad. Námestie je síce hotové, ale
práca na ňom nekončí, je potrebné sa oň pravidelne starať, upratovať ho, polievať zeleň, kosiť
a mnoho ďalších činností. Dočasne sa tejto úlohy zhostili verejnoprospešní pracovníci, do budúcnosti sa však uvažuje s vytvorením pozície
správcu námestia.
Smutné je, že hoci nové námestie je
otvorené len krátko, už sa vyskytli aj prvé prejavy vandalizmu v podobe zlomenej lavičky. Okrem toho tam po návštevníkoch ostáva neporiadok aj napriek tomu, že je tam dostatok košov.
Dôležité je, aby si najmä deti nemýlili tieto prie story s ihriskom, či dokonca prekážkovou dráhou pre bicykle a korčule ako k tomu v mnohých prípadoch dochádza. Nakoľko mobiliár je
z betónu pri takýchto „hrách“ môžu deti ľahko
utrpieť nejaký úraz a navyše môžu dané zariadenie aj poškodiť alebo zničiť, čo nie je lacná zá ležitosť. V dohľadnej dobe budú osadené aj zákazové tabule určujúce pravidlá správania sa.

Nikdy nie je
neskoro!
To hovorí aj náš spoluobčan Kamil Kuťa, ktorý si aj
vo svojich 55 rokoch našiel
krásnu záľubu. Už dva roky
vyrába krásne hudobné nástroje ako sú rôzne druhy fujár
a píšťal. Kto má záujem, môže
sa prísť k nemu pozrieť a dať si
takýto krásny typický slovenský nástroj aj vyrobiť. (rr)

Porušovanie týchto pravidiel môže byť aj pokutované. Dúfame, že sa ľudia začnú správať
k námestiu tak ako si tento priestor zaslúži
a budú si vážiť, že sa také niečo vybudovalo
a nie to ničiť. Taktiež bude v priestoroch námestia zákaz venčiť psov, keďže exkrementy, ktoré
po nich ostávajú, sú nielen neestetické, ale
ohrozujú aj zdravie detí, ktoré sa tam hrajú.
Neoddeliteľnou súčasťou námestia je aj
novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré síce bolo vybudované už na jeseň minulého roku,
ale nakoľko boli priestory okolo neho stále staveniskom, nemohlo byť otvorené skôr, ako bolo
dokončené námestie. Aj pre ihrisko platia všetky pravidlá, ako pre zvyšok námestia. V súčasnosti je ihrisko voľne prístupné a celý deň otvorené, zamyká sa len na noc. Obmedzený je len
prístup k WC a tým aj k sieťam na tenis, nohejbal a volejbal. Na vyžiadanie je možné dostať
kľúče aj od týchto priestorov. Či takýmto spôsobom bude fungovať aj naďalej, závisí len od jeho
užívateľov a toho, ako sa k nemu budú správať.
Pokiaľ dôjde k poškodzovaniu ihriska alebo
opakovanému tvorenie neporiadku v jeho okolí,
môže sa stať, že sa ihrisko zamkne a prístup
naň bude evidovaný a kontrolovaný a môže byť
aj spoplatnený.
Aj keď sa zdá, že už je všetko hotové, nie
je tomu tak. V prípade, že to finančná situácia
obce dovolí, ešte v priebehu tohto roku by sa
malo na priestranstve vedľa multifunkčného
ihriska vybudovať aj detské ihrisko s preliezačkami, šmykľavkou, hojdačkou a kolotočom. Po
výstavbe aj tejto poslednej časti už bude námestie slúžiť všetkým od najmenších až po dospelých. (tk)

Poďakovanie
Ďakujem pani Helene
Korenčiakovej za nájdenie
peňazí a ich nezištné
vrátenie.
(Dotyčný)

Zo školských lavíc
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Riaditeľstvo Spojenej školy Belá informuje rodičovskú a ostatnú verejnosť
o činnosti a aktivitách školy za II. polrok školského roka 2011/2012:
I. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A PREHĽAD
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOCH
- Základná škola ZŠ navštevovalo spolu 404 žiakov v celkom 22 triedach. V prvom stupni štúdia sa učilo 133 žiakov v 7 triedach, v druhom stupni 271
žiakov v 15 triedach. Prvý ročník absolvovalo
spolu 21 žiakov; všetci prospeli. Druhý až devia ty ročník navštevovalo celkom 383 žiakov; všetci
prospeli. Za porušenie školského poriadku bolo
udelených 20 výchovných opatrení, z toho 15
pokarhaní triednym učiteľom, 7 pokarhaní riaditeľom školy a 2 znížené známky zo správania
2. stupňa. Udelených bolo celkom 164 pochvál
triednym učiteľom a 21 pochvál riaditeľom ško ly. V ZŠ pracovalo spolu 36 pedagogických
zamestnancov, 1 asistent učiteľa a 1 špeciálny
pedagóg. Počet prevádzkových zamestnancov
bol 11 z toho 1 na polovičný pracovný úväzok.
- Základná umelecká škola ZUŠ navštevovalo spolu 196 žiakov v celkom troch odboroch. 97 žiakov sa učilo individuálnou a 99 žiakov skupinovou formou. Škol ský rok 2011/2012 ukončili ako absolventi
I. stupňa traja žiaci. Na ZUŠ pracovali spolu 14
pedagogickí a 2 prevádzkoví zamestnanci z toho
jeden na polovičný pracovný úväzok.
- Materská škola MŠ navštevovalo spolu 91 detí, z toho 34
predškolákov. Deti boli rozdelené do štyroch
tried. V MŠ pracovalo spolu 8 pedagogických
a jeden prevádzkový zamestnanec.
- Školské zariadenia Aktivít v školskom klube detí sa za asistencie 2 vychovávateľov zúčastňovalo 35 detí.
V školskom stredisku záujmovej činnosti bolo
aktívnych 36 záujmových útvarov, ktoré pracovali v odboroch: športu, turistiky, spoločenských
vied,
jazykov,
kultúry
a umenia.
V pravidelnej činnosti pracuje i školský časopis
Jašidielko. Príležitostná činnosť sa dotýkala rôznych kultúrnych, spoločenských a športových
aktivít. Priemerný počet stravníkov v školskej
jedálni bol 340, o ktorých sa staralo 6 prevádzkových zamestnancov.

II. VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
- Úspešné aktivity Úspešnosť žiakov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahla v rámci matematiky národný priemer 57,54 % a v rámci slovenského jazyka 54,46 %. Deviataci SŠ Belá ju
v matematike presiahli o 12,74 % (úspešnosť
70,28 %) a v slovenčine o 6,6 % (úspešnosť
61,06 %).
- Realizujeme a pripravujeme Na žiakov čaká letný tábor v obci Krušetnica v dňoch 30. júla až 5. augusta 2012, ako
i sústredenie žiakov športových tried v Liptovskom Jáne na jeseň 2012.
III. PROFILUJÚCE OBLASTI ŠKOLY
- Projekt športových tried Projekt zahŕňal 5 športových tried, ktoré
navštevovalo celkom 65 žiakov. O koordináciu
projektu sa starala rada ŠT. Medzi najvýznamnejšie úspechy ŠT v II. polroku školského roka
2011/2012 patrili: víťazstvo mladších žiakov
v II. slovenskej futbalovej lige, 2. miesto starších
žiakov na Turnaji o pohár primátora mesta Dolný Kubín, 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo futsale (prípravka), 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo futsale (starší aj mladší žiaci), 6. miesto starších žiakov na futbalovom turnaji Belstav Cup, 3. miesto starších žiakov na Jednota Cup.
- Projekt jazykového variantu vyučovania
cudzích jazykov Projekt umožňuje žiakom výučbu jedného povinného cudzieho jazyka od 1. ročníka a
dvoch povinných cudzích jazykov od 6. ročníka.
Projekt zahŕňa aj možnosť štúdia v záujmových
jazykových útvaroch. Na základe požiadaviek
rodičov začíname v školskom roku 2012/2013
s výučbou ruského jazyka v 6. ročníku.
- Rozvoj ľudových tradícií SŠ rozvíjala ľudové tradície najmä prostredníctvom vystúpení žiakov pri príležitostiach
ako Deň matiek, posedenie s dôchodcami a besiedky na úrovni MŠ a ZŠ.
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IV. EKONOMICKÁ OBLASŤ

V ekonomickej sfére bolo realizovaných
niekoľko projektov. Projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Spojenej školy Belá“ je ukončený.
Uskutočnená bola priebežná údržba školských
objektov a zariadení, ako aj údržba a ochrana
ovocného sadu. Do budúcnosti je pripravovaný
projekt rekonštrukcie budovy „starej“ školy.
V. POĎAKOVANIE

(Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ SŠ Belá; edit. red.)

Riaditeľstvo Spojenej školy Belá ďakuje
za rôznu formu spolupráce v školskom roku
2011/2012 nasledujúcim podnikateľským subjektom, osobám a organizáciám: Obecný úrad

Rozlúčkový
večierok
deviatakov
„Začali ste maličkí, končíte ho veľkí. Vyletíte do leta ako z úľa včielky. Z úľa, v ktorom múdreli Vaše detské čielka. Bola Vám v ňom kráľovnou
pani učiteľka. Začali ste maličkí, trochu ste sa báli… Dobre
sa Vám vodilo, radi Vás tu mali....“

Belá; Obecný podnik, s. r. o.; starosta obce;
Farský úrad Belá; Združenie rodičov pri ZŠ Belá; Rada školy; Obecný školský úrad Belá; Športový klub Belá, školské stredisko záujmovej činnosti; školská jedáleň; materská škola; Zmrzlina Belá (sl. Mária Šipčiaková a Janka Lišková);
Belstav SK, s. r. o. (p. Tomáš Šugár); Základná
organizácia záhradkárov Belá; rodičia žiakov,
pedagogickí, prevádzkoví i externí pracovníci
školy.

www.zsbela.edupage.org

hodnotená súťaž o Naj-deviatačku a Naj-deviataka. Naj-deviatačkou sa stala Dominika
Boháčová a Naj-deviatakom sa
stal František Cabadaj, obaja
z 9.B triedy. Srdečne blahoželáme! V mene vedenia školy
chceme poďakovať p. učiteľke
Hudecovej a všetkým deviatakom za prípravu a organizáciu
večierka. Veríme, že toto podujatie sa stane na našej škole
tradíciou. (ik)

Čítajme si ...
Dňa 31. mája 2012 sme
sa po druhýkrát zapojili do
5. ročníka projektu „Čítajme
si“. Z našej školy čítalo 170
žiakov. Je to o 10 menej ako
minulý školský rok. Ale to vô-

Dňa 27. júna sa na našej škole po prvýkrát uskutočnil Rozlúčkový večierok deviatakov, počas ktorého bola vy-

bec nevadí, pretože celoslovenský rekord z minulého roka bol
prekonaný. V tomto ročníku
čítalo spolu 35 542 detí – čo je
o 5 062 detí viac ako bolo minulý rok.
Do čítania sa zapojili
žiaci z tried 2.B, 6.B, 8.B, 9.A,
9.B, 7.B, 4.A, 4.B, 5.B, 5.A
(4 žiačky), 7.C (3 žiaci), 7.A
(2 žiačky), 3.B (1 žiak) a 1.A
(4 žiaci). Cieľom akcie je vzbudiť u čo najväčšieho množstva
detí záujem o činnosť, ktorú
v posledných rokoch vytláčajú
moderné technické zariadenia
od televízora cez počítač až po
najnovšie mobily. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje citlivosť, rozvíja vnímavosť. (ik)
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Úspech našej žiačky
Spoločnosť SEVAK, a.s. vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa vody literárnu súťaž scifi príbeh s témou „Aká bola príroda kedysi...“
pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ v okresoch Žilina,
Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Dňa
2. apríla 2012 komisia menovaná generálnym
riaditeľom vyhodnotila súťaž s nasledovným výsledkom: 1. miesto Dominik Pištek, ZŠ Čadca;
2. miesto Martin Rebroš, ZŠ Čadca; 3. miesto
Stanislava Chabadová, ZŠ Belá. Stanka reprezentovala našu školu so sci-fi príbehom Silvester. Za svoju literárnu tvorivosť získala vecnú
cenu a pre školu finančnú odmenu vo výške
100 €, za ktoré škola kúpila knihy. (ik)
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chovali stromy, ktoré prežili mnoho generácií. Cítim veľkú
bolesť a smútok, že je to všetko preč. Videla som rôzne
spôsoby plytvania vodou. Umývanie riadu a dokonca aj
veľkých áut pod tečúcou pitnou vodou. Nemysleli na budúcnosť, na náš život. Nemysleli na deti svojich detí. Svo jím správaním nám pomohli k záhube. A o prípitku čistou
vodou ani nehovoriac. Načo pripíjať obyčajnou vodou, keď
existuje oveľa viac lepších nápojov.
STAČILO SI ZOBRAŤ K SRDCU TÝCH PÁR SLOV, KTORÉ
ODZNELI V ZÁVERE FILMU: Do kedy ešte môžeme čerpať
vodu? Mali by sme ju chrániť, kým jej ešte máme dosť.
Neznečisťovať ju!!!!! Znečistenie má negatívny vplyv na
všetky živé aj neživé organizmy. Od mikroorganizmov až
po najväčšie živočíchy. Každému zo 7 000 000 000
obyvateľov by malo záležať na životnom prostredí. Nielen
pár ochranárom z celého sveta. Viete si predstaviť, že by
si naše deti nemohli naliať pohár čistej vody? Ak toto znečisťovanie neprestane môže sa to stať skutočnosťou! Pomaly si ničíme životné prostredie a tým ničíme aj seba.
Škody spôsobené na prírode vplývajú aj na nás. Všetci by
sme sa mal zamyslieť nad svojimi činmi. PRÍRODA JE
AKO MALÉ DIEŤA. POTREBUJE OCHRANU A STAROSTLIVOSŤ AKÚ SI ZASLÚŽI.

Výstava fotografií

Víťazný príbeh: Silvester: 4,3,2,1,....Hurááááá!!!!! Je tu
nový rooooook!! Rok 2812. Nádherné ohňostroje osvetľujú
oblohu, všade vládne radosť. Ľudia si navzájom želajú
všetko najlepšie do nového roka a pripíjajú si pohárom
čistej vody. Prípitok vyjadruje poctu čistej vode. Ani najväčší diamant sveta sa nemôže rovnať poháru čistej vody.
Vypúšťanie odpadov z chemických ťažieb spôsobilo veľkú
katastrofu pre ľudstvo i pre prírodu. Tisíce km3 vody plnej
života sa zmenili na odporný chemický močiar. Veľa dru hov morských živočíchov, ktoré hrali dôležitú úlohu v potravinovom reťazci, vyhynulo. Pľúca Zeme sa pomaly
strácajú. V záhradách okolo domov sú už len zvyšky kvetov a trávy. Ovzdušie je plné jedovatých plynov a spálených chemikálií. Ozónová vrstva okolo Zeme je tenučká
pavučinka vlákien. Rieky už nie sú ani riekami, sú to iba
vlhké korytá bez života, ktoré zapáchajú odpadovými látkami. Márne by ste čakali, že vám príchod jari ohlási
spev vtákov. Za všetky chyby sa platí. Prečo ľudia nepo slúchli varovné signály prírody? Bránila sa. Snažila sa
nás upozorniť na hroziace nebezpečenstvo. Kto vládne?
,,Príroda alebo mi?!“ Kde je tá nádherná príroda, ktorú
som videla v pamätnom filme z roku 2012? Bolo to krásne. Potoky plné rýb, lúky plné kvetov, nádherné vodopády. Pýcha vtedajšej prírody ma pohladila pri srdci. Prázdniny detí boli plné zážitkov. Kúpali sa v rieke a nad
ohňom si opekali ryby, ktoré si práve ulovili v krištáľovom
potôčiku. No a lesy? Boli plné malín, húb, čučoriedok
a veľa iných lesných plodov. Hmýrili sa zverou a vypínali
sa tam zdravé stromy. V niektorých častiach lesov sa za -

V dňoch 24. - 27. júna 2012 sa v Kultúrnom dome Belá uskutočnila výstava fotografií,
ktorú zorganizovali žiačky našej školy: Erika
Holienková, Soňa Koláriková, Miriam Chabadová
Adriana Hanuliaková, Monika Pirošíková, Zuzana Ticháková a Petra Gažová pod vedením
p. učiteľky Babišovej. Výstavu tvorili zozbierané
ročníkové fotografie belských žiakov a fotografie
našej obce zo súčasnosti a minulosti. Výstavu
spestrili staré mince ako aj staré knihy, noviny
a listiny. Touto cestou chceme poďakovať všetkým návštevníkom výstavy, Obecnému úradu
Belá za bezplatné zapožičanie priestorov kultúrneho domu a p. zástupkyni Irene Kolčákovej.
Výstava sa mohla uskutočniť vďaka jej úspešnému projektu „Hľadanie minulosti“, ktorý podporil Fond Citibank Europe plc založený v Komunitnej nadácii Bratislava. (PaedDr. A. Babišová)
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Úspešné školské projekty
Nech sa nám
netúlajú

Hľadanie minulosti
Po druhýkrát sme sa
zapojili do grantového programu Malé granty - Komunitný
život 2012, ktorý sa realizuje
v rámci Fondu Citibank Europe plc založeného v Komunitnej
nadácii Bratislava. V tomto roku máme úspešný projekt
školského strediska záujmovej
činnosti „Hľadanie minulosti“,
prostredníctvom ktorého žiaci
spoznávajú minulosť a zdieľajú
spomienky medzi generáciami
vo forme besied a výstavy. (ik)

Naša škola sa zapojila
do finančného grantu Nadácie
Jednota COOP „Nech sa nám
netúlajú“. Náš úspešný projekt
sa volá „Krušetnická letná
olympiáda“. Na jeho realizácii
sa budú podieľať žiaci v letnom
tábore v Krušetnici, na florbalovom krúžku a v tvorivých
dielňach. Projekt vypracovala
PaedDr. Anna Babišová. (ik)

Jazdím bez nehôd

gram „Jazdím bez nehôd“, ktorý je zameraný na podporu
bezpečnej premávky, dopravnú
výchovu, rozvoj alternatívnej
premávky a ochranu zdravia.
Náš úspešný projekt sa volá
„Dopravné ihrisko Belianček“,
ktorý vypracovala p. zástupkyňa Mgr. Irena Kolčáková a odporučila p. Daniela Zaťková,
zamestnankyňa SSE. Z trinástich najlepších projektov, za
ktoré mali možnosť hlasovať
zamestnanci SSE, náš projekt
získal 6. miesto a tým sa stal
jedným z víťazných. Získali
sme celkovú sumu 5 560,00 €,
za ktoré vyasfaltujeme priestor
školského dvora, vyznačíme
dopravné ihrisko a zakúpime
dopravné značky. Projektom
chceme podnecovať a zvyšovať
záujem žiakov o dopravnú výchovu. (ik)

Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou
energetikou (SSE) organizuje
zamestnanecký grantový pro-

Výzva pre deti a ich starých rodičov
Minulý rok nadácia SOCIA prišla s iniciatívou na zavedenie Dňa starých rodičov na
druhú nedeľu v októbri - ktorú sme spoločne
s Obecným úradom Belá zorganizovali pre našich starých rodičov. Tento rok chce iniciatívu
podporiť vyhlásením literárnej súťaže zameranej
na podporu dobrých vzťahov medzi deťmi a ich
starými rodičmi. Nakoľko hlavným cieľom je,
aby deti trávili čas so svojimi starými rodičmi,
s radosťou uvítame príspevky, ktoré vznikli spoločným písaním detí a starých rodičov, prípadne
práce starých rodičov na tému „Čo som sa
naučil/a od svojich vnúčat“. Aj práce, ktoré
vzniknú spoločnou tvorbou detí a starých rodičov alebo ktoré napíšu samotní starí rodičia,
budú zaradené do súťaže. Súťaž bude prebiehať
v dvoch kategóriách, v každej z nich budú ocenené minimálne tri najúspešnejšie texty.

Súťažné kategórie:
1) „Čo som sa naučil/a od svojich starých rodičov“, „Čo som sa naučil/a od svojich vnúčat“
- úvaha, rozprávanie. Prácu môže napísať
žiak, žiak v spolupráci so starým rodičom
alebo starý rodič.
2) Rozhovor so starými rodičmi na ľubovoľnú
tému.
Rozsah odovzdaných prác je ľubovoľný,
práce musia byť prepísané na počítači a zaslané
mailom na e-mail: skolabela@gmail.com, p. zástupkyňa Kolčáková ich spoločne odošle do
30. septembra 2012. Najlepšie práce budú prezentované v rámci kampane Staroba sa nás dotýka a odmenené hodnotnými cenami. Najúspešnejšie detské práce plánuje nadácia aj vydať.
Tešíme sa na Vaše prázdninové príspevky! (ik)
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Úspechy žiakov

Žiaci SŠ Belá zaznamenali v školskom
roku 2011/2012 radu úspechov na olympiádach a súťažiach rôznych úrovní. Medzi najväčšie úspechy patria ocenenia a umiestnenia
v celoslovenských kolách: 1. miesto Janka Šugára (4.A) a 3. miesto Alžbety Frančekovej (7.B)
vo fotografickej súťaži Slovenského olympijského výboru, čestné uznanie žiakom 4.A triedy
v súťaži triednych časopisov „Pro Slavis 2012“,
1. miesto Stely Krištofíkovej (7.B) a Zuzany
Krištofíkovej (8.B) v súťaži EXPERT – geniality
show z anglického jazyka.
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(9.B) v literárnej súťaži SEVAK; 4. miesto Kataríny Bukovinskej (4.B) v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko; 4. miesto Dávida Zimena (5.C)
v matematickej olympiáde; 4. miesto Stely Krištofíkovej (7.B) v matematickej olympiáde.
Z ďalších aktivít, ktorým sa deti v spolupráci s pedagógmi venovali, možno spomenúť
najmä tvorbu školského časopisu „Jašidielko“
a zisk 3. miesta v okresnom kole „ORION
FLORBAL CUP“ - dievčatá. Škola vo februári
2012 umožnila žiakom 7. a 8. ročníkov absolvovať lyžiarsky výcvik v obci Krušetnica, v marci
sa pri príležitosti Mesiaca knihy zapojila do
projektu „Týždeň hlasného čítania“, oslávili sme
Deň vody a v apríli Deň Zeme. V apríli škola
sprostredkovala pre deti zo 4. ročníka plavecký
výcvik na Základnej škole Martinskej v Žiline.
Žiaci sa v závere mája zapojili do projektu
„Čítajme si“ a na konci júna zorganizovali
výstavu fotografií obce a školy.

Najlepší žiaci ocenení
Na úrovni celoslovenských kôl sa vyníma
aj čestné uznanie žiakov v súťaži EnvirOtázniky
(olympiáda o životnom prostredí), ktoré získali
žiaci 7.B Nikolas Kolčák, Natália Hriníková,
Kristína Obrcianová, Michaela Cesneková,
Silvia Cabadajová a Emília Boháčová; reprezentácia Anny Ďuranovej (5.B), Zuzany Židekovej
(5.A) a Kataríny Kubáňovej (5.B) v súťaži „Matematický klokan“, ktorá je inak najväčšou mate matickou súťažou sveta; čestné uznanie v súťaži Zelený svet 2012 (medzinárodná výtvarná
a fotografická súťaž) pre žiakov 4.A Dianu Cabadajovú, Tomáša Sýkoru, Janka Šugára,
Zuzanu Fujdiakovú, Radku Púčkovú, Klaudiu
Šimlíkovú, Žanetku Cabadajovú a žiakov 7.B
Nikolasa
Kolčáka,
Zuzanu
Patrnčiakovú,
Katarínu Židekovú, Alžbetu Frančekovú, Máriu
Boháčovú a Dominiku Kvočkovú; reprezentácia
žiačky Zdenky Šušotovej (8.B) na celoslovenskej
olympiáde z nemeckého jazyka, ktorá získala
1. miesto v krajskom kole.
V okresných kolách zaujalo 1. miesto
Zdenky Šušotovej (8.B) v olympiáde z nemeckého jazyka; 1. miesto Michaely Lodňanovej (4.B)
v speváckej súťaži „Slávik Slovenska“; 2. miesto
Mareka Meška (5.B) v matematickej olympiáde;
2. miesto Zuzany Mariašovej a Patrícii Vráblovej
(obe 4.B) vo výtvarnej súťaži Fašiangy; 3. miesto
Kataríny Stráskej (1.A) v speváckej súťaži „Slávik Slovenska“; 3. miesto Stanislavy Chabadovej

SŠ Belá v spolupráci s Obecným úradom
Belá každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšieho
žiaka školy. Inak tomu nebolo ani v aktuálne
skončenom školskom roku, ktorý sa bilancoval
29. júna 2012 pri slávnostnom ukončení. Podujatia sa popri zástupcoch školy, pedagógov a užuž prázdninujúcich detí zúčastnil aj prednosta
Obecného úradu Belá Mgr. Peter Šugár. Víťazkou súťaže spomedzi žiakov 7. až 9. ročníka,
ktorú finančne podporil p. starosta, sa stala
Stela Krištofíková, žiačka 7.B triedy, 2. miesto
získal Nikolas Kolčák (7.B) a 3. miesto získala
Zdenka Šušotová (8.B).

Všetci ocenení žiaci splnili základné podmienky zaradenia do súťaže (tzn. výborný prospech a úspešnosť v školských, okresných a celoslovenských kolách súťaží a olympiád) a za
svoje vzorné výsledky boli odmenení detskou
vkladnou knižkou s finančnými odmenami
v hodnote 80, 60 a 40 € a diplomom. (ik)
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Životné prostredie
Deň Zeme

Dňa 20. apríla sme na našej škole oslávili DEŇ ZEME. V tento deň prišli všetci oblečení vo farbách Zeme – modrej, bielej, zelenej alebo hnedej. Každá trieda bola ako jeden tím =
EKOSKUPINA, ktorej úlohou bolo splniť dané
úlohy v rámci troch vyučovacích hodín. Každá
trieda si vymyslela vlastný ekonázov, ekovizitku,
pripravili si tabuľu ku Dňu Zeme, vyplnili eko doplňovačku s ekonápadmi, vymysleli ekopieseň, ekoreklamu, ekorozprávku, vytvorili ekopexeso, ekodiplom a ekoobrazec z uzáverov plastových fliaš. Za jednotlivé úlohy získali triedy
body (maximálny počet bol 20 bodov). Najviac
bodov získali 4.A (16 bodov) a 8.B (18 bodov).
Pochvala a poďakovanie patrí všetkým žiakom
a všetkým učiteľom, ktorí sa zapojili do prípravy
a realizácie jednotlivých výstupov ekosúťaží ku
Dňu Zeme – mnohé triedy vymysleli originálne
názvy ekoskupín, mottá, piesne, rozprávky, reklamy, pexesá, vizitky, originálne vyzdobili tabule alebo nápadito vyplnili doplňovačky.
(Mgr. Anna Hudecová)

prvýkrát dňa 20. apríla 2012 v rámci osláv DŇA
ZEME na našej škole. Dokázala, že chce prispieť
k zelenšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Žiaci zbierali odpadky v okolí školy a v našej obci. Čistenia sa zúčastnilo 214 žiakov a 25
učiteľov. Spolu naplnili 108 vriec odpadu. Najviac vriec odpadu vyzbierali triedy 4.A, 5.A, 6.C.
„Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chyte ná, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť ne dajú.“ (ik)

Separujeme!
V rámci projektu Najmodernejšia cesta
separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina, do ktorého je zapojená aj obec Belá, sa v spolupráci so základnou školou uskutočnila prednáška pre žiakov
5. - 9. ročníkov zameraná na oblasť separovaného zberu. V rámci prednášky lektori hravou
a pútavou formou prostredníctvom súťaží a interaktívnej projekcie oboznámili deti s prínosom
separácie pre spoločnosť a prírodu. (tk)

Vyčistime si Slovensko
Akciu Vyčistime si Slovensko aj v tomto
roku vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia
SR pri príležitosti Dňa Zeme a vyzvalo svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia, neziskové a mimovládne organizácie, ako aj, materské, základné, stredné a
vysoké školy i súkromný sektor na zapojenie sa
do tejto akcie. Akcia bola zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Tohtoročnej akcie sa zúčastnilo vyše 2000 organizácií. Naša škola sa do tejto akcie zapojila po

Šport
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Dorast očami trénera

V priebehu zimnej prestávky po jesennej
časti sa z našej súťaže odhlásili 2 mužstvá (Kotešová, Čadca B), čo nás po anulovaní výsledkov
vyšvihlo na 2. miesto v tabuľke. Toto sa však
ukázalo ako naša nevýhoda, pretože na jar sme
v domácich zápasoch nestratili ani bod a odhlásením týchto mužstiev nám dva domáce zápasy
odpadli. Vonku sme zo 6 zápasov dokázali bo dovať iba v jedinom v Terchovej (4:2). Na súperových ihriskách sme doplácali najmä na nepremieňanie gólových príležitostí, z čoho pramenila
nervozita a nedôslednosť v obranných činnostiach. Nakoniec sme dosiahli veľmi pekné
5. miesto, aj keď si myslím, že sme mohli skon čiť v prvej trojke. Po sezóne nám síce odchádza
až 8 hráčov, ale dúfam, že sa nám podarí mužstvo doplniť mladými hráčmi, ktorí prídu zo
starších žiakov, budú sa nám vyhýbať zranenia,
ktoré nás neobišli ku koncu sezóny a mužstvo
bude tvoriť opäť takú výbornú partiu ako v minulej sezóne. (Anton Cabadaj ml., tréner)
DORASTENCI (V. LIGA, SKUPINA A)
1. FK Tatran Turzovka
2. Pokrok Stará Bystrica
3. ŠK Radoľa
4. OŠK Rosina
5. ŠK Belá
6. ŠK Čierne pri Čadci
7. OFK Teplička n. Váhom
8. FK Strečno
9. FK Terchová
10. ŠK Dolný Hričov
11. SNAHA Zborov n. Byst.
12. Polom Raková

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
13
12
12
10
9
9
8
6
3

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

5
8
9
9
8
9
10
10
11
13
14
18

56:18
58:46
69:52
49:35
58:30
47:35
66:48
47:44
42:43
49:77
30:84
20:79

47
42
39
39
38
37
32
30
29
25
20
10

Majstri II. ligy
Chlapcom gratulujem k majstrovskému
titulu mladších žiakov. Pochvala patrí celému
družstvu, hlavne však hráčom ročníka „99“,
s ktorými sa už lúčim a prajem im veľa športových úspechov u starších žiakov. Sezóna vyšla
nad moje očakávania, nastrieľali sme 119 gólov
a mali sme najlepšiu obranu v lige. Z prvej päťky sme doma aj vonku porazili všetky družstvá
a dominovali sme v lige od začiatku do konca.
Musím vyzdvihnúť výkony našich kľúčových
hráčov Maťa Vrábla a Denisa Muráňa, ktoré
spĺňali ligové kritéria. Poďakovanie patrí
p. riaditeľovi Jozefovi Šugárovi, Obecnému podniku, s. r. o., Športovému klubu Belá, Obecnému úradu Belá a v neposlednom rade sponzo-

rom Jánovi Mihalčatinovi, ktorý nám zakúpil
dresy a tiež Miroslavovi Mihalčatinovi za sponzorský dar, vďaka ktorému mohli isť niektorí
chlapci na koncoročný výlet. Veľká vďaka
všetkým... (Mgr. Peter Boháč, tréner)

Horný rad zľava: Kadlec Tomáš, Hanuliak
Marek, Ďurčan Ján, Židek Samuel, Cvinger
Sebastián, Múčka Dominik,
Dolný rad zľava: Babiš Gabriel, Martin Vrábel,
Žingora Jozef, Šmehyl Jozef, Svetlovský Peter,
Denis Muráň, a brankár Zimen Dávid
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. ŠK Belá
2. FK Slovan Trstená
3. Oravan Oravská Jasenica
4. Tatran Oravské Veselé
5. ŠK Tvrdošín
6. KINEX Bytča
7. FC Slimáčik Mojš - Žilina
8. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
9. Tatran Krásno n. Kysucou
10. FK Rajec
11. Fatran Varín
12. Družstevník Dlhá n.Oravou
13. Slovan Skalité
14. Blatná Habovka

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

20
21
17
17
15
14
8
8
8
7
7
5
2
0

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

1
4
6
6
5
5
9
11
14
13
15
18
19
23

119:22
123:30
84:24
91:53
89:29
76:38
45:61
54:65
41:67
51:79
65:92
41:109
25:100
26:161

65
64
54
54
51
49
33
31
28
27
25
18
11
3

DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. OŠK Rosina
2. Jednota Bánová
3. FK Terchová
4. Pokrok Stará Bystrica
5. Polom Raková
6. Slovan Nová Bystrica
7. FK Strečno
8. FK Rajec
9. OFK Kotešová
10. ŠK Belá
11. ŠK Radoľa
12. Slovan Podvysoká
13. Slovan Rudinská

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
14
11
10
10
9
10
9
9
6
7
7
2

5
6
6
8
7
8
4
7
4
8
4
2
5

4
4
7
6
7
7
10
8
11
10
13
15
17

59:27
54:15
42:30
40:28
33:33
29:33
49:43
43:39
40:48
30:37
37:51
21:43
25:100

50
48
39
38
37
35
34
34
31
26
25
23
11
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Šport
Belstav cup

Majstrovstvá SR

Spojená škola Belá a Športový klub Belá
v spolupráci s firmou Belstav SK zorganizovala
8. ročník medzinárodného futbalového turnaja
starších žiakov Belstav Cup 2012. Turnaja sa
zúčastnili: FC Hlučín, Výber stredoslovenského
kraja, AS Trenčín, MFK Ružomberok, Výber
ObFZ Žilina a domáca ŠK Belá. Hralo sa
v dvoch skupinách, kde podľa umiestnenia v tabuľke sa hralo o konečné umiestnenie. V turnaji
sa najviac darilo žiakom MFK Ružomberok, ktorí vo finále vyhrali nad chlapcami z FC Hlučín
3:0. Spestrením turnaja bola návšteva hráča
MŠK Žilina brankára Martina Dúbravku a hráča Dukly Praha Ivana Lietavu. Súčasťou akcie
bola aj autogramiáda spomenutých hráčov.

Žiaci ZŠ Belá sa pod vedením Mgr. Jána
Holúbka zúčastnili v rôznych kategóriách Majstrovstiev Slovenska vo futsale.
Najúspešnejší boli žiaci k kategórií U-11,
ktorí na záverečnom turnaji v Bratislave, za
účasti mužstiev ZŠ Belá, ŠK Šamorín, FC Jelka
a ZŠ Dolná Tižina, obsadili pekné druhé miesto,
keď zaslúženým víťazom sa stalo mužstvo Šamorína.

Zápasy o umiestnenie:
zápas o 5. miesto: ŠK Belá – Výber SsFZ 0:6
zápas o 3. miesto: AS Trenčín – ObFZ ZA 1:0
finále: FC Hlučín – MFK Ružomberok 0:3

Starší žiaci
V súťažnom ročníku 2011/2012 II. ligy
starších žiakov skupiny sever sme zo 14. účast níkov obsadili celkovo 9. miesto so ziskom 29
bodov. Vzhľadom na kvalitu a šírku kádra sme
si pred súťažou nedávali vysoké výkonnostné
ciele, a preto považujem umiestnenie družstva
za uspokojivé. Kritéria II. ligy spĺňali len 4 – 5
hráči. Ostatní chlapci požadovanú úroveň súťaže žiaľ nedosahovali. Najlepšími hráčmi jarnej
časti ligy boli Špirka Jakub, Vrábel Filip
a Daniška Ján, ktorý bol so 6 gólmi aj najlepším
strelcom ŠK Belá v jarnej časti súťaže.
(Mgr. Ivan Černák, tréner).
STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. Oravská Jasenica
2. KINEX Bytča
3. Fatran Varín
4. ŠK Tvrdošín
5. FK Slovan Trstená
6. Tatran Oravské Veselé
7. FK Rajec
8. Blatná Habovka
9. ŠK Belá
10. Dlhá n. Oravou
11. Slimáčik Mojš - Žilina
12. FC Lok. ŽOS Vrútky
13. Tatran Krásno n. Kys.
14. Slovan Skalité

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

20
20
20
15
15
15
12
9
9
9
7
8
5
2

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

3
3
5
8
10
11
10
13
15
16
15
17
19
21

80:15
81:29
95:30
91:34
79:47
74:58
46:46
30:35
45:80
36:64
31:55
27:89
33:74
14:106

63
63
61
48
46
45
40
31
29
28
25
25
17
9

V kategórií U-13, ktorej záverečný turnaj
sa hral v Trnave, obsadili naši žiaci pekné tretie
miesto i keď pri troche šťastia mohli získať titul.
Základnú skupinu sme vyhrali, keď sme porazili i domáci Spartak Trnava. Postúpili sme priamo do semifinále, kde sme sa znova stretli so
Spartakom Trnava. Bol to najlepší zápas na turnaji, ktorý sme nešťastne prehrali i keď sme dlho viedli. No i tretie miesto je pekný úspech,
čím sme potvrdili našu mládežnícku futsalovú
dominanciu na Slovensku.
Na záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska vo futsale sa prebojovali aj žiaci v kategórií do 15 rokov. Na tomto turnaji obsadili vo
veľmi silnej konkurencií pekné 3. miesto. Vo
svojich radoch mali aj najlepšieho strelca turnaja K. Krška, ktorý nastrieľal 5 gólov

Šport
Improvizované ME
ZŠ Belá pod vedením Mgr. Jána Holúbka
zorganizovala v spolupráci so starostom obce
Belá Ing. Matúšom Krajčim pre žiakov I. stupňa
ZŠ Belá a okolie Majstrovstvá Európy 2012.
Hralo sa v dvoch kategóriách: 1. - 2. ročník
a 3. - 4.ročník. Turnaja sa okrem domácich žiakov zúčastnili aj žiaci z Lysice a Lutíš. Každé
mužstvo hralo za štát, ktorý sa zúčastnil na
v tom čase prebiehajúcich ME vo futbale. Takto
sa stretli mužstvá: Španielska, Holandska, Poľska, Francúzska, Slovenska (aj keď sa neprebojovali), Ruska, Anglicka, Talianska, Ukrajiny a Portugalska. Žiaci si zhotovili vlajky a
dresy jednotlivých štátov. Každé mužstvo sprevádzali mažoretky a početný tábor fanúšikov,
tak to niekedy pripomínalo atmosféru ako na
veľkom futbale. V prvej kategórií sa najlepšie
darilo Holandsku (ZŠ Lutiše). V druhej kategórií
vyhrala Ukrajina (4.B), pod vedením trénerky
Márie Holúbkovej. Všetky zúčastnené mužstvá
vďaka podpore starostu obce boli odmenené
medailami a pohármi. Všetci sa zároveň tešia na
budúce Majstrovstvá Afriky. (Mgr. J. Holúbek)

21
úrovni. Hokejka a loptička sú ľahké, dobre ovládateľné a jednoducho sa s nimi učí manévrovať.
Podstatou hry je taktiež vysoká bezpečnosť, nakoľko nie je dovolený žiadny kontakt. Preto je
florbal vhodnou hrou pre deti, kde nerozhoduje
pohlavie, vek, výška a ani váha. Aj keď s týmto
športom sa na našej škole iba rozbiehame, naše
dievčatá stihli vybojovať v školskom roku
2011/2012 v okresnom kole Orion Florbal Cup
3. miesto a vo Florbalovom turnaji v Terchovej
1. a 3. miesto. V budúcom školskom roku chceme naďalej pokračovať v rozvoji tohto športu na
našej škole, k čomu prispeje aj získaná finan čná čiastka na zakúpenie novej florbalovej výstroje z úspešného projektu „Nech sa nám netúlajú“. (PaedDr. Anna Babišová)

Úspešný box
Naši mladí borci sa pod dohľadom trénera Mariána Mariaša dostávajú na popredné
miesta rôznych vekových kategórií po celom
Slovensku. Medzi najnovšie úspechy ŠKB Belá
patrí výborné druhé miesto Miroslava Mihalčatina ml. (na fotografií vľavo) na Majstrovstvách
Slovenska žiakov a mladších dorastencov v kategórií starší žiaci do 50 kg, ktoré sa konali na
prelome marca a apríla v Galante.
(Spravodaj ŠKB, edit. red.)

Nový šport na obzore
Florbal je známy tým, že je dosť podobný
ľadovému i pozemnému hokeju. Pôvodne vznikol vo Švédsku, kde sa táto hra hrávala od polovice 70-tich rokov. Oficiálne pravidlá boli kodifikované v septembri 1983. Odvtedy sa rozšíril do
celého sveta a našiel si priaznivcov aj na našej
škole, kde vznikol Florbalový krúžok pre dievčatá pod vedením p. učiteľky Babišovej
a p. učiteľa Holúbka. Začať s florbalom je jednoduché, pretože si nevyžaduje žiadnu komplexnú
a nákladnú výstroj, dokonca ani na tej najvyššej
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Spoločnosť

--Spomienka--

Chýba nám Tvoj úsmev,
láska a dobrota, budeš
nám chýbať do konca života.
Dňa 30.8.2012 si pripomenieme
20 rokov, čo nás navždy opustil
náš manžel a otec
Anton Kubík
S láskou spomína celá rodina

--Spomienka-Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých ktorých si
miloval. Zaplakali oči, zaplakali
bôľom, keď sme Ti otec navždy
dali zbohom. Len pekné
spomienky zostali na teba a tiché
modlitby posielame do neba. Nič
iné Ti už nemôžeme dať, len
sviečku s kytičkou na tvoj hrob
a spomínať.
Dňa 19.6.2012 sme si
pripomenuli 4. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý otec.

Ján Strásky
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn a dcéry s rodinami.

--Spomienka--

Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré dokázalo nás milovať. Aj
keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa už viac.
Odišlo zmĺklo, išlo spať.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy na ktoré tisíckrát
spomíname.
Márne Ťa naše oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Dňa 20.5.2012 sme si
pripomenuli druhé smutné výročie
čo nás navždy opustil náš
milovaný otec a manžel
Ján Svetlovský
S úctou a láskou spomínajú
manželka Eva a deti Katka, Evka,
František a Ján s rodinami.

--Spomienka-Dňa 7. júna 2012 uplynulo 5
rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor a starý
otec
Peter Babiš

Dobrý človek nikdy nezomiera
v srdciach a myšlienkach tých,
ktorí ho milovali.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Margita, synovia
Jaroslav a Marián s rodinami.

--Spomienka--

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi
nami, ale v našich srdciach
zostávaš stále s nami. S tichou
spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky za
Teba sa modlíme, nič viac Ti už
nemôžeme dať, iba kytičku položiť
a spomínať. Tak tíško spi svoj
večný sen, v myšlienkach sme
s Tebou každý deň.
Dňa 27.7.2012 si pripomenieme 1.
smutné výročie čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Rudolf Nemček
S úctou a láskou spomína celá
rodina.

--Spomienka-S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienku
sviečky sa za Teba modlíme. Nič
viac Ti už nemôžeme dať, iba
kytičku položiť a spomínať.
Dňa 3.8.2012 uplynulo
smutných 10 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš brat a strýko

Jozef Cabadaj
S úctou a láskou spomínajú brat,
sestry a netere s rodinami
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.

Spoločnosť
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Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 16. marcom 2012 až 30. júnom 2012 - ZOSNULÍ Antónia Čepelová (24.3.2012)
Mária Lipková (5.4.2012)
Josef Žídek (10.4.2012)
Emil Cabadaj (18.4.2012)
Miroslav Vrábel (23.4.2012)
František Mihalčatin (26.4.2012)
Mária Mihová (4.5.2012)
Pavlína Kubíková (19.5.2012)
Michal Štrbo (31.5.2012)
Martin Staňo (14.6.2012)
Kamila Stráska (26.6.2012)

--Spomienka-Odišli rodičia, ktorí nám život
dali, odišli rodičia, ktorí nás tak
milovali. Pozeráme hore
k nebesiam, vieme že ste niekde
tam. Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na vás v našich
srdciach zostávajú.
Dňa 23.6.2012 uplynulo 9
rokov, čo nás navždy opustila
naša mama, starká a prastarká

Jozefína Franeková
a dňa 15.12012 uplynulo 47
rokov, čo nás navždy opustil náš
otec, starký a prastarký

Ján Franek
S láskou a úctou spomína celá
rodina.

- NARODENÍ Tobias Tichák (Oslobodenia)
Patrik Trnka (Oslobodenia)
Lucia Stročková (Oslobodenia)
Petra Martošová (Rojková)

Alex Koža (Hviezdoslavova)
Nina Pažičanová (V. Kamence)
Marianna Cabadajová (Oslobodenia)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Ing. Jan Kadlec, ČR ♥ Jana Kubíková, Belá – Kubíková
Ing. Peter Kubík, Belá ♥ Ing. Katarína Pechotová, Belá
Ing. Michal Strásky, Belá ♥ Jana Čepelová, Belá
- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –
Ján Hanuljak, Belá
Mgr. Peter Šugár, Belá
Miroslav Mažgút, Terchová
Pavol Guláš, Belá
Bc. Ladislav Barger, Košice
Marek Lacek, Lutiše
Ing. Pavol Líška, Belá

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ing. Monika Barčíková, Žilina
Zuzana Dikošová, Terchová
Mgr. Eva Marunová, Belá
Martina Jelinková, Žilina
Iveta Danieliszová, Belá
Veronika Labantová, Belá - Kubíková
Ing. Mária Trebišovská, Stropkov

Diakonská vysviacka
S radosťou Vám oznamujeme, že v piatok 22. júna 2012 pri
slávnostnej svätej omši v kostole Sedembolestnej Panny Márie Žilina – Vlčince, vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, prijal 1. stupeň sviatosti
posvätného stavu - diakonát náš rodák Pavol Ďurana z Belej.
Katechizmus katolíckej cirkvi sa zmieňuje o úlohe diakonov takto:
„Úlohou diakonov je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri
slávení Božích tajomstiev,
predovšetkým
Eucharistie,
rozdávať ju, asistovať pri
uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium
a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať
sa rozličným charitatívnym
službám.“
Milý Pavol, ďakujeme
Bohu za Tvoje povolanie, zároveň sa tešíme, že v tejto
rozporuplnej a komplikovanej
dobe prijímaš diakonát, aby
si sa dal úplne do Kristovej
služby. Zverujeme Ťa do našich modlitieb a pod ochranu
Panny Márie, Pánovej služobnice. Nech Ti Najsvätejšia
Matka v tejto službe pomáha
svojím príkladom a svojím
prihováraním u svojho Syna.
(Štefánia Belová)
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Kultúra

Stretnutie rodákov
Prvotná myšlienka stretnúť sa s rodákmi
z Kamencov, ich príbuznými a ostatnou verejnosťou vznikla ešte pred tromi rokmi. Nápad
dozrel a 23. júna 2012 sa stretnutie stalo skutočnosťou. Tomuto jedinečnému a možno neopakovateľnému podujatiu doprialo i skvelé počasie, ktoré sprevádzalo rodákov v pokračovaní
ešte aj na druhý deň.
Budúcnosť takýchto akcií je však potrebné vyhodnotiť neskôr, po vychladnutí emócii
a zvážiť náročnosť ich organizácie a hlavne
ochotu ľudí - dobrovoľníkov pomôcť, keďže to
nie je komerčná záležitosť.
Touto cestou chcem okrem finančných
sponzorov, vrátane OcÚ Belá, poďakovať hlavne
partii organizátorov, ktorí ešte v pondelok upratovali všetko zariadenie a športový areál na Vyšných Kamencoch. Veľká vďaka patrí i návštevníkom, ktorí prijali výzvu na stretnutie a podporili ho svojou účasťou, ako aj zástupcom obecného úradu. (Ľubomír Hodoň, organizátor)

„Dovidenia naša škola, dovidenia školský čas,
dovidenia spolužiaci, či uvidíme sa zas? Príde život, príde ťažkosť, samým sa nám prebíjať, neraz spomenie si dakto, v škole bolo lepšie snáď.“
Deviataci pri rozlúčke, ktorej predchá dzal vydarený večierok, navštívili všetky triedy
ako aj jedáleň, materskú školu či obecný úrad.
Všade priniesli dobrú náladu a každý z nás sa
na chvíľu vrátil do tých zlatých čias. (pš)

Jánske ohne

Lúčenie deviatakov
„Tak zbohom triedna spomínaj,
boli ste pre nás po tie roky naj.
Po vašom boku šli sme vpred,
chápali ste vždy náš svet,
dnes vám dáme z vďaky kvet.“
Lúčenie deviatakov so školou sprevádza
mnoho emócií. Každý deviatak si možno povie,
že konečne to má za sebou a už nemusí ísť do
tej školy, teší sa na ďalšie výzvy v podobe strednej školy, je si vedomý toho, že dosiahol určitý
medzník a posunul sa bližšie k dospelosti.
Avšak v kútiku duše im bolo iste i trochu clivo
a na niektorých súčasných „vyslúžilcoch“ bolo
veru aj vidno v kútiku oka slzičku za starou
školou, v ktorej zažili svoje nádherné časy.

Tak ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnilo tradičné pálenia Jánskeho ohňa v Belej.
Takzvané „pálenie Jána“ zorganizovali už niekoľký krát v rade mladí „vyšnokončiari“ a bola
to opäť skvelá akcia, na ktorú sa tento rok prišlo pozrieť okolo stovky zvedavcov hlavne mladšej vekovej kategórie. Podával sa guláš, ktorý si
mladí sami navarili, na suroviny prispel aj obecný úrad. Akciu tiež navštívili aj zástupcovia
obce a vyjadrili radosť z iniciatívy dobrovoľníkov
organizovať aj takéto neoficiálne kultúrne akcie.
Dobrej nálady bolo taktiež dostatok. (pš)

Kultúra
Zraz „škodovkárov“
V dňoch 15. až 17. júna sa v kempingu
uskutočnil štvrtý zraz „škodovkárov“. Garantom
tohto stretnutia bol Auto Škoda Klub a v našom
kempingu sa stretnutie uskutočnilo po prvýkrát. Stretnutia sa zúčastnilo asi 50 posádok
Zasúťažili si v jazde zručnosti, v hode štartérom
alebo v najrýchlejšej výmene kolesa. Po súťaži
sa vydali na spanilú jazdu do Vrátnej. Verím, že
o rok sa stretnutie v kempingu bude opakovať.
(Cyril Matejov, edit. red.)
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starostu Jánom Kaňom a riaditeľom Belkosu
Róbertom Boháčom.
Vystúpenia detí a žiakov v rámci nášho
sviatočného nedeľného popoludnia venovaného
matkám a starým matkám vyčarili na ich tvárach radosť i úsmev. A my im želáme, aby nielen v tento deň, ale aj v dňoch nastávajúcich
mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti
a smútku, aby ich radosť, porozumenie a láska
sprevádzali na každom kroku.
(PaedDr. Emília Surovcová, edit. red.)

Vďaka mamám

Moto-gulashka

Tohtoročnú rozbehnutú jar plnú žiarivej
zelene a rozkvitnutých kvietkov sprevádzalo
usmievavé slniečko. Druhá májová nedeľa
(13. máj), kedy sme si slávnostnou akadémiou
v našej obci pripomenuli Deň matiek, nebola výnimkou.
A takým istým slnkom, ktoré sprevádza
život človeka je matka – nezištná, láskavá, milujúca. Matka je a bude vždy spojená akousi pomyselnou pavučinou nehy so svojím dieťaťom.
A každá mama sa teší z tohto zázračného prepojenia, cez ktoré môže čerpať každodennú silu
a nehu pre svoje prvoradé a najdôležitejšie materské poslanie.
Kyticu pozdravov, básní, tancov, hudby,
dramatizácií a choreografií pripravili našim ma mám a starým mamám deti materskej školy,
žiaci základnej a základnej umeleckej školy,
ktorí chceli aj týmto spôsobom tlmočiť mamám
a starým mamám svoju vďaku za ich obetavosť
a lásku. Sviatočnú atmosféru v sále kultúrneho
domu podčiarkol tlmočený pozdrav a želania
zdravia a šťastia od starostu obce Ing. Matúša
Krajčiho a slová vďaky od riaditeľa spojenej školy Mgr. Jozefa Šugára. Všetky mamy a staré
mamy boli obdarované kvetinou zástupcom

Dňa 5. mája 2012 sa v našom kempingu
uskutočnil 5. ročník (3. ročník, ktorý sa konal
v našom kempe) zrazu motorkárov pod názvom
Moto-gulashka. Okrem možnosti pokochať sa
motorkami sa mohli návštevníci zapojiť do rôznych súťaží, pre deti i dospelých, alebo si pozrieť vystúpenie varínskych mažoretiek. Hlavnou atrakciou však bola spanilá jazda takmer
500 motorkárov. Podujatím sprevádzal moderátor Štefan Skrúcaný. (tk)

26

Profil

Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence
Hlavným poslaním ZUŠ
je poskytovať základy umeleckého vzdelania vo všetkých
odboroch, rozvinúť a prehĺbiť
cit pre krásno, rozvíjať talent
a osobnosť žiaka, vytvoriť mu
k učeniu vhodné podmienky
a podporiť to dobré v jeho
osobnosti. Základné umelecké
školy prispievajú k zmysluplnému tráveniu voľného času
detí a mládeže, vychovávajú
priaznivcov umenia a kultúrne
vzdelaných ľudí, plnia funkciu
prípravy žiakov na stredné
a vysoké školy umeleckého
a pedagogického smeru, pestujú u žiakov vzťah k umeniu,
kultivujú ich vkus. Nezanedbateľným poslaním je aj príprava
budúcich členov umeleckých
súborov, či ľudí, ktorí sa venujú umeleckým záľubám.
Umenie a hudba boli
a vždy budú odrazom celkového chápania sveta. Hudba má
výnimočnú schopnosť tlmočiť
„slová“ bez slov. Pred učiteľom
umeleckej školy stojí krásna,
no neľahká úloha – otvoriť
a ukázať deťom svet hudby,
tanca, výtvarného a literárno –
dramatického umenia.
Základná
umelecká
škola Belá – Nižné Kamence je
súčasťou Spojenej školy Belá.
Je školou so 190 žiakmi, ktorá
má v súčasnosti 3 odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Už
tradične najpočetnejším odborom je odbor hudobný, ktorý
navštevuje 108 žiakov. Vyučujeme hru na klavíri, akordeóne, husliach, violončele, gitare,
zobcovej flaute, na keyboarde,
hlasovú výchovu a spev.
Na škole pôsobí komorný spevácky zbor a violončelový súbor, rôzne komorné zo-

skupenia – flautové duá a triá,
akordeónové duá, gitarové duá
a husľové duá.
Naša základná umelecká škola sa prezentuje verejnosti na rôznych spoločenských podujatiach, verejných
koncertoch, prehliadkach, súťažiach, výstavách a pod.
Hudobný odbor umožňuje žiakom naučiť sa ovládať

hru na rôzne hudobné nástroje, zvládnuť základy hudobnej
náuky, vystupovať na žiackych
koncertoch a na rozmanitých
podujatiach.
Úlohou výtvarného odboru je vštepiť záujemcom
o výtvarné umenie techniky
kreslenia, maľovania, modelovania. Žiaci predstavujú svoje
dielka na vernisážach, zúčastňujú sa rôznych súťaží, prácami žiakov sú vyzdobené
chodby v škole a občas sála
v kultúrnom dome.
Žiaci tanečného odboru
majú možnosť rozvíjať svoje
pohybové nadanie a zdokona-

ľovať sa v pohybovej príprave,
klasickom, modernom i scénickom tanci, ktorými oživujeme
všetky koncerty a podujatia,
ktoré organizuje nielen naša
škola, ale aj obec.
Najlepší absolventi ZUŠ
môžu ďalej prehlbovať svoj talent na stredných umeleckých
školách, neskôr na vysokých
školách umeleckého zamerania, prípadne sa hudbe, muzi-

círovaniu
a tancu
venovať
v amatérskych súboroch, skupinách a spievať si pre potešenie seba i druhých.
Z histórie školy
Základná
umelecká
škola Belá – Nižné Kamence
začala písať svoju históriu
v auguste 1987 ako detašované pracovisko Ľudovej školy
umenia (ĽŠU) na Martinskej
ulici v Žiline. ĽŠU vznikla odčlenením od ĽŠU Dolný val
v Žiline, teraz ZUŠ Ladislava
Árvaya v Žiline, na základe požiadaviek obyvateľov sídliska
Vlčince. Zo začiatku bola považovaná iba za sídliskovú školu,
no neskôr sa k nej začali hlásiť
aj žiaci z iných častí Žiliny.

Profil
Od septembra 1987 do
decembra 1991 nemala škola
vlastné priestory, vyučovalo sa
na štyroch základných školách. Od decembra 1991 je sídlom školy dnešná budova na
Martinskej ulici.
Výchovno – vzdelávací
proces v detašovanom pracovisku v Nižných Kamencoch
prebieha v priestoroch bývalej
základnej školy. Bola to veľmi
dobrá
myšlienka
bývalého
p. riaditeľa ZŠ v Belej umožniť
deťom tohto regiónu hudobne
sa vzdelávať.

Ako detašované pracovisko škola fungovala do júna
2004, kedy sa mesto Žilina
rozhodlo toto pracovisko zrušiť. Vedenie obce Belá na základe osobného záujmu i záujmu širokej verejnosti tohto regiónu
o odborné
umelecké
vzdelanie v rozsahu ZUŠ sa
rozhodlo túto situáciu riešiť
a plne podporilo zachovanie
tejto školy
Zriaďovateľom školy sa
stáva obec Belá. Vznikla Obecná základná umelecká škola,
ktorá bola na základe žiadosti
obce Belá na Ministerstvo školstva SR zaradená do siete škôl
k 01.01.2005.
Žiaci, mládež i dospelí
z Belej i okolitého regiónu mali
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možnosť sa od septembra 2004
vzdelávať v hudobnom odbore
na nástrojoch: klavír, akordeón, gitara, husle, violončelo,
spev. Zo začiatku mala škola
75 žiakov v hudobnom odbore.
V septembri
2006
vznikol
tanečný a literárno – dramatický odbor, vo februári 2007 pribudol odbor výtvarný a škola
hoci malá, sa stáva školou so
všetkými odbormi.
Ďalšia zmena nastáva
v školskom roku 2008/2009,
kedy sa obec Belá rozhodla
spojiť všetky subjekty vzdelávania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti do jedného celku
a požiadala Ministerstvo školstva SR o zaradenie do siete
škôl a školských zariadení SR.
Vzniká Spojená škola Belá
s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou a Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence.

Počet žiakov školy sa
neustále zvyšuje a budova ZUŠ
nemá vyhovujúce priestorové
podmienky, preto vedenie školy pristupuje k dočasnému riešeniu situácie a škola využíva
priestory v základnej
škole
(vyučuje sa tu hra na klavíri,
husliach, zobcovej flaute a výtvarný odbor), vyučovanie tanečného
odboru
prebieha
v materskej škole. V školskom

roku 2009/2010 škola otvorila
svoju pobočku vo Varíne, kde
sú zastúpené všetky tri odbory, jednu elokovanú triedu hudobného odboru máme v ZŠ
v Krasňanoch a 1 triedu výtvarného odboru v Terchovej.
Všetky verejné aj výchovné koncerty sa uskutočňujú v Kultúrnom dome v Belej, kde bola 12. júna 2012
vernisáž žiakov výtvarného odboru, 13. júna 2012 sa predstavili
svojím
záverečným
vystúpením absolventi hudobného odboru. Po skončení koncertu im bolo slávnostne
odovzdané absolventské vysvedčenie. Posledný verejný
koncert žiakov hudobného odboru v tomto školskom roku sa
uskutočnil 21. júna 2012.

Touto cestou by som
chcela poďakovať všetkým pedagógom našej školy, ktorí sa
svojou neúnavnou a svedomitou prácou snažia vštepiť deťom základy umenia a vychovať pozorných poslucháčov
hudby, milovníkov umenia, ale
samozrejme aj mladých šikovných umelcov.
(Miroslava Ticháková,
zástupkyňa ZUŠ)
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Inzercia

Kancelária na prenájom
Obec Belá dá do prenájmu kanceláriu na 1. poschodí v kultúrnom dome. Rozloha 16 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

- Belská púť -

Vaše články sú editované
(skracované, upravované)
a do novín sa nezmestia v úplnej
podobe. Primárna zodpovednosť za
obsah náleží autorom, ktorí sú pod
článkami podpísaní. Za neoznačené
artikle zodpovedajú viacerí členovia
redakčnej rady. Pôvod fotografií uverejňujeme len na Vaše požiadanie.
BN č. 3/2012 vyjdú na Vianoce

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

- 20. až 22. júl 2012 -

belskenoviny@gmail.com
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