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Obecný úrad informuje

Problémy s bytovkou

Vodovod Kamence

V poslednom období potrápila obec obecná bytovka pri Spojenej škole Belá. Jedná sa
o pomerne novú stavbu, veď postavená bola len
nedávno, v roku 2005, avšak vyskytli sa nečakané nedostatky, za ktoré už nikto nenesie záruku. Bytovka začala zospodku vlhnúť, čo sa
prejavilo aj v spodných bytoch. Po zdĺhavom zisťovaní príčin, spracovaní znaleckých posudkov
a analýzach možných riešení, dokonca až riešení na obecnom zastupiteľstve, pristúpila obec
Belá k činu a začala s rozsiahlou rekonštrukciou na vlastné náklady, ktorá trvala takmer
rok. „Nebolo načo čakať, nechceli sme prísť
o bytovku alebo jej spôsobiť výrazné znehodnotenie“ vyjadril sa starosta obce. Práce začali vykopaním malých vzorkových výkopov okolo bytovky pre určenie príčin vlhnutia. Tie, ako sa
neskôr ukázalo, spočívali v stavebnom detaile
izolácie bytovky. Neskôr nasledovalo obkopanie
celej bytovky dookola, aby sa bytovka vysušila,
nakoľko prichádzali letné mesiace. K spolupráci
boli prizvaní aj nájomníci spodných bytov, aby
spolupracovali s obcou, a tak sa tiež vo vnútri
presušili steny a spravili potrebné úpravy
a opatrenia. Po lete a dôkladnom presušení došlo k prácam na novej izolácii celej spodnej časti
bytovky podľa správneho technologického postupu a nakoniec k zasypaniu výkopu a terénnym úpravám. Tieto úpravy okolia budú pokračovať aj na jar budúceho roku, keď upadne hlina. Obec sa bude snažiť vrátiť okolie bytovky do
pekného estetického stavu. Zároveň chce obec
poďakovať všetkým nájomníkom za trpezlivosť
pri tejto dlhej rekonštrukcii, ako aj firme Belstav SK, s.r.o. a pracovníkom obce, ktorí sa na
tejto oprave podieľali. (pš)

Tak ako minulý rok, aj tento rok začiatkom jesene postihlo obec Belá sucho. Miernejšie, ale predsa. Utrpeli tým opäť hlavne obyvatelia častí obce Nižné a Vyšné Kamence. Nakoľko
sú v týchto lokalitách vybudované len ľudové
rezervoáre, vynaložila obec Belá veľmi veľa práce a finančných prostriedkov, aby ľuďom z daných lokalít pomohla s týmto problémom.
V spolupráci s miestnymi poslancami a ochotnými občanmi sa problém ohľadom nedostatku
vody riešil veľmi operatívne, rozhodnutia sa prijímali spoločne s občanmi na stretnutiach s vedením obce. Na Nižných Kamencoch sa podarilo
posilniť súčasný vodovod z nového prameňa. Na
Vyšných Kamencoch sa lokalizovali a odstránili
poruchy na vodovodnom potrubí, neskôr sa
svojpomocne posilnil súčasný rezervoár zvedením vody hadicami z vyššie položených miest.
Dočasne sa tak situácia vyriešila. Obec nechala
vyhotoviť vzorky vody zo všetkých prameňov,
tieto vzorky zodpovedali normám.

Počasie v neskoršej jeseni bolo priaznivé
na zrážky, a tým bol zabezpečený aj dostatok
vody, avšak pre budúcnosť je na mieste vyriešiť
tento problém definitívne. Obec vynaloží úsilie
naďalej občanom materiálne, finančne a prácou
pomáhať zabezpečiť neustály dostatok vody. Je
potrebné hľadať viacero alternatív, záleží však
hlavne na vôli a ochote miestnych občanov prispieť k riešeniu problému, nakoľko komplexné
vyriešenie je nad rámec možností, s ktorými
obec disponuje. (pš)
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Úpravy cintorína
Letné mesiace využila obec aj na údržbu
a skrášlenie okolia kostola a cintorína. Naši verejnoprospešní pracovníci natreli celé oplotenie
okolo oboch cintorínov. Plot a náter sa neobnovoval vyše 13 rokov a bol už vo veľmi zlom a zanedbanom stave. Po dôkladnom vyčistení a natretí základnou farbou nasledoval náter peknou
bielou a hnedou farbou, ktoré dodali cintorínu
a okoliu kostola úplne nový vzhľad. (pš)

Diskotéka

Nové lavičky
V drobnostiach spočíva svet aj kvalita
nášho žitia. Jednou z takýchto drobností v obci
Belá sú aj nové lavičky či posedenia, ktoré v poslednom období pribudli. Lavičky prinášajú zvýšenie pohodlia občanov, či už v autobusových
zastávkach alebo v areáli kostola. Veru, už dlho
sa tam pýtali. Okrem toho bolo zhotovené aj posedenie pred obecnou chatou Krkavec. (pš)

Do obce sa vrátili aj diskotéky. Nielen tie
letné pod šíre nebo, ale aj do kultúrneho domu.
Naši tínedžeri a mladí ľudia mali v októbri tohto
roku možnosť zabaviť sa na diskotéke, ktorú
usporiadala súkromná firma na základe nájomnej zmluvy s obcou. Ohlasy na diskotéku boli
pozitívne, je dobré, keď majú mladí ľudia možnosť zabaviť sa aj priamo vo svojej obci. Usporadúvanie diskoték však vždy prináša aj mnoho
polemík a aj negatívne reakcie. Veríme, že v budúcnosti bude v obci čoraz menej problémov súvisiacich s diskotékami v kultúrnom dome a tieto budú napĺňať svoj účel, ktorým je poskytnúť
mladým priestor sa zabaviť, vypočuť si dobrú
hudbu, zatancovať si a zažiť príjemný, možno
nezabudnuteľný večer. (pš)
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Parkovanie pri škole

častnených detí bola najväčšou odmenou pre
všetkých organizátorov. (Žilinské noviny, rr)

Každý návštevník školskej jedálne či
škôlky, rodič či stravník, šofér, si určite všimol
nové obmedzenia parkovania pred starou školou. Parkovanie pozdĺž budovy na hlavnej ceste
je zakázané. Dochádzalo tam často k obmedzovaniu premávky. Je tam umiestnený spomaľovací prah a akékoľvek vozidlá tam komplikujú
dopravu. Obec preto sprístupnila na parkovanie
školský dvor. Žiadame vodičov, aby využívali
parkovanie na školskom dvore aj počas krátkych návštev škôlky či jedálne. (pš)

Živá spolupráca
V minulých číslach sme Vám vážení čitatelia priniesli detaily z priebehu príprav na podpísanie zmluvy o spolupráci so zahraničným
partnerom našej obce, chorvátskou obcou Maslenica.

Púť do Levoče
Príležitosťou na duchovné vyžitie pre
kresťanov v našej obci bola koncom augusta
púť do Levoče, ktorú zorganizovalo Okresné
centrum Kresťansko-demokratického hnutia
v Žiline aj v spolupráci s našou obcou. Obec poskytla na túto akciu obecný autobus a takisto
aj finančne prispela našim účastníkom tohto
zájazdu, takže konečná cena za zájazd bola veľmi nízka. Jednalo sa o peknú akciu a duchovný
zážitok. Vedenie obce verí, že v podobnej spolupráci pri uskutočňovaní rôznych spoločenských
akcií sa bude naďalej pokračovať. (pš)

Detský tábor v Belej
Deti zo sociálne slabších pomerov sa
i tento rok mohli zúčastniť letného tábora v Belej - Kubíkovej. Projekt patrí k pravidelným aktivitám žilinských Soroptimistiek. V lete sa tento
tábor pre deti, ktoré by bez pomoci druhých nemohli podobný pobyt navštíviť, uskutočnil tento
rok už po deviatykrát. Soroptimist klub pripravil a finančne zabezpečil týždeň plný bohatého
programu, výletov, zábavy a oddychu. Tento tábor sa uskutočnil v prekrásnom prostredí našej
obce vďaka dobrej spolupráci s Obecným úradom Belá a s podnikom služieb obce Belá. Deti
mali možnosť debatovať s členmi horskej služby
v Terchovej, absolvovali výlet lanovkou na
Chleb, do tábora zavítali aj futbalisti MŠK Žilina
Martin Dúbravka, Róbert Pich, Roman Gergel či
Momodou Cessay, ktorí doniesli aj svoje vzácne
víťazné trofeje. Deti si zatancovali zumbu, videli
ukážky kanisterapie, zdobili perníky. Nechýbal
tradičný táborový život, súťaže šikovnosti, športové a vedomostné súťaže, nočné hry, spoločenské večery či táborák. Radosť na tvárach zú-

K aktu podpísania zmluvy došlo v lete,
keď sme privítali v obci chorvátsku delegáciu,
ktorá sa tiež zúčastnila osláv Belskej púte a našej patrónky Márie Magdalény. Neskôr obec Belá prvýkrát v histórii vypravila obecný autobus
s dovolenkármi do Chorvátska. Dovolenka dopadla výborne, mnoho našich občanov si užilo
krásne leto pri mori v našej priateľskej obci.
V septembri zas navštívila Maslenicu delegácia
z našej obce pri príležitosti osláv chorvátskeho
sviatku sv. Jeronýma, patróna Dalmácie. Obe
obce majú ambíciu v rámci tejto dohody a spolupráce prinášať kultúrny a ekonomický úžitok
občanom oboch obcí aj v budúcnosti. (pš)

Obecný úrad informuje
Knižnica zblízka
Ani našu Miestnu ľudovú knižnicu neobchádzajú rôzne inšpekcie a metodické návštevy.
Jednou z takýchto návštev bola aj návšteva
z metodického oddelenia Krajskej knižnice v Žiline. Na jej základe Vám prinášame niekoľko základných údajov o našej knižnici, ako malý
marketingový pokus osloviť nových čitateľov
a členov knižnice, ako aj poukázať na možnosti
zlepšenia jej služieb.
Knižnica sa nachádza v priestoroch Kultúrneho domu Belá na poschodí. Knihy sú uložené v dvoch prepojených miestnostiach. V tretej miestnosti je vybudovaná počítačová miestnosť s 8 počítačmi s možnosťou využitia internetu. Miestnosť sa dá využiť aj ako čitáreň.
V súčasnosti je však len veľmi málo využívaná.
V zozname čitateľov je zapísaných 76 používateľov, zväčša detí.
V prírastkovom zozname kníh je vedených 11 373 záznamov, o vyradených knihách
je vedených 5 851 záznamov. Do knižnice sa občas dostanú darované exempláre, výpožičky
ktorých je tiež možné evidovať a vykazovať.
Takisto sa začali uchovávať aj výtlačky periodika Belské noviny, ktoré vydáva obecný úrad. Tie
sa požičiavajú prezenčne, pretože deti často potrebujú informácie na regionálne, resp. miestne
témy. Tiež sa v knižnici môžu uchovávať ďalšie
materiály, letáky, skladačky, pohľadnice a iné.
Zápisné do knižnice na 1 rok je 0,35 €
pre deti do 15 rokov, študentov a dôchodcov.
Pre dospelých je zápisné 0,70 €. Za nenavrátenie knihy po uplynutí výpožičnej doby sa platia
upomienky: 0,50 € za 1. upomienku, 1 € za 2.
upomienku a 1,20 € za 3. upomienku. Vrátenie
kníh sa urguje tiež ústnym dohovorom.
V súčasnosti je potrebné čo najskôr vykonať revíziu knižného fondu, nakoľko posledná
bola ešte v roku 1989. Pri tejto práci budú pomáhať aj verejnoprospešné pracovníčky obce
a pomoc poskytne aj Metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline. Čo sa týka štandardov,
miestna knižnica spĺňa normu v percente užívateľov z počtu obyvateľov, kde s 9,10 % zapadá
do škály 8 až 12 %. V ostatných ukazovateľoch
ako prírastky knižného fondu, finančné prostriedky na nákup a počet výpožičiek na jedného obyvateľa, za normami hlboko zaostávame.
Hlavne prostriedky na nákup sú na pomerne
nízkej úrovni a od toho sa odvíjajú aj ďalšie
ukazovatele. Tento rok sa do knižnice nekúpili
žiadne knihy, nové knihy sa získali len darom.
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Odporúča sa do knižnice objednať aspoň
jeden pravidelný časopis, napr. na obciach populárny Záhradkár alebo periodiká Slovenka
a Život, naplánovať revíziu knižného fondu
a hlavne zvýšiť prostriedky na nákup nových
kníh.
Všeobecne sa dá konštatovať, že môžeme
byť hrdí na to, že tu v obci knižnicu máme.
Avšak existuje obrovský priestor ako skvalitniť
jej fungovanie.
Touto cestou chceme zároveň požiadať
všetkých, ktorí majú výtlačky Belských novín
z roku 2009 a staršie, aby ich darovali obci za
účelom ich archivovania a sprístupnenia v obecnej knižnici. Ak takéto Belské noviny vlastníte
a chcete si ich aj naďalej ponechať, budeme
vďační ak nám svoje výtlačky aspoň krátkodobo
zapožičiate za účelom ich prevedenia do elektronickej podoby a následného zverejnenia na web
stránke obce. Vopred všetkým za ich pomoc ďakujeme. (rr)

Altánok v Kubíkovej
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Zima, to je pre nás príprava na novú letnú sezónu
Leto sa nám skončilo a to znamená, že
ďalšia sezóna je za nami. S radosťou môžem
konštatovať, že sezóna 2012 bola úspešná,
k čomu v nemalej miere prispelo aj pekné leto.
Všetky naplánované akcie a investície na
tento rok sa podarilo úspešne zrealizovať.
Z tých investičných treba hlavne spomenúť vybudovanie troch nových chatiek, čím sa nám
zvýšila kapacita na 46 lôžok. Vybudovali sme
ďalšie prekryté ohnisko, keďže tieto ohniská sú
veľmi žiadané na firemné alebo rodinné oslavy.
Zakúpili sme 8 nových chladničiek, ktoré sú
rozmiestnené v chatkách a spoločných kuchynkách. Taktiež ideme s dobou a celý areál máme
pokrytý wi-fi pripojením.

Z realizovaných akcií spomeniem tie najväčšie, v máji bol 3. ročník „Zrazu motorkárov“,
v júni sa uskutočnilo stretnutie „Škodovkárov“
a nultý ročník „2CV Club Slovakia“ - jedná sa
o stretnutie milovníkov starých vozidiel značky
Citroën, Mini Cooper a Volkswagen Chrobák.
V júli sa konala veľká akcia zameraná na stretnutie karavanistov pod názvom „Slovenské Rally
Campingu a Caravaningu.“ Na akcii sa zúčastnilo 80 karavanov. V septembri sa uskutočnil
druhý ročník Agrokempcaru spojený s ukončením letnej turistickej sezóny. Posledná akcia sa
konala v októbri a to výstava králikov.

Tento rok bola nastavená latka dosť vysoko, ale i napriek tomu sa budeme snažiť, aby
rok 2013 bol aspoň tak úspešný ako rok 2012.
Pre rok 2013 sa kalendár akcií ešte len
plánuje, ale s určitosťou už máme niektoré akcie potvrdené a to napríklad v máji zraz motorkárov, v júni Majstrovstvá Slovenska v ultra
maratóne horských bicyklov „Festina 24 hodín
MTB“. Na konci júna je plánovaný prvý ročník
zrazu veteránov a v septembri Agrokempcar.
Tak ako aj tento rok, aj ten budúci rok ukončíme akcie výstavou králikov. O týchto a ďalších
akciách, ktoré sa budú konať Vás budeme informovať na web stránke obce Belá.

Z investičných plánov pre rok 2013 spomeniem aspoň kompletnú rekonštrukciu bazéna, je už zakúpená nová fólia a tiež 3 solárne
sprchy, ktoré budú rozmiestnené v areáli. Ďalej
plánujeme zbúrať a nanovo postaviť prístrešok
pred bufetom, lebo tento už nespĺňa požiadavky
náročného zákazníka, čo nám bolo aj vytknuté
komisármi, ktorí tento rok navštívili náš
kemping.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili k tomu, že Camping Belá –
Nižné Kamence dosahuje také výsledky a ocenenia aké dosahuje. Moje poďakovanie patrí vedeniu obce, vedeniu bývalého Obecného podniku,
dnes už Služby Belá s. r. o., ale hlavne veľká
vďaka patrí celému kolektívu zamestnancov
kempingu, od ktorých najviac záleží, aby hosť
odchádzal spokojný a šíril ďalej dobré meno obce Belá.
Prajem Vám šťastné a veselé vianočné
sviatky a v novom roku veľa zdravia.
(Cyril Matejov, správca kempingu)

Obecný úrad informuje
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Ocenenie kempu
Autocamping Belá - Nižné Kamence nám už dlhšiu dobu spôsobuje radosť a veľmi hrdo sa
ním všade chválime. O tom, že to nie je len náš subjektívny názor svedčí aj analýza nezávislej inšpekcie Slovenskej asociácie campingu a caravaningu, z ktorej správu Vám v krátkosti prinášame.
Správa z návštevy kempingového komisára
Želám dobrý deň. Posielam Vám stručnú správu z návštevy Vášho kempingového zariadenia
z augusta 2012 kempingovým komisárom.
1) Pútače a smerové tabule sú na dobre viditeľnom mieste.
2) Čistota a celková hygiena sociálnych zariadení je na veľmi dobrej úrovni.
3) Vonkajší krb s prístreškom, detské ihrisko s preliezkami, jazierko s rybami, ako aj jazdenie na
koňoch príjemne pôsobia na pokojný život v kempingu. Na recepcii sú umiestnené propagačné
materiály pre turistiku do okolia, ktoré je bohaté na krásu Terchovského kraja a jeho okolia.
Taktiež zamestnanci recepcie radi obyvateľom kempingu poradia. Obyvatelia kempingu si tiež
môžu na recepcii pozrieť aj grafické znázornenie turistických trás.
4) Vybavenie obchodov je na dostatočnej úrovni čo sa týka výberu tovaru. Bolo by vhodné presvetliť strechu bufetového sedenia nakoľko prítmie je nevhodné, pôsobí studeno a posedenie
tak nepôsobí pútavo pri dobrom jedle a občerstvení.
5) Odporúčame vybudovanie zvukovej a bezpečnostnej bariéry od hl. cesty smerom do kempingu.
6) Webová stránka je pekná zaujímavá s jazykovými mutáciami, vhodné doplniť o NL, H a PL.
Záver: Starostlivosť vedúceho kempingu dotiahla toto zariadenie na veľmi vysokú úroveň kempovania po každej stránke v celej SACC. Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
Peter Rajták
kempingový komisár SACC

Výstava poštových holubov
Dňa 1. decembra 2012 sa v Kultúrnom
dome v Belej uskutočnila oblastná výstava poštových holubov OZ CHPH Terchová, ktorú zorganizovala ZO Belá. Na výstave sa súťažne zúčastnilo takmer 90 operencov, ktorý bojovali
o umiestnenia v 12 kategóriách.
Víťazi jednotlivých kategórií boli nasledovní:
Kategória ŠPORT A – Ďurana Miroslav
Kategória ŠPORT B – Cvacho DUO
Kategória ŠPORT C – Hanuliak + Michálek
Kategória ŠPORT D – Krištofík Ján
Kategória ŠPORT E – Markuš M + M + J
Kategória ŠPORT F – Holúbek Viktor ml.
Kategória ŠPORT G – Krištofík Ján
Kategória ŠPORT H – Krištofík Ján
Kat. ŠTANDARD holub – Šimko Ondrej, MVDr.
Kategória ŠTANDARD holubica – Cvacho DUO
Výkon za rok 2012 holub – Krištofík Ján
Výkon za rok 2012 holubica –Tavačiak Vladimír
V kategórií Základných organizácií bola
najúspešnejšia ZO Terchová (74 b) pred ZO Va-

rín (43 b) a ZO Stráža (38 b). ZO Belá sa
umiestnila na 4. mieste so ziskom 34 bodov.

Okrem súťažných holubov, boli na výstave aj holuby, ktoré si mohli záujemcovia priamo
kúpiť alebo ich vyhrať v tombole.
V mene členov výstavného výboru ďakujeme všetkým, ktorí túto výstavu sponzorovali:
OcÚ Belá, Služby Belá, s.r.o., OptoNet Slovakia, s.r.o., Exkluzív Topoľčany. (tk)
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Obecný úrad informuje
Bilancovanie obecného podniku

Vážení spoluobčania, rád by som Vám
napísal prostredníctvom týchto novín o činnosti
obecného podniku za posledný polrok 2012.
Náš obecný podnik popri každotýždňovom zbere
komunálneho odpadu a udržiavaní čistoty
v obci v 2. polroku 2012 robil tieto činnosti:
Začal by som pripojením nových vodných prameňov v časti obce Belá – Nižné Kamence. Počas veľkého sucha cez leto a pre
akútny nedostatok vody v tejto časti obce, sme
boli nútení hľadať nový zdroj vody na doplnenie
chýbajúceho množstva vody vo vodojeme. Za
týmto účelom sme po dlhom hľadaní našli dva
nové vyhovujúce pramene, ktoré prešli aj testami na hygienickej stanici a z ktorých voda bola
vyhodnotená ako vhodná na používanie do domácností. Na týchto prameňoch sa osadili zberné šachty, ktoré sa pospájali do vodovodného
vedenia dlhého asi 460 metrov, ktoré sa následne napojilo na existujúci rozvod v časti
„U Mažgútov“.“ V tejto časti sa vybetónovala aj
veľká spojovacia šachta, v ktorej je realizované
napojenie a takisto aj vodomerné hodiny, aby
sme mali prehľad o množstve pretekajúcej vody
cez systém. Týmto chcem poďakovať obyvateľom Nižných Kamencov, ktorí nám cez svoje pozemky dovolili kopať vodovodné potrubie a osadiť spojovaciu šachtu.
Veľkú pomoc pri tomto projekte nám poskytol poslanec obecného zastupiteľstva p. Jozef Mažgút a p. Kamila Mažgútová, ktorá dennodenne monitorovala stav vody vo vodojeme.
Takisto ako na Nižných aj na Vyšných
Kamencoch je nedostatok vody, preto sme aj
tam hľadali riešenie v spolupráci s občanmi
Vyšných Kamencov, ktorí tento kraj nad Chotárnou poznajú dôvernejšie. Aj tu sa nám podarilo nájsť prameň, ktorý hygienicky vyhovoval,
avšak pre veľkú nedostupnosť terénu sme ho
napojili len hadicou vedenou povrchom. Ku cti
ale niektorým ľudom neslúži, že zo 400 metrov
dlhej hadice vedenej po povrchu nám niekto
35 metrov tejto hadice odrezal a ukradol. Je zavrhnutia hodné ak niekto v dobe najväčšieho
sucha urobí takúto hanebnú vec a ukradne cudzí majetok. V budúcom roku sa budeme snažiť
toto vedenie zakopať, aby viac nedochádzalo
k takýmto situáciám.
Týmto chcem poďakovať aj občanom,
ktorí chodili regulovať vodu vo svojom voľnom
čase na vodojem: Miroslav Poleť, Jozef Valo,
Peter Pardel, Juraj Mihalčatin a iní ...

V lete sme na vlastné náklady natreli
plot na cintorínoch a aj okolo kostola za pomoci ľudí, ktorí sú z programu verejnoprospešných
prác. Samozrejmosťou je údržba a čistenie domu smútku ako aj okolia kostola, kosenie cintorína. Starosti nám robí nečistota okolo zberných
kontajnerov na cintoríne, keďže niektorí spoluobčania si nevšimli, že nie sú na smetisku, ale
na pietnom mieste. Našli sa tam dokonca aj plné kompótové poháre uložené vedľa kontajnera
na novom cintoríne.
Na jeseň tohto roka sme dostali požiadavku na prerobenie kanalizácie v starej školskej bytovke. Túto požiadavku sme zrealizovali
a vymenili staré potrubie z pravej aj ľavej časti
bytov a vyviedli ho do novej kanalizácie, takže
sa už neupcháva a funguje.
Čo sa týka obecnej bytovky pri novej
škole, tam sme v spolupráci s p. Tomášom Šugárom odstránili zavlhnutie spodných bytov a to
odizolovaním základov, ktoré neboli odizolované
s následným uložením nopovej fólie okolo celého
obvodu bytovky a zahrnutím kamenivom. Taktiež sme dažďovú vodu zo strechy zviedli do zberača, nakoľko tieto ríny boli ukončené len trativodom v zemi vedľa základov.
Odstránili sme tri poruchy na vodovode
v miestnej časti Kubíková, jednu poruchu na
vodovode v miestnej časti Vyšné Kamence.
V novembri sa vyskytla porucha na vodovodnom potrubí vedenom v stene v zdravotnom stredisku na prvom poschodí. Tam sa po
vysekaní zo steny vymenilo vodovodné a kanalizačné potrubie a následne sa opravili škody po
priesakoch. V rámci zdravotného strediska sme
boli nútení vymeniť aj vonkajšie vedenie kanalizácie a prívod vody, nakoľko toto vedenie bolo
ešte keramické a na štyroch miestach poškodené, takisto vodovodné potrubie bolo vedené železnou rúrou, ktorá bola na viacerých miestach
poškodená a dochádzalo k úniku vody. Toto vedenie sme vymenili za plastové na celom úseku
až po napojenie jednotlivých ordinácii.
V novembri sa tiež opravoval krb na chate Krkavec v Belskej doline, ktorý nám sponzorsky upravili p. Vlado Majcin a Ján Pechota.
Ďakujeme.
Toto sú také väčšie akcie, ktoré sme realizovali v tomto polroku. Bolo aj veľa menších,
ako príklad spomeniem opravu miestnej komunikácie v Kubíkovej, ktorú poškodila voda, výmenu a premiestnenie rozhlasových stĺpov

Obecný úrad informuje
v obci. Vyrezanie stromov alebo konárov ohrozujúcich majetok na cintoríne a v obci, na ktoré
sme dostali povolenie. Ďalej prečistenie a prekrtovanie zbernej kanalizácie pri pekárni, opakované čistenie odtokového kanála na Hôštine
a iné.

V tomto období ešte prebieha rekonštrukcia Základnej umeleckej školy na Nižných
Kamencoch, na ktorej sa podieľame.
V neposlednom rade by sme sa chceli
pochváliť, že sa nám tento rok podarilo zorganizovať zájazd do našej partnerskej obce Maslenica v Chorvátsku a podľa referencií od účastníkov zájazdu, bola táto akcia veľmi úspešná, preto by sme v budúcom roku chceli pokračovať.
Dopravu sme zabezpečili vlastným autobusom.
Prípadní záujemcovia o dovolenku v Chorvátsku
sa môžu informovať a hlásiť v našej kancelárii
na obecnom úrade. Tieto informácie sú tiež aj
na internetovej stránke obce Belá.
Nedá mi nespomenúť aj náš autocamping, v ktorom sa zorganizovalo množstvo podujatí a akcií, spomeniem len niektoré: Motoguláška - zraz motorkárov, kde bolo množstvo atrakcií pre deti aj dospelých a kde bola hojná účasť
občanov aj z našej obce. Mali sme tu aj československý zraz karavanistov a koncom leta celoslovenský zraz karavanistov. Na Belskú púť sa
tu varil guláš pre obyvateľov Vyšných a Nižných
Kamencov. Uskutočnil sa tu tiež zraz automobilových veteránov zn. Škoda a mnoho ďalších akcií. Na všetkých týchto podujatiach bol zabezpečený program pre všetkých účastníkov (hry,
tomboly a občerstvenie). Týmto Vás zároveň
všetkých pozývam na akcie, ktoré sa uskutočnia
aj v budúcom roku. Zoznam týchto akcií bude
zverejnený na internetovej stránke obce Belá.
Všetci ste srdečne vítaní.
Na záver by som chcel vo svojom mene
a aj v mene obecného podniku všetkým spoluobčanom zaželať krásne a pokojné prežitie via-
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nočných sviatkov a vykročenie správnou nohou
do nového roku.
(Róbert Boháč, konateľ Služby Belá, s.r.o.)

Rekonštrukcia káblovky
Vážení občania Belej, týmto by som Vás chcel
najskôr pozdraviť a popriať Vám veľa zdravia,
spokojnosti a rodinnej pohody počas vianočných sviatkov a v neposlednom rade aj nerušený príjem pri sledovaní programov v káblovej televízii. Chcel by som Vás oboznámiť so stavom
prestavby televízneho káblového rozvodu.
Momentálne sa sieť nachádza v druhej
fáze prestavby. Počas leta a jesene tohto roka
sme odstraňovali havarijný stav celej siete, hoci
aj v súčasnosti sa stále stretávame s „nášľapnými mínami“ v podobe zatečených niekoľko sto
metrových úsekov káblov.
Druhá fáza prestavby káblovej siete sa
bude dotýkať hlavne obyvateľov časti Kubíková.
V tejto dobe sa realizuje, samozrejme aj s podporou počasia, prepojenie optickým káblom medzi Kubíkovou a centrom Belej, popri tomto plánujeme pripojiť aj zberný dvor v časti Zlieň.
Tretia fáza sa bude dotýkať zdigitalizovania celého vysielania. Pre účastníkov to bude
znamenať zmenu, nakoľko budú pre sledovanie
TV programov potrebovať digitálne prijímače set
top boxy (STB). Samozrejme naša spoločnosť ich
bude distribuovať.
Konečne štvrtá fáza bude spustenie internetu v káblovej sieti, ale to už bude pre našu
spoločnosť a dúfame aj pre našich klientov čerešnička na torte. Prečo? Internet môžeme
spustiť iba v sieti, ktorá bude v perfektnom
technickom stave.
Ešte nás čaká veľký kus práce nakoľko
sieť sa ešte stále nachádza z môjho pohľadu
v dosť nevyhovujúcom stave. Sú to hlavne
účastnícke prípojky, ktoré bude nevyhnutné vymeniť.
Programovú štruktúru budeme naďalej
rozširovať, o pridaní jednotlivých programov budete informovaný priebežne aj prostredníctvom
obecného info kanála. (František Podmanický)
Súčasná programová štruktúra káblovky:
STV 1
DAJTO
Prima
STV 2
TA3
Prima Cool
JOJ
Nova
ČT 1
JOJ Plus
Nova Cinema
ČT 2
Markíza
Nova Sport
LUX
Doma
Euro Sport
Minimax
Barrandov
Kostolný kanál Obecný kanál
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva

Od posledného vydania Belských novín (č. 2/2012) sa konali dve riadne zasadnutia
obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), z časového hľadiska prípravy Belských novín
Vám prinášame uznesenie len z prvého, na ktorom OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE
a) správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh,
b) informácie prednesené prednostom obecného úradu Mgr. Petrom Šugárom:
o Belskej púti a iných letných uskutočnených akciách,
o poslaneckých odmenách za prvý polrok
roku 2012,
o uskutočnenom zájazde do Chorvátska,
o aktuálnom stave projektov obce Belá.
c) vzdanie sa nároku na vyplácanie poslaneckých odmien poslanca Jaroslava Dvorského počas celého volebného obdobia, odmenu prenecháva v prospech školy.
II SCHVÁLILO
a) VZN obce Belá č. 5/2012, ktoré ruší a nahrádza č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe
a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
OZ schválilo predložený návrh úhrady za 1
hodinu poskytovania opatrovateľskej služby
na jedného prijímateľa sociálnej služby –
opatrovateľskej služby vo výške 0,80 €,
b) odpredaj pozemku Ing. Karolovi Franekovi,
bytom Janka Kráľa 41/15, 036 01 Martin,
dokončenie procesu odpredaja na základe
podnetu od katastrálneho úradu - nové
uznesenie, ktoré potvrdzuje uznesenie
č. 5/2009 v ktorom OZ schválilo žiadosť
o kúpu pozemku mlynský náhon žiadateľovi, kvôli časovému nesúladu. Jedná sa o pozemok na parcele č. CKN 2273/7 o výmere
31 m² - zastavané plochy, ktorá je vytvorená
geometrickým
plánom
č.
1788741123/2012 dňa 15.05.2012 č. 611/2012,
úradne overila Ing. Anna Kurimská, predáva
obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá
zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom Ing. Matúšom Krajčim, Ing. Karolovi
Franekovi, bytom Janka Kráľa 41/15,
036 01 Martin, cena za 1m² je 6 €,
c) schválenie návrhu dohody s VÚC podľa
článku 4.1. tejto dohody (Nadštandardné

protihlukové opatrenia), kvôli dodatku
k územnému plánu,
d) žiadosti o prevádzkovanie diskotékových zábav a ľudových veselíc v dňoch 21.9.2012,
13.10.2012, 26.12.2012 v Kultúrnom dome
Belá firmou Grewit,
e) ručenie pre MAS Terchovská dolina – obec
Belá ručí za poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu
rozvoja vidieka prístup Leader vo výške
11 500 € pre ručiteľov na základe požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
f) výmenu častí parciel medzi obcou Belá
a súkromným vlastníkom p. Karolom Franekom nasledovne:
schvaľuje užívanie a prenájom parcely
9865/3 podľa GP č. 45/2012, v prospech
obce Belá,
schvaľuje vecné bremeno práva prechodu
a užívania parcely 13532/3, ktorá bola
vytvorená GP č. 45/2012, ktorý vyhotovila
Ing. Mária Koššuthová, v prospech vlastníka pozemku 9865/2.
III. ULOŽILO
a) doplniť do zápisnice z rokovania OZ vyjadrenie poslanca Jaroslava Dvorského ohľadom
odstupného a nevyplatenej dovolenky pre
bývalého starostu Ing. Ivana Dvorského,
b) uzatvoriť zmluvu s firmou Grewit, (prevádzkovateľ diskoték a zábav), v ktorej budú
konkrétne vyšpecifikované podmienky pre
prenajímateľa KD, vrátane okolia KD,
c) vyzvať nájomníčku bytu č. 8, aby podľa podpísanej zmluvy o rekonštrukcii s obcou
okamžite pristúpila k spolupráci, umožnila
fyzickú obhliadku priestorov bytu č. 8, za
účelom zistenia stavu vlhoby a ďalšom
postupe prác,
d) vedeniu obce stanoviť presný termín a zvolať
občanov Nižných Kamencov za účelom riešenia situácie s vodou,
e) vyhotoviť nájomnú zmluvu medzi vlastníkmi
pozemkov v zmysle bodu 7. v časti schvaľuje
podľa GP č. 45/2012 o trvalom bezplatnom
užívaní, vymedzujúcu vlastnícke a užívateľské práva ohľadom výmeny týchto parciel.

Postrehy
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Obhliadnutie sa za letom

Síce sa nachádzame v chladnom zimnom období, avšak nedá nám to nevrátiť sa spomienkou za letom, ktoré bolo nádherne teplé a prinieslo nám veľa radosti, zážitkov a tiež podujatí, ktoré
sa uskutočnili v našej obci. Či sa jednalo o vatru zvrchovanosti, ktorú zorganizoval miestny klub
SNS, oslava 60. výročia fungovania organizovaného futbalu v Belej usporiadaná športovým klubom,
neskôr hlavná udalosť leta a roka – tradičná Belská púť, po nej tiež už pravidelná akcia Belská guláška, tiež zájazd dovolenkárov do Chorvátska a na konci leta púť pre veriacich do Levoče.
Naozaj bohatý program. Bolo to vydarené leto. Krátkym postrehom našej pravidelnej prispievateľky a kolegyne p. Emílie Surovcovej si priblížime Belskú púť, tiež sa slovkom pristavíme pri
oslave futbalovej „60-tky“. (pš)

Viac k púťovému futbalu
Spestrením Belskej púte bol určite aj
tradičný futbalový turnaj v sobotu, víťazom ktorého sa stali naši hostia z Lysice, ktorí porazili
v napínavom finále obhajcu trofeje družstvo Nižný koniec až po penaltovom rozstrele. Viac ako
o výsledky však išlo hlavne o zábavu, športové
a kultúrne vyžitie, gulášik a samozrejme i pivko.
K turnaju patrili výborné športové výkony, napínavé zápasy, na jednej strane emócie až iskrenia, na druhej zas utuženie priateľstiev. Dočkali
sme sa aj odmenenia najlepších trofejami. Tie

individuálne sa ušli najlepšiemu strelcovi Mariánovi Chabadovi, najlepšiemu hráčovi Milanovi Mahútovi st., najlepšiemu brankárovi Petrovi
Belovi a najlepšiemu trénerovi Mirovi Mažgútovi. Na poslednej strane Vám prinášame fotky
belských mužstiev a víťazov turnaja z Lysice.
V nedeľu naši starí páni privítali vyslúžilých futbalistov zo Stráže. V mimoriadne slušnom zápase sa zrodila remíza 6:6, na penalty
vyhrali domáci. Jednalo sa o skutočne priateľský zápas v duchu fair-play. (pš)

60. výročie futbalu v Belej
Áno je tomu tak, futbal v Belej je už zrelý
starší pán. Oslava jeho okrúhlych narodenín
bola toto leto obohatením kultúrneho života
v obci. Na futbale v Belej sa za tých 60 rokov
podieľalo organizačne a hráčsky množstvo ľudí.
Bolo snahou nájsť všetkých, ktorí sa v obci stali
známymi a slávnymi vďaka futbalu a boli pre
šport a obec prínosom. Toto úsilie sa nakoniec
podarilo a desiatky bývalých futbalistov, trénerov a organizátorov, všetko starších pánov, sa
združili v jedno krásne popoludnie na ihrisku
v Belej, kde si prevzali plakety a poďakovania

od vedenia obce a športu v Belej. Mali možnosť
si zaspomínať na staré časy a stretnúť možno
už dlhé roky nevidených starých kamarátov.
Prišli si na svoje všetci fanúšikovia športu v našej obci. Akciu sprevádzala galéria fotografií vystavená v pohostinstvách U Kubíka a Čajka,
a veru mnohí sme tam našli našich otcov a starých otcov, nakoľko sa tam nazbierali fotografie
naozaj historického charakteru. Veríme, že futbal v Belej bude žiť, a že podobné akcie budú
tešiť naše futbalové srdcia. (pš)
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Postrehy
Za Belskou púťou 2012

Belská púť 2012 bola a je sviatkom obce
i ľudí žijúcich v nej. Rodáci z Belej sa poschádzajú zo všetkých kútov sveta, aby zažili tú neopakovateľnú sviatočnú atmosféru, ktorá trvá
celé desaťročia a ktorú ani obdobie socializmu
nikdy neprerušilo.
Pripravený zaujímavý folklórny program
spolu s tradičným stánkovým predajom - plným
tovaru od výmyslu sveta, kolotočmi na Hôštine,
atrakciami pre deti a dospelých, konským dvojzáprahom, futbalovými duelmi, bežeckými pretekmi a ohňostrojom prilákali do Belej mnoho
návštevníkov.
Belská púť začala v piatok diskotékou
pre mladých v areáli futbalového ihriska. Zabávajúcim počasie moc neprialo, podchvíľou sa
spustil dážď, ale na zábave mladých sa to neprejavilo. V sobotu sa počasie umúdrilo, patrónka nášho chrámu – sv. Mária Magdaléna – „zapracovala“. Druhý ročník behu pod názvom
„Belská hodová 7“ prebehol podľa programu
v spolupráci s AK Žilina. V čase od 8,00 do
16,00 hodiny prebiehal na futbalovom ihrisku
tradičný hodový futbal amatérskych futbalistov
medzi mužstvami Nižný koniec (obhajca trofeje),
Vyšný koniec „20-tka“, Vyšný koniec, Kubíková
a Lysica. Večer sa na futbalovom ihrisku opäť
tancovalo. Zabávali sa hlavne mladí, ale nechýbali ani staršie ročníky.

Nedeľa začala slávnostnou sv. omšou zasvätenou sviatku sv. Márie Magdalény. Poobede
pred kultúrnym domom zahrala belská muzika
Bránica a folklórny súbor Divinčan sa predstavil speváckym vstupom. Nechýbal starostovský
guláš a čapované pivo a kofola pre všetkých
návštevníkov.

Hlavný kultúrny program Belskej púte
sa uskutočnil v amfiteátri na futbalovom ihrisku, kde mohli obyvatelia, rodáci i návštevníci
Belskej púte a všetci milovníci folklóru zažiť
a pocítiť závan hudobnej minulosti našich predkov, nádherne zahalený v krásnych vyšívaných
krojoch, zachovaný v piesňach a rezkých tancoch účinkujúcich folkloristov.

Úvod programu patril belskej muzike
Bránica a našským ľudovým piesňam, ktoré
„zahriali“ a naštartovali veľkú účasť divákov.
Spievali s nimi a bavili sa. Neprekážal im ani
studený vietor od severu. Podstatné bolo, že nepršalo a slniečko vykúkajúce spod oblakov
ohrialo tváre divákov. A tiež sa mohli posilniť
a ohriať dúškom niečoho „tvrdšieho“, veď stánky s občerstvením boli všetkým k dispozícii. Belskú muziku vystriedala ženská spevácka skupina Tíšina z Kubíkovej so sprievodom Ľudovej
hudby súrodencov Ďuranovcov. Zaspievali nádherné trávnice z kysuckej doliny a hlavne starší
poslucháči si mohli zaspomínať na kosenie
a hrabanie sena na lúkach v minulosti, počas

Postrehy
ktorých sa z dolín šíril spev trávnic. V druhej
časti vystúpenia nám zaspievali terchovské prekáračky. Po nich vystúpil folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rovného s rozmanitým repertoárom. Popri domácom drotárskom folklóre ponúkli divákom folklór Terchovej, Hornej Oravy,
Horehronia, Zemplína a Myjavy.
Veľkým potleskom odmenili návštevníci
Belskej púte aj folklórny súbor Podpoľanec
z Detvy. Z ich tanečných choreografií sršali iskry a divákov inšpirovali k podupkávaniu i tancovaniu. Program súboru bol zostavený z tanečných, hudobných a speváckych čísel autenticky
ladených z Podpoľania i iných regiónov Slovenska a plný dynamických prvkov, takže i najväčší
„fajnšmekri“ si prišli na svoje.

Terchovská muzika Pupov so svojou
dievčenskou speváckou skupinou a skupinou
sólistov inštrumentalistov predstavila terchovský hudobno-folklórny potenciál terchovského
regiónu, ktorý doplnili folklórnym materiálom
Hornej Oravy, Horehronia a ďalších oblastí.
Vďačné publikum toto vystúpenie odmenilo
búrlivým potleskom.
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Návštevníci Belskej púte si mohli v areáli
futbalového ihriska pozrieť okrem kultúrneho
vystúpenia i futbalové zápolenie belských vyslúžilcov, pochutiť si na starostovskom guláši
s pivkom či kofolou, deti sa mohli vyšantiť na
nafukovacom hrade a povoziť sa na konskom
dvojzáprahu, ozdobenom vršiakmi s bielo-modro-žltými stuhami, posedieť si v príjemných rozhovoroch so svojimi rodinami i známymi, s ktorými sa stretli po rokoch a pospomínať. A to
v prostredí dobrej ľudovej hudby, temperamentných tancov a spevu, ktorý znel z pódia amfiteátra.
Záver kultúrneho programu Belskej púte
zavŕšila dychová hudba Varínčanka z Varína,
ktorá hrala hodinu a diváci si stále pýtali prídavok. Veď kto by odolal rezkej polke a krásnemu
valčíku? Začali jednoducho tancovať. A návštevníci spievali spolu s dychovkou. Veď takto to má
byť. Radovať sa, tešiť sa, veseliť sa. Aj počas
Belskej púte. Veď ako aj spievali účinkujúci folkloristi v jednej piesni „a veru veselosť nikdy ťa
nie je dosť“, je naozaj pravdivá. Hlavne v tomto
hektickom čase plnom náhlenia a prudkého životného tempa. Treba sa zastaviť, počúvať slová
svojho spolubesedníka, vypočuť si piesne nášho
detstva či mladosti a načerpať zo studnice ľudskej múdrosti a odkazov. Odkazov ľudskej spolupatričnosti, hrdosti k rodnej hrudi a návratu
k duchovným hodnotám spolu s prosbami k našej patrónke .
A opäť sa tešíme na Vás – milí spoluobčania, vážení návštevníci, drahí rodáci - na Belskej púti 2013. (PaedDr. Emília Surovcová, rr)
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Tesco obdarovalo
deti z Belej

V sobotu, 17. novembra, deti z neúplných alebo viacpočetných rodín zažili vďaka
spoločnosti Tesco nezabudnuteľné dopoludnie.
Na chate Agroturistika v Zázrivej čakalo na
nich detské ihrisko s trampolínou, domáce zvieratká a aj sedem krásnych, statných koníkov.
Tie ukázali deťom svet z konského chrbta. Spoločnosť deťom robili aj zamestnankyne Tesca,
ktoré deti obdarovali sladkými balíčkami a absolvovali s nimi zábavné úlohy, ako napr. triafanú so zemiakmi, beh s kolesom, beh so zemiakom. Pán Borončo, majiteľ chaty, sa zas postaral o výborné občerstvenie, ktoré si všetci vychutnávali s horúcim čajíkom v príjemnej atmosfére, ktorú dokresľoval krb s pukajúcim horiacim drevom. To ale stále neboli všetky prekvapenia, ktoré na nás čakali. Spoločnosť Tesco
zakúpila pre Školský klub detí pri Spojenej škole Belá školské pomôcky a hodnotné spoločenské hry, za čo im od žiakov z oddelenia Slniečkovo a Farbičkovo patrí veľká vďaka. Ďalej
chceme poďakovať Sport Academy Vrátna za
sprostredkovanie krásneho podujatia a Obecnému podniku Belá za bezplatné poskytnutie autobusu. (PaedDr. Anna Babišová)

kom a Danielom Hevierom, zbierali autogramy
a kúpili si zaujímavé knižné tituly. Nezisková
organizácia OSMIJANKO tu oslavovala Osem rokov s Osmijankom a na svoju oslavu pozvala aj
nás – výhercov 7. ročníka súťaže Čítame
s Osmijankom. Okrem medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka (kde bola predstavená aj
naša víťazná práca) sme prežili nevšedné dobrodružstvo v Atlantis Centre Bratislava. Exponáty
jednoduchým a hravým spôsobom priblížili žiakom zdanlivo zložito vysvetľované procesy fyziky, matematiky a odhalili tajomstvo faraónovej
hrobky. Ďakujeme firme COBA automotive,
s.r.o. Terchová - Vyšné Kamence, ktorá nám
uhradila dopravné náklady do Bratislavy. (ik)

Svetový deň výživy
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému
a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa
často zabúda. Práve preto sme si 16. októbra
pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.
V tento deň sme v škole súťažili o triedu
s najzdravšou desiatou, o najkrajšie jablko
a o najlepší ovocný alebo zeleninový šalát.
Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže a priniesli si zdravú desiatu, pekné jabĺčko
alebo šalát, patrí veľká pochvala – vybrať najjabĺčko a naj-šalát bolo naozaj ťažké!
(Mgr. Anna Hudecová)

S Osmijankom
v Bratislave
Dňa 8. novembra 2012 mali možnosť
žiaci 5.A, 5.C (bývalej 4.A), 8.B triedy a žiaci
z krúžku Pohrajme sa s Osmijankom zúčastniť
sa medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka
v Bratislave, kde sa stali účastníkmi literárnych
besied so známymi autormi Ľubomírom Felde-
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Týždeň o bezpečnosti
na internete
Projekt Týždeň projektov o bezpečnosti na internete pripravila nezisková organizácia
Indícia s podporou Nadácie Orange, do ktorého
sa zapojila 5.A trieda pod vedením Mgr. I. Kolčákovej. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 85 projektov, z ktorých komisia vybrala 60 projektov medzi ktorými bol aj náš projekt Belskí internetoví bezpečáci.
Viac o našom projekte sa dozviete na
stránke bezpecnesvedkom.webnode.sk. „Zámerom projektu bolo poskytnúť školám možnosť
a priestor zahrnúť získavanie zručností pre
21. storočie do vyučovacieho procesu. Prostredníctvom rôznych aktivít mal projekt priblížiť učiteľom i žiakom možnosti projektového vyučovania.”
V podmienkach našej školy, na prvom stupni, je
projektové vyučovanie ideálnou možnosťou ako
spájať predmety, využívať nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy. Jeden vyučujúci zvyčajne
učí v jednej triede všetky predmety. Keď sa zvolí
vhodná téma, ktorá je zároveň prierezovou témou pri všetkých predmetoch a zahrnie sa do
projektu, vzniknú neuveriteľné možnosti sebarealizácie pre žiakov i učiteľov. Výhodou projektového vyučovania je silná motivácia, zlepšenie
komunikácie a zodpovednosti žiaka za svoju
prácu, aplikácia teoretických poznatkov v praxi
a konkrétny výsledok práce. Počas mesiaca
október sme vyskúšali projektové vyučovanie aj
na druhom stupni, konkrétne v 5.A triede. Zrealizovaný projekt mal za cieľ osloviť obyvateľov
našej obce, spolužiakov, učiteľov, rodinu a urobiť s nimi rozhovory o bezpečnosti na internete,
najčastejších hrozbách, ktoré súvisia s používaním internetu. Projekt sa realizoval počas hodín
informatiky, techniky, hudobnej a výtvarnej výchovy v dňoch 4.10. (žiaci si pripravili scenár,
plán realizácie aktivít, rozdelili úlohy), 11.10.,
18.10. (práca v teréne- natáčanie rozhovorov na
Obecnom úrade Belá, v obci, základnej a materskej škole, školskej jedálni), 25.10. (spracovanie
materiálu počas hodín informatiky) a 12.11.
(prezentácia projektu pozvaným hosťom v popoludňajších hodinách formou vedomostno-zábavnej relácie Aj múdry schybí). Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli rozhovory v rámci nášho projektu: Obecný úrad Belá - p. Šugár P.,
p. Káčer T., MŠ - p. uč. Pekarová Z., p. upratovačky Bačínska A., Šmehýlová A., ŠJ - p. kuchárky Cvingerová M., Kubíková M., Vráblová M., ZŠ - p. uč. Fogadová I., žiačka Ivaničo-
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vá R. a všetkým pozvaným hosťom, ktorí sa prišli pozrieť na prezentáciu projektu. Zrealizované
projekty po odovzdaní záverečnej dokumentácie
boli hodnotené odbornou komisiou, ktorá vzhľadom na veľký počet súťažných projektov a ich
rozmanitosť udelila 1. miesto šiestim projektom – náš projekt Belskí internetoví bezpečáci
je jedným z nich, z čoho máme obrovskú radosť.
Teší nás ocenenie odbornej komisie, ktorá si
uvedomuje (asi ako jediná), čo znamená meniť
dlhodobo zaužívané spôsoby výučby a zavádzať
zaujímavé trendy vo vzdelávaní, ktoré prispievajú k premene tradičnej školy na modernú. Viac
sa dozviete na www.indicia.sk/projekty/tyzdenprojektov-o-bezpecnosti-na-internete. (ik)

Knižný Vševedko
V roku 2003 sa výbor Krajskej odbočky
Spolku slovenských knihovníkov v Žilinskom
kraji rozhodol okrem svojich aktivít zameraných
na profesijnú skupinu knihovníkov vytvoriť aj
podujatie pre deti; viedol ho k tomu predovšetkým cieľ aktivizovať čítanie medzi najmladšími
a oceniť tých, ktorí knihy čítajú najviac. Regionálne kolo literárno-vedomostného kvízu Knižný
Vševedko pre deti do 12 rokov sa konalo dňa
17. októbra 2012 v Krajskej knižnici v Žiline.
Našu školu reprezentovali žiačky z 5.B triedy Katarína Bukovinská, Michaela Lodňanová, Zuzana Mariašová a z 5.A triedy - Simona Mahútová, ktoré za svoje vedomosti získali knižnú odmenu. Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a
veríme, že budúci rok budú našu školu reprezentovať ďalší žiaci. (ik)
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Noc duchov, tekvíc
a strašidiel

Dňa 31. októbra 2012 sme pre žiakov
z krúžkov Pohrajme sa s Osmijankom, Školský
časopis a florbalový krúžok pripravili už po štvrtýkrát Noc duchov, tekvíc a strašidiel. Akcia pre
žiakov je pomenovaná podľa podujatia organizovaného na hrade Strečno, ktorého sa každoročne zúčastňujeme. Žiaci (počas jesenných prázdnin) prišli do školy v maskách duchov a strašidiel, navštívili strašidelnú prehliadku na hrade
Strečno, navečerali sa, postrašili v uliciach našej obce, zažili strašidelnú diskotéku a spali
v telocvični našej školy. Ďakujeme firme COBA
automotive, s.r.o. Terchová - Vyšné Kamence, ktorá nám uhradila dopravné náklady na
hrad Strečno. (ik)

ci mali možnosť nadviazať nové priateľstvá, zašportovať si, zasúťažiť, spoznať nový kraj, navštíviť Slanický ostrov umenia, Aquapark Dolný
Kubín, plaviť sa loďou po Oravskej priehrade,
splavovať plťami rieku Orava a vyskúšať si rafting. Každá skupina v netradičných olympijských a plaveckých súťažiach získavala táborové eurobelky, za ktoré si mohol každý žiak nakúpiť rôzne predmety v táborovom obchode. Ďakujeme sponzorom, ktorí poskytli vecné dary
pre deti do tábora a predmety do táborového obchodu: Linos; Nadácia Jednota COOP; Slovenský olympijský výbor; Zmrzlina Belá;
Wüstenrot poisťovňa, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; čerpacia stanica Slovnaft - Vyšné Kamence; priatelia a rodičia
školy. Obecnému podniku Belá úprimne ďakujeme za bezpečnú dopravu žiakov, pedagogickému dozoru PaedDr. A. Babišovej, Mgr. V.
Stráskej, Mgr. I. Kolčákovej v mene všetkých
jeho účastníkov za krásne prežitých sedem dní
a vyslovujeme prianie, aby každý ďalší ročník
bol len lepší a lepší (aj keď sa zdá, že lepšie to
byť už nemôže). (ik)

Letný tábor
Už po siedmykrát zorganizovala naša
škola letný tábor. Uskutočnil sa v termíne od
30. júla do 5. augusta 2012 v malebnom prostredí Hornej Oravy v obci Krušetnica. Tento
ročník sa niesol v duchu olympijských hier. Žia-

Recyklohry
Recyklohry je školský
projekt, ktorý v sebe spája
vzdelávací program a súťaže so
zameraním na triedenie a recykláciu odpadov, rozvíja vzťah
detí k životnému prostrediu
formou hier, praktických činností a kvízov. Zberom elektrozariadení a ich následnou recykláciou chránime životné
prostredie a školský klub detí
(ŠKD) získa body, ktoré si bu-

de môcť v katalógu recyklohier
vymeniť za pomôcky, hry a
športové potreby pre svoju činnosť.
Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke
ŠKD - skd-bela.webnode.sk.
Prosíme Vás, ak máte doma
nefunkčné elektrozariadenia,
ale aj batérie (nie autobatérie a
priemyselné batérie) prineste
nám ich do školy. Ďakujeme
za spoluprácu! Pani učiteľky zo
Školského klubu detí pri Spojenej škole Belá. (ik)
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Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange už desiaty rok prináša
pre inovatívnych učiteľov a učiteľky možnosť
získať finančnú podporu a vyučovať na školách
netradične. V grantovom programe Školy pre
budúcnosť podporujú projekty, ktorých snahou
je meniť dlhodobo zaužívané spôsoby výučby,
zavádzať zaujímavé trendy vo vzdelávaní, ktorých aktivity prispievajú k premene tradičnej
školy na modernú. Aj desiaty ročník grantovej
výzvy sa stretol s pozitívnou odozvou a do termínu uzávierky prijali až 677 žiadostí. V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou bola celková suma 180 000 EUR určená na program, prerozdelená medzi 132 projektov, 102 projektov
základných a stredných škôl a 30 projektov mimovládnych a iných vzdelávacích organizácií.
Úspešný projekt Áčkari v akcii je spoločným
projektom žiakov 1.A a 5.A triedy, ktorý budú
žiaci realizovať pod vedením Mgr. I. Kolčákovej
a PaedDr. A. Babišovej. Cieľom projektu je oživiť
poznatky o našej obci, zážitkovou metódou a tímovou prácou priblížiť teoretické poznatky, overiť ich v praxi a pripraviť v rámci aktivít projektu pútavý didaktický film o domácich zvieratách, ktorý poslúži ako didaktická pomôcka pre
ďalších žiakov. Žiaci 1.A triedy budú projekt
realizovať v rámci integrácie predmetov: slovenský jazyk, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, matematika, telesná výchova
a dramatická výchova. Žiaci 5.A triedy budú
prezentovať didaktický projekt použiteľný
v predmete informatika. (ik)

Rekonštrukcia ZUŠ
V prvom tohtoročnom čísle Belských novín sme informovali o podanom projekte na
zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Základnej umeleckej školy na Nižných Kamencoch, teraz konštatujeme, že projekt bol schválený a v súčasnosti je už aj zrealizovaný. Na
projekt bola schválená dotácia 15 814,28 € od
neinvestičného fondu EkoFond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel.
Práce na projekte sa začali v septembri
a ukončené boli v novembri 2012. Predmetom
projektu bolo zateplenie všetkých obvodových
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múrov a stropu, výmena všetkých okien a dverí
za nové, energeticky úspornejšie, plastové.
V rámci projektu sa vyregulovala aj vykurovacia
sústava. Zrealizovaním týchto opatrení sa podľa prepočtov znížia náklady na energie o 65 %.

Obec realizáciu projektu využila aj na
ďalšie rekonštrukčné práce – vymenili sa staré
ríny a kompletne sa zrekonštruovala miestnosť
po bývalom obchode. V tejto miestnosti sa zbúrala umakartová priečka a vytvorila sa jedna
veľká sála, opravili a vybielili sa steny, vytrhala
sa stará drevená podlaha a spravil sa nová, dokončil sa kazetový strop s novým osvetlením.
V súčasnosti sa dokončuje drevené pódium. Po
dokončení miestnosti sa do nej presunie klavír
z kultúrneho domu, dokúpia sa nové stoličky
a miestnosť bude slúžiť na koncerty a besiedky,
ktoré bude ZUŠ organizovať. Miestnosť bude
slúžiť aj na verejné zhromaždenia pre občanov
Nižných a Vyšných Kamencov.
Komplexná rekonštrukcia by sa nezaobišla bez prispenia ochotných sponzorov, či už
v podobe materiálu, práce alebo finančných
prostriedkov pri jej dokončovaní. Obec Belá
a všetci budúci umelci ďakujú pánom Tomášovi Šugárovi, Janovi Kurčinovi, Jiřímu Meškovi, Františkovi Zuziakovi, Jánovi Srniakovi,
Pavlovi Chabadovi a Františkovi Šugárovi,
ako aj Urbárskemu spolumajiteľstvu - pozemkovému spoločenstvu Belá. (tk)
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Čítanie starých rodičov

Dnešné deti nečítajú. A ak čítajú, majú
problém pochopiť, o čom vlastne kniha bola.
Deti trávia veľa času pri počítači na sociálnych
sieťach alebo pri hrách. Nevyžadujú si totiž takú námahu ako čítanie kníh, pri ktorých treba
trpezlivo sedieť. Recept na to, aby deti spoznali
čaro čítaných príbehov, je jednoduchý. Rodičia
by mali deti viesť k pravidelnému čítaniu. Mali
by s tým začať čím skôr – už v ranom veku. Dieťa
by si malo odmalička budovať svoju vlastnú
knižnicu.
Aj v našej škole chceme podporovať záujem detí o knihy a zároveň zvyšovať čitateľskú
gramotnosť prostredníctvom niekoľkých projektov. V mesiaci september navštívili starí rodičia
triedu 1.A a 1.B, aby prečítali svojim vnúčatám
rozprávky. V 1.A triede sa čítali rozprávky z knihy O deduškovi Večerníčkovi a v 1.B triede príbehy z knihy Školienkine dobrodružstvá. Toto
bola jedna aktivita z projektu „Hľadanie minulosti“, ktorý podporil Fond Citibank Europe plc
založený v Komunitnej nadácii Bratislava.
Ďakujeme pani učiteľkám Anke (1.A)
a Majke (1.B), ktoré veľmi ochotne aktivitu pripravili, starkému Tamarky Ondrišíkovej z 1.A
triedy a starým mamám Damiánka Šugára, Tomáška Kohúta a Barborky Ištvánikovej z 1.B
triedy za prečítané rozprávky.

VÝZVA PRE OTCOV - Čítanie otcov
(1. stupeň ZŠ) môže byť tiež jedným z projektov
podpory čítania u detí a rozvoja kladného vzťahu ku knihám (na mnohých školách má už
dlhoročnú tradíciu). Ako prebieha? Ockovia počas ranného čítania predstavia ostatným deťom
rôzne detské knižky, ktoré vyberajú spolu so
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svojimi deťmi a čítajú im z nich. Obohacujúcim
je aj následný rozhovor rodiča s deťmi. Deti takto predstavia spolužiakom svojich ockov a zároveň počujú čítať dospelých. Aj týmto spôsobom
môžeme podporiť aktívnu účasť rodičov na živote školy, záujem detí o literatúru, ale aj čitateľskú gramotnosť, v ktorej SR podľa výsledkov
medzinárodného merania PISA zaostáva. (ik)

Začiatok nového
školského roka
Pred nedávnom sme sa rozchádzali na
prázdniny, a už sa opäť roztáča kolotoč ďalšieho
školského roka. Školský rok 2012/2013 sme
slávnostne otvorili 3. septembra. Určite najviac
zo všetkých sa do školy tešili naši malí prváčikovia, pre ktorých začína ďalšia etapa života,
v ktorej bude množstvo písmen, číslic a veľa nových vecí. V tomto školskom roku bude našu
školu navštevovať 395 žiakov (z toho 38 prvákov), ktorí sa budú učiť v 22 triedach. Na 1.
stupni máme po dve triedy a na 2. stupni po tri
triedy. V tomto školskom roku pribudol v 6. ročníkoch nový cudzí jazyk - ruský jazyk, z ktorého
výučbou chceme pokračovať aj v ďalších rokoch. Triedy 5.C, 6.C, 7.C, 8.C a 9.C sú triedy
so športovou prípravou zamerané na futbal.
V Školskom stredisku záujmovej činnosti pri
Spojenej škole Belá, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí
a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu
v priebehu kalendárneho roka, máme 30 záujmových útvarov.

Zaželajme si spoločne, aby sa nám tento
školský rok vydaril, aby sa nám podarilo splniť
všetky ciele a očakávania, ktoré sme si predsavzali. (ik)

Zo školských lavíc
13
Divadlo v Belej

Kultúrnym spríjemnením pre našich najmenších bolo dozaista aj predstavenie profesionálnych hercov Bábkového divadla Žilina v Kultúrnom dome Belá, ktoré sa uskutočnilo v októbri tohto roku.

Dve predstavenia pod názvom „Neobyčajný príbeh“ si pozrelo vyše 200 našich malých
školákov a predškolákov. Toto predstavenie bolo
nielen veľmi zábavné a pútavé, ale takisto aj poučné, pretože hlavní hrdinovia Ďuďo a Ora, deti, ktoré sa vo sne stretávali a zažívali množstvo
dobrodružstiev, boli z opačných kútov sveta
a na to aby sa dorozumeli, museli sa čo-to naučiť po anglicky. Aj naši najmenší tak mohli vidieť aká je dnes angličtina dôležitá, veď čo len
trošku vykukneme von z našej malej krajiny,
tak sa veru už bez nej v dnešnej dobe nezaobídeme. (pš)
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Dopravné ihrisko
Belianček
V predchádzajúcom čísle Belských novín
sme informovali čitateľov o úspešnom projekte
Dopravné ihrisko Belianček, do ktorého sa zapojila naša škola. Bol to zamestnanecký grantový program „Jazdím bez nehôd“, zameraný na
podporu bezpečnej premávky, dopravnú výchovu, rozvoj alternatívnej premávky a ochranu
zdravia, ktorý organizuje Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou. Realizácia dopravného ihriska bola ukončená v októbri 2012. Na výstavbe sa podieľali Obecný
podnik Belá (p. R. Boháč), Okresná správa ciest
(Ing. A. Hýll) a Doprastav Žilina (Ing. J. Chalupiansky), ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. Naša škola si uvedomuje, že teoretická
a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej
výchovy je veľmi významná a získané poznatky
sú dobrým základom pre bezpečný každodenný
pohyb detí v okolí ciest. Praktický výcvik na dopravnom ihrisku umožní deťom (MŠ, ZŠ a okolitým školám) uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získajú počas vyučovania, a preto plánujeme
realizovať ďalšie projekty, vďaka ktorým zakúpime kolobežky, bicykle a prilby.

Chceme poprosiť návštevníkov školy
a ostatných občanov - Dopravné ihrisko neslúži
ako parkovacie miesto pre osobné autá, vybudovalo sa pre žiakov - na praktický výcvik dopravnej výchovy. Ďakujeme za porozumenie. (ik
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Šport
Dorast

Napriek zraneniam, ktoré nás postretli
pred sezónou a aj počas nej a zo zostavy nám
vypadlo a postupne vypadávalo veľa hráčov sa
nám v jesennej časti mimoriadne darilo. V 13
zápasoch sme našli iba jedného premožiteľa
Štiavnik (1:3) a v tabuľke sme po polovici sezóny obsadili druhé miesto, 2 body práve za Štiavnikom. Do kolektívu zapadli presne tak ako
pred rokom chalani, čo v lete prišli zo žiackej
kategórie. Chcel by som sa poďakovať všetkým
hráčom za ich prístup v tréningoch a aj v zápasoch a dúfam, že im to vydrží aj v jarnej časti
sezóny. Bolo mi potešením spolupracovať s týmto mužstvom, prajem si, aby si v zime poriadne
oddýchli, doliečili zranenia a aby sme na jar
kompletní v plnej sile bojovali o postup do 4. ligy. (Anton Cabadaj ml., tréner)
DORASTENCI (V. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Štiavnik
2. ŠK Belá
3. OFK Teplička n. Váhom
4. ŠK Čierne pri Čadci
5. FK Terchová
6. Pokrok Stará Bystrica
7. Slovan Podvysoká
8. ŠK Radoľa
9. Fatran Dolná Tižina
10. REaMOS Kys. Lieskovec
11. Polom Raková
12. SNAHA Zborov n. Byst.
13. FK Strečno
14. ŠK Dolný Hričov

13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

1
1
2
4
4
4
6
7
6
7
9
9
8
8

61:15
46:16
62:26
34:17
20:19
28:29
31:29
24:48
27:40
25:47
23:35
23:39
12:31
18:43

32
30
29
25
20
18
17
16
15
14
12
10
9
9

Najlepší strelec tímu: Richard Šugár s 10 gólmi.

Mladší žiaci
Mužstvo mladších žiakov, chlapcov ročníka „2000“ a mladších, bude zimovať po jesennej časti na šiestej priečke. Nebudem hodnotiť
postavenie v tabuľke, lebo to ani v tejto vekovej
kategórii nie je smerodajné, ale zase určite to
o niečom svedčí...
Musím všetkých chlapcov pochváliť za
prístup ku tréningom a vyzdvihnúť niektorých
jednotlivcov, ktorí si to skutočne zaslúžia. Mužstvo má výbornú stredovú os menovite: brankár
Zimen, Ďurčan, Kováč, Hanuliak, Žingora. Doplácame v zápasoch na chýbajúci ročník chlapcov 2001, keď len jeden hráč vystupuje na súpiske s týmto rokom narodenia. Na margo toho
zase musím povedať, že šancu dostavajú o dva
až tri roky mladší chlapci. Menovite: Mihalčatin
Marek roč. 2002 odohral v základe mužstva celú jesennú časť, Hudec Daniel roč. 2003 trikrát

najlepší hráč na ihrisku a Cabadaj Matúš roč.
2003 jednoznačne asi po J. Špirkovi a M. Vráblovi tretí veľký talent za posledné roky...
Chcem poďakovať M. Mihalčatinovi za
podporu a pomoc a Š. Čepelovi ml., ktorý kúpil
najlepšiemu strelcovi z minulej sezóny kopačky.
Všetkým prajem príjemné a pokojné vianočné sviatky. (Mgr. Peter Boháč, tréner)
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. ŠK Tvrdošín
2. Oravan Oravská Jasenica
3. Tatran Krásno n. Kys.
4. Tatran Zákamenné
5. FC Lok. ŽOS Vrútky
6. ŠK Belá
7. FK Rajec
8. FK Slovan Trstená
9. Dlhá n. Oravou
10. Slimáčik Mojš - Žilina
11. OFK Teplička n. Váhom
12. Tatran Oravské Veselé
13. Blatná Habovka
14. Fatran Varín

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

11
11
8
8
8
7
7
6
5
3
2
2
2
1

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

0
1
3
4
5
4
5
5
4
10
9
10
10
11

50:16
62:8
53:22
27:27
41:30
43:21
38:31
41:26
37:29
19:52
17:57
20:38
23:74
10:50

35
34
26
25
24
23
22
20
19
9
8
7
7
4

Starší žiaci
V jesennej časti 2. ligy SSFZ skupina sever sa chlapci umiestnili na peknom 6. mieste
s počtom 22 bodov a bilanciou 7 víťazstiev, 5
prehier a 1 remíza.
Najlepším hráčom a strelcom družstva
sa stal J. Špirka s počtom 20 gólov. V celkovej
súťaži strelcov ligy je priebežne tretí. Kvalitné
výkony počas súťaže podávali aj M. a P. Vráblovci. Ostatní hráči striedali kvalitné a menej
kvalitné výkony. Mrzí ma, že v priebehu súťaže
sme doplácali na úzky káder 13-14 hráčov,
z ktorých boli pravidelne 2-3 zranení a preto
nám museli vypomáhať hráči mladších žiakov.
Preto do jarnej časti ligy si želám hlavne pevné
zdravie, aby sa chlapcom vyhýbali choroby a
zranenia. (Mgr. Ivan Černák, tréner)
STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. OFK Teplička n. Váhom
2. FK Rajec
3. Oravan Oravská Jasenica
4. Tatran Zákamenné
5. Slimáčik Mojš - Žilina
6. ŠK Belá
7. ŠK Tvrdošín
8. Tatran Oravské Veselé
9. Dlhá n. Oravou
10. FK Slovan Trstená
11. Tatran Krásno n. Kys.
12. Fatran Varín
13. FC Lok. ŽOS Vrútky
14. Blatná Habovka

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

10
10
10
10
9
7
5
4
4
4
2
2
2
2

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

0
0
1
3
3
5
6
7
7
8
10
10
10
11

39:4
35:7
38:5
49:16
52:12
37:28
24:27
22:24
14:37
28:33
16:30
5:51
9:63
14:45

33
33
32
30
28
22
17
14
14
13
7
7
7
6
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„A“ – mužstvo
Krátke zhodnotenie účinkovania nášho
seniorského mužstva „A“ začíname konštatovaním, že umiestnenie v tabuľke po jesennej časti
sezóny 2012/2013 je veľmi dobré, veď našim
futbalistom sa podarilo obsadiť vo veľmi náročnej konkurencii 5. miesto. Podiel na tom má
hlavne výborná defenzíva, v tejto časti sezóny sa
podarilo mužstvu uhrať až 6 čistých kont, čo
však je zásluhou aj brankárov, ktorý sa počas
tejto sezóny vystriedali v bránke traja. Najviac
zápasov odchytal D. Užák. Tiež k úspešnému
postaveniu pomohli hlavne domáce zápasy, kde
sme nenašli premožiteľa a všetky až na jeden
(so Staškovom) boli víťazné. Dôležitými zápasmi
boli hlavne víťazný zápas v derby s Terchovou
(1:0), víťazstvo v Divinke (3:0), či víťazstvo v poslednom zápase so Strečnom (4:2). Boli aj zápasy, ktoré mužstvo veľmi mrzeli, hlavne prehra
v Radoli, kde sme vyhrávali 2:1 ale nakoniec
sme neodviezli ani bod, prehra v Rakovej alebo
nedohratý zápas v Kotešovej. Za všetkých našich fanúšikov veríme, že si mužstvo na jar
uchová domácu neporaziteľnosť a ak by sa podarilo priniesť nejaké body aj zvonku, mohli by
sme pomýšľať na uspokojivé umiestnenie na vrcholných priečkach. (pš)

MFK Dolný Kubín
OFK Teplička nad Váhom
ŠK Belá
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo MFK
Dolný Kubín, ktorému v poslednom zápase
s domácim tímom ŠK Belá stačila remíza, čo sa
im aj podarilo. Domáci mužstvo ŠK Belá sa
umiestnilo na 2. mieste.
Družstvo domácich reprezentovali: Hanuliak
Marek (7.C), Ďurčan Ján (7.C), Ripel Matej
(7.C), Zimen Dávid (6.C), Kováč Ján (6.C), Múčka Dominik (6.C), Žingora Jozef (6.C), Babiš
Gabriel (6.C), Mahút Kristián (7.A), Židek Samuel (7.C), Mihalčatin Marek (5.C), Poliak Juraj
(5.C), Hudec Daniel (4.A)
Turnaja st. žiakov sa zúčastnili mužstvá:
MFK Dolný Kubín
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina
ŠK Tvrdošín
OŠK Istebné
TJ Tatran Krasňany
ŠK Belá
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo ŠK Belá, ktoré vo finále zdolalo FC Ajax Slimáčik Mojš
- Žilina. Najlepším strelcom na turnaji bol Jakub Špirka z ŠK Belá.

DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. Jednota Bánová
2. FK Predmier
3. Slávia Staškov
4. TJ Divinka
5. ŠK Belá
6. FK Terchová
7. OFK Kotešová
8. FK Rajec
9. Slovan Skalité
10. Pokrok Stará Bystrica
11. Polom Raková
12. FK Strečno
13. ŠK Radoľa
14. Slovan Nová Bystrica

13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
13
13
13
13

9
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
2

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

2
2
2
6
5
4
6
6
5
5
7
7
8
11

25:14
33:13
29:17
27:24
19:19
22:27
23:21
24:24
16:21
20:26
24:27
24:31
21:27
23:39

Najlepší strelec tímu: Peter Šugár s 8 gólmi

29
27
27
21
20
20
19
17
16
15
14
14
11
6

JAMISTAV Cup 2012
Športový klub Belá a Spojená škola Belá
v spolupráci s firmou JAMI-stav, s.r.o. p. Jána
Mihalčatina usporiadali II. ročník halového turnaja mladších a starších žiakov –„JAMISTAV
Cup 2012“.
Turnaja ml. žiakov sa zúčastnili mužstvá:
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina
OŠK Istebné

Družstvo domácich reprezentovali: Mihalčatin
Miroslav (7.A), Hýll Andrej (7.A), Svetlovský Peter (8.C), Vrábel Martin (8.C), Vrábel Pavol (8.C),
Židek Miroslav (8.C), Kolčák Matej (8.C), Cvinger Sebastián (8.C), Bačinský Patrik (9.C), Špirka Jakub (9.C)
Touto cestou sa chcem poďakovať firme
JAMI-stav, s.r.o. za pomoc pri organizovaní
turnaja. (Mgr. Ján Holúbek, tréner)
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--Spomienka-Dňa 23.12.2012 si pripomenieme
10. výročie a 18.01.2013
13. výročie, čo nás navždy opustili
naša starká Jozefína Švecová
a starý otec Pavol Švec.

Spoločnosť
Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 25. júnom 2012 až
30. novembrom 2012 -

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Vladislav Tichák, Krasňany
Mgr. Peter Bobák, Hrušov
Rastislav Holboj, Šrobárová
Róbert Kuťa, Belá

♥
♥
♥
♥

Mariana Lesková, Belá
Mgr. Katarína Boháčová, Belá
Ľubica Cabadajová, Belá
Anna Bulková, Belá

- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –

Dňa 24.01.2013 si pripomenieme
20. výročie, čo nás navždy opustil
náš brat a ujo František Švec.

Mgr. Andrej Poláček, Trstená
Marián Fogada, Varín
Michal Vychodil, Bratislava
Vladimír Martinec, Belá – Kub.
Ing. Michal Šugár, Belá
Peter Buchta, Dolná Tižina
František Židek, Belá
Peter Hanuliak, Belá
Peter Danielisz, Belá
Roman Gaduš, Žilina
Dominik Kubík, Belá

--Poďakovanie-Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali,
utíchlo srdce, čo sme milovali,
stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoj hlas a Tvoje kroky
v ňom..

Dňa 07.03.2013 si pripomenieme
13. výročie, čo nás navždy opustil
náš brat, ujo a krstný otec Adam
Švec.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ing. Lenka Gulášová, Belá
Mgr. Ivana Sušienková, Belá
Zdenka Cabadajová, Belá
Kristína Vašková, Belá - Kubíková
Ing. Dana Porubčanská, Žilina
Alžbeta Mahutová, Belá
Simona Kantoríková, Divina
Anna Kurcinová, Belá
Katarína Brežná, Terchová
Ľubica Lipková, Belá
Michaela Pallová, Trnové

- ZOSNULÍ Šimon Goňa († 20.7.2012)
František Bajana († 23.8.2012)
Milan Mahút († 15.9.2012)
Milan Mažgút († 5.10.2012)
Hermína Chabadová († 22.10.2012)

Úprimne ďakujeme všetkým
- NARODENÍ príbuzným, susedom a známym za
kvetinové dary a zvlášť pánovi
Kubíková Liliana (Kubíková)
kanonikovi za dôstojnú rozlúčku
Karin Staňová (SNP)
s naším milovaným manželom,
Miroslav Staňo (SNP)
otcom, starým otcom a prastarým Rebeca Ondrušová (Nižné Kamence)
otcom
Michal Koňušiak (Vyšné Kamence)
Šimon Mažgút (Nižné Kamence)
Barbora Ondrišíková (Cintorínska)
Karin Gulášová (Oslobodenia)
Zuzana Stráska (U Čepelov)
Jakub Strásky (U Čepelov)
Martin Nemček (Nižné Kamence)
(Miloslava Cabadajová, matrika)

Milanom Mahútom
ktorý nás navždy opustil dňa
15.09.2012 vo veku nedožitých 72
rokov

Fotografie a texty ohľadom spomienok, výročí
a jubileí zasielajte včas
na e-mail
belskenoviny@gmail.com
alebo prinášajte osobne
na sekretariát OcÚ.

Spoločnosť
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Nový obyvateľ obce Belá
Prisťahoval sa do našej obce a vybavil si trvalý pobyt. Presťahujete sa do Bratislavy a v ktorejkoľvek mestskej časti, vás nazvú „horňákom“. Pražák prisťahovaný na pobyt do obce je „lufťák“.
Je všeobecne známe, že aj hostia z nášho hlavného mesta dostali od „domácich“ názov „paštekári“.
Tieto názvy, nie sú dehonestujúce ani na urážku, patria k miestnemu folklóru.
Paštekár - Ing. Juraj Šimko sa hlási, ako Váš nový spoluobyvateľ. Chce s Vami žiť, spoločne
zdieľať všetky radosti a trápenia. Spolupracovať na vytváraní lepšieho a radostnejšieho života, pomáhať, kde sa len dá. Osobný altruizmus mu nedovolí inak.
Odborná spôsobilosť a živnostenský list potvrdzujú prácu v stavebníctve, v architektúre
(vlastnenie okrúhleho razítka). Projektovanie a výstavba nad šesť desiatok významných stavieb na
Slovensku a v zahraničí - hlavne fabrík. Najvýznamnejšie: Televízna veža v Bratislave, súbor ministerských budov (za Tescom - oproti Kryštál baru) v Bratislave, automobilka Tatra v Koprivnici,
atď. atď.
V obľúbených - záujmových osobných činnostiach - to bolo včelárstvo, drobnochovateľstvo,
pestovateľstvo a ovocinárstvo, ochotnícke divadlo (raz za celoslovenské víťazstvo, vystupovanie na
doskách Slovenského národného divadla v Bratislave), hudba: za študentských čias vo viacerých
kapelách a po ukončení vysokoškolského štúdia hranie na organe v kostoloch Zvolen a okolie, Bratislava a okolie.... Že je to mnoho činností - však aj za dlhé obdobie - za viac ako 80 rokov života?
Slovenské porekadlo hovorí: „Keď sa ti u nás niečo nepáči, povedz nám. Ak sa ti niečo páči,
povedz iným.“ Nie zo servilnosti (som viac kritický ako je osobne užitočné), ale z prekvapenia. Syn
absolvoval stredoškolské štúdium v Eisenstadte (Rakúsko ) a Vysokú školu v meste Graz. Dcéra už po ukončení stredoškolského štúdia - pre zlepšenie znalostí nemčiny, pôsobila v materskej škole. Aby pobyt syna a dcéry nebol finančne nákladný, býval som s deťmi. Dostali sme vízum a ja
som si privyrábal, ako sa dalo. Bývali sme na dedine, lebo pobyt v meste bol trikrát nákladnejší.
Deti som do mesta vozil. Šoférovanie okolo miesta školy syna a pôsobiska dcéry, bolo proti jazdeniu v Bratislave „pohodové“. V Rakúsku som za celý rok nezažil toľko nepríjemností a osobných
urážok ako v Bratislave za pol dňa.
V Belej, Terchovej, ba aj v Žiline je to podobné. Páni šoféri sú tu rovnako slušní a ohľaduplní, tolerantní, ako v Rakúsku! Ak dôjde na ceste k spôsobeniu nepríjemnosti, auto zdobí značka
BA (niekedy aj NO). Tých kladných pozorovaní je viac, ako záporných. Preto som sa rozhodol, milí
noví spoluobčania, ostať medzi Vami.
Viac v budúcnosti (lebo verím, že budete veľkorysí, tolerantní - ako doteraz a ma prijmete).
Srdečne Vás pozdravuje, radostné a požehnané Vianoce zo srdca praje bývalý paštekár, teraz Belan Ing. Juraj Šimko.

Historické okienko
Dňa 16. novembra sme
si pripomenuli 120. výročie narodenia VDP. Rudolfa Kundu –
kňaza, filantropa a staviteľa.
Narodil sa 16.11.1892
v Bošáci. V Belej ako farár pôsobil v rokoch 1925 až 1940.
Zomrel 17. apríla 1953 v Čadci. Dal opraviť aj vymaľovať
kostol a opraviť faru v Belej.
V roku 1938 dal postaviť rímskokatolícku základnú školu
(časť starej školy). Nadanejším
žiakom zabezpečil prijatie do
výberových škôl. V roku 1932
jeho pričinením bolo založené

Lesné a pasienkové spoločenstvo, ktoré združovalo asi 160
vlastníkov.
Založil
Úverové
družstvo, kde si ľudia mohli
vkladať peniaze a vyberať pôžičky. Hasičskému zboru pomáhal pri nákupe požiarnej
techniky, ľuďom radil ako
správne využívať les. Bol vášnivý včelár, poľovník, turista.
Belská fara bola pod jeho vedením široko-ďaleko známa svojou pohostinnosťou nielen pre osobnosti cirkevné, ale
aj civilné i všetok úprimný ľud.
(Mgr. Kamil Muráň, rr)
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Spoločnosť
Duch Vianoc

Čas v závere roka, vo vianočnom období, je vhodný na upokojenie sa po celoročnom strese
a zamyslenie sa. Sú to pekné chvíle, ako stvorené na to, aby ľudia poľavili z celoročnej hektiky
a ukázali blízkym svoje lepšie ja. Každý by si mal položiť otázku, či sa počas uplynulého roka správal k druhým tak, ako by chcel aby sa správali k nemu. Súčasná konzumná spoločnosť stavia na
piedestál hodnoty aké stavia a všadeprítomná reklama dehonestuje duchovný rozmer Vianoc. Je
len na nás, či strávime predvianočný čas iba upratovaním, či naháňaním sa po nákupných centrách alebo si nájdeme čas na stretnutie s priateľmi na vianočných trhoch pri hrejúcom punči.
Žijeme zložitú a ťažkú dobu, ktorá sa nazýva tiež vekom informácií, a ktorá paradoxne prináša veľa nezodpovedaných otázok a cielených manipulácií. Z médií sme celoročne zásobovaní
správami z čiernej kroniky a v hlavnom vysielacom čase obdivujeme talenty z Farmy. Mamon, pretvárka a faloš hýbu svetom a prezentovaná masová kultúra tiež nenapomáha k vnútornému mieru.
V dnešnom svete je veľa nešťastia a utrpenia a práve preto si treba vážiť to čo máme a nebrať nič
ako samozrejmosť.
Každé obdobie v dejinách ľudstva prinieslo aj negatívne stránky. Aj v minulosti ľudia strádali a stretávali sa s neslobodou, chorobami a vojnami. Ale našli si čas aj jeden pre druhého. Stretávali sa zoči-voči. Nebáli sa, že si navzájom zašpinia koberce, lebo žiadne nemali. Napriek tomu
boli veselší, úprimnejší, netrpeli depresiami a nepáchali samovraždy. Najmä vo vianočnom čase by
sme si mali prejavovať vzájomnú spolupatričnosť a solidaritu a snažiť sa byť lepšími ľuďmi.
Prajem nám všetkým, aby Vianoce v našej obci boli požehnané a naplnené vzájomnou láskou a úctou. Vážme si jeden druhého a urobme si svet, napriek všetkému, krajším a lepším. (bag)

Pozvánka na Dobrú novinu
„Robiť niečo také, ako robí Dobrá novina, je ozaj skvelé. Je krásne vidieť
a vedieť, že snaha, energia, čas, odhodlanie, ktoré do koledovania
vnášajú všetci tí, ktorí sa na ňom akokoľvek podieľajú má obrovský
zmysel. Slová vďaky od srdca, ktoré som v Keni počula z mnohých strán
ma neraz dostali do stavu, kedy som bola ozaj hrdá na eRko. Nemám
najmenšie pochybnosti o tom, že to čo eRko a Dobrá novina robí je ozaj
nápomocné. ...A myslím si, že práve o to ide.“ Ivana Brajerová
(dobrovoľníčka v projekte Small House pre deti s postihnutím v Kitale)
Aj takto komentovala zmysel Dobrej noviny jedna z dobrovoľníčok pre Afriku. Je krásne vedieť, že aj deti a mládež z našej obce sú súčasťou tejto veľkej myšlienky. Nebude tomu inak ani tento rok. Opäť dňa 26. decembra, na sv. Štefana, sa naši koledníci vyberú s koledami a vinšami rozohriať ľudské srdcia, či už v našej obci alebo v ďalekej Afrike.
Do Dobrej noviny sa môže zapojiť aj tento rok každý. Aj keď nie ako koledník, ale ako darca,
ktorý je tiež dôležitou časťou tejto mozaiky vzájomnej pomoci. Otvorme teda znova svoje srdcia
a ukážme, že pravé Vianoce sú o dávaní druhým. Stačí, ak aj tento rok prijmeme koledníkov
s úsmevom na tvári a niečím prispejeme do ich pokladničiek.
Už sa na Vás všetkých tešíme a dúfame, že Vám požehnané vianočné sviatky budeme môcť
zaželať už čoskoro osobne.
Želáme Vám pri koledovaní veľa lásky, radosti a vytrvalosti, nech zažijete príjemné a jedinečné chvíle spolu s koledníkmi, rodinami, kňazmi vo svojej obci či meste. V priebehu mesiaca december i počas vianočných sviatkov budeme prinášať aktuálne informácie z dobronovinového diania prostredníctvom našej webstránky www.dobranovina.sk. Preto Vám ju odporúčame do pozornosti. Už po 6-ty krát je možné prispieť na projekty Dobrej noviny Darcovskou SMS- kou. DMS dáva možnosť prispieť na Dobrú novinu práve tým ľuďom, ktorí nemajú možnosť pozvať koledníkov.
Stačí odoslať SMS správu (v termíne od 1. novembra 2012 do 31. januára 2013) s textom „DMS
DOBRANOVINA“ (DMS medzera DOBRANOVINA) na číslo 877. DMS funguje vo všetkých mobilných
sieťach na Slovensku! Projekt DMS administratívne zabezpečuje a koordinuje Fórum Donorov. Cena darcovskej SMS správy je 1,- €. (Vaši Dobronovinoví)

Recepty
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Vianočné recepty

Niečo dobré pod jazyk určite neodmysliteľne patrí k príjemným vianočným chvíľam. Prinášame Vám zopár receptov, ktoré pre nás zostavila nová vedúca školskej jedálne, pani Danka Lesková. Dobrú chuť!
Kapustnica so sušenými slivkami
Čo potrebujeme: 500 g kyslej kapusty, vodu,
10 g sušených sliviek, 0,25 l kyslej smotany,
30 g hladkej múky, soľ
Postup: Kyslú kapustu pokrájame, zalejeme vodou, pridáme umyté a vopred namočené huby varíme. Neskôr vložíme slivky. Keď je všetko
mäkké, zahustíme smotanou, v ktorej sme rozmiešali múku, osolíme a povaríme. Do kapustnice môžeme dať variť aj údenú klobásu. Nezvyčajná kombinácia, ale veľmi chutná.

Maková plnka: 100 g pomletého maku, KL vanilkového cukru, 2 PL mlieka, trochu citrónovej
kôry, 2 PL práškového cukru, spolu vymiešame
Tvarohová Plnka: 150 - 200 g tvarohu, 2 PL
práškového cukru, žĺtok, KL vanilínového cukru
a trochu postrúhanej citrónovej kôry, spolu vymiešame

Losos zapečený v zemiaku
Čo potrebujeme: väčšieho lososa, soľ, citrónovú šťavu, 4 veľké zemiaky, vegetu, Solamyl, olivový olej, veľkú šalátovú uhorku, cesnak, soľ,
čierne korenie, cukor, horčicu, kyslú smotanu,
čerstvý kôpor, 1 majolenku
Postup: Lososa potrieme citrónovou šťavou,
osolíme a mierne ho opečieme na olivovom oleji.
Očistíme a nastrúhame zemiaky, pridáme soľ,
vegetu, kukuričný škrob a vzniknutou zemiakovou kašou ponatierame lososa. Uložíme do pekáča a pečieme 6 - 8 minút pri 200 stupňoch.
K postrúhanej uhorke pridáme cesnak, soľ,
čierne korenie, cukor, horčicu, kyslú smotanu,
majolenku, zamiešame a máme chutný šalátik.
Servírujeme, môžeme pridať 3 - 4 malé uvarené
zemiačiky uvarené v šupke.
Vianočný štedrák
Čo potrebujeme: 300 g polohrubej múky, štipku soli, 125 ml mlieka, 20 g droždia, 70 g masla, 50 g cukru, žĺtok, KL vanilínového cukru, KL
postrúhanej citrónovej kôry, mandle a hrozienka na ozdobenie
Postup: Z mlieka, droždia a cukru urobíme kvások. Do preosiatej múky dáme postupne maslo,
soľ, žĺtok, vanilínový cukor, citrónovú kôru a
vykysnutý kvások. Vypracujeme polotuhé cesto
a necháme ho vykysnúť. Medzitým si pripravíme plnky.
Lekvárová plnka: 70 – 100 g slivkového lekváru
dobre premiešame; ak je hustý, pridáme trochu
rumu

Na plechu vymastíme plochu v tvare kruhu. Vykysnuté cesto premiesime a roztlačíme na vymastené miesto, pričom po obvode vytlačíme vyvýšený okraj. Plnky nanesieme postupne od
stredu, a to lyžičkou alebo cukrárenským vreckom. Okraj koláča potrieme rozšľahaným vajíčkom. Pečieme pri teplote 180 – 200 °C asi 30
minút. (Danka Lesková, vedúca ŠJ)

Poďakovanie
Kolektív školskej jedálne vyslovuje poďakovanie pánovi Jaroslavovi Švecovi, ktorý do školskej kuchyne ochotne a nezištne vyrobil pracovnú dosku na
pracovný stôl o rozmeroch
250 cm x 100 cm.
Ešte raz srdečná vďaka
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Posedenie s dôchodcami
Október je obdobím v roku, kedy prichádza do pozornosti múdrosť a skúsenosť našich
seniorov. S trochou symboliky, tak ako október
je mesiacom, keď je väčšina roka za nami, sme
už dostatočne poučený z celého roka, užívame
dozreté ovocie, avšak stále ešte kus peknej jesene a krásne sviatky pred nami, tak aj seniorský
vek je často práve takto vnímaný. Práve v tomto
mesiaci sa patrí spomenúť si a uctiť si starších
spoluobčanov.

Obec Belá zorganizovala pri tejto príležitosti v jedno nedeľné popoludnie príjemné posedenie v sále kultúrneho domu. Pozvaní boli
všetci občania obce, ktorí dovŕšili dôchodkový
vek. Bolo pripravené jedlo a pitie, tiež Belská ľudová muzika, ktorá sa starala o dobrú náladu.
Podujatia sa zúčastnilo aj vedenie obce. Bohužiaľ počasie neprialo a taktiež obecný autobus,
ktorý zvyčajne zviezol ľudí z miestnych častí
obce Kubíková a Kamence, nemal práve oprávnenie jazdiť. Napriek tomu si desiatky starších
ľudí našli cestu do kultúrneho domu a kto prišiel nebanoval. (pš)

Zo života spolkov
Z činnosti Klubu
dôchodcov
Za našu organizáciu Klubu dôchodcov
by som chcela čitateľov stručne oboznámiť
s prácou a aktivitami v roku 2012. Vďaka členom a samozrejme výboru Klubu dôchodcov,
tiež predstaviteľom obce na čele so starostom
Matúšom Krajčim sa nám darí plniť naše predsavzatia a plány, ktoré si stanovujeme vždy na
výročnej schôdzi začiatkom roka. Nie vždy sa
všetko podarí naplniť na sto percent, avšak to
čo robíme, robíme s láskou a ochotou. Tento
rok sme mali viacero akcií, tu sú niektoré
z nich. Tak napríklad, boli sme sa kúpať v liečebných domoch Rajecké Teplice a Turčianske
Teplice, tieto zájazdy sme vždy spojili aj s výletom. Odniesli sme si odtiaľ príjemné zážitky
a na takéto podujatia sa vždy veľmi tešíme. Ďalej sme varili dôchodcovský guláš, hlavnými kuchármi boli naši členovia Miroslav Mahút a Jozef Franek. Pri guláši, ktorý všetkým nesmierne
chutil, sme si príjemne posedeli a užili. Guláš
sme varili aj počas konania Belskej púte pre našich občanov i účinkujúcich, a veru navarili
sme skoro 500 litrov. Tiež sme boli na posedení,
ktoré organizovala obec v kultúrnom dome. Zamestnanci obce sa o nás s ochotou postarali, za
čo im všetkým my dôchodcovia srdečne ďakujeme. V našej pokladni, ktorú nám svedomito vedie naša pani pokladníčka Anna Sušienková,
máme k decembru 1198,72 €. Ďakujem pani
pokladníčke a tiež každej členke výboru za zásluhy na našom fungovaní. Nakoniec chcem popriať našim členom, ostatným dôchodcom,
predstaviteľom a zamestnancom obce a obecného úradu a všetkým občanom našej obce šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa šťastia do
nového roku.
(Kamila Šugárová, predsedkyňa KD)

Poďakovanie
Obec Belá ďakuje dvom pracovníčkam školskej jedálne, ktoré
tento rok nastúpili na dôchodok,
pani Márii Sušienkovej – vedúcej
jedálne a pani Márii Kubíkovej –
hlavnej kuchárke, za dlhoročnú
obetavú prácu v našej obci.

Zo života spolkov
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Záhradkárske úspechy
Obdobie jesene sa nám spája so zberom
úrody. I v tomto roku výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Belej
v spolupráci so Spojenou školou v Belej dňa 30.
septembra 2012 zorganizoval 12. ročník výstavy
ovocia, úžitkovej a okrasnej zeleniny. Výstava
začala poďakovaním za plody zeme pánom kanonikom Milanom Krkoškom v krásne vyzdobenom kostole a pokračovala v školskej jedálni.
236 návštevníkov, ktorí si našli čas mohli vidieť,
že príroda bola skutočne štedrá. Plné stoly sa
prehýbali pod ťarchou krásne vyfarbených jabĺk, ale i hrušiek, sliviek, hrozna a orechov.
V ničom nezaostávala ani zelenina, kde dominovali tekvice, ale i mrkvy, kaleráby, papriky...!

Medzi 720 jablkami bolo viac ako 50 rôznych odrôd. Dominovali rezistentné odrody
(odolné voči chrastavitosti a múčnatke jabloní),
ktoré sú vhodné i do našej oblasti. Tým, že sa
nepoužívajú chemické prostriedky sú samozrejme zdravé, vhodné pre každého, zvlášť pre deti.
Ako dávno nie boli zastúpené hrušky v počte 80
kusov. Presadili sa staršie osvedčené odrody.
Pre 49 dospelých a 15 detských vystavovateľov bolo pripravených 20 vecných, 16 ostatných cien a pre všetky deti čokolády a cukríky.
Komisia z Okresného výboru SZZ zastúpená
Ing. Ľudovítom Deákom – tajomníkom OV SZZ
v Žiline a Jánom Majzelom – inštruktorom OV
SZZ v Žiline určila nasledovné poradie:
zelenina:
1. miesto kolekcia zeleniny – Ing. Rudolf Macek
2. miesto kolekcia zeleniny – Miroslav Gajdošík
3. miesto kolekcia zeleniny – Alžbeta Holienková
4. miesto kolekcia zeleniny – Ján Sušienka
5. miesto kol. okrasnej zeleniny – Anton Šuštiak
6. miesto – tekvica – Ján Mahút

jablká: 1. miesto - Rubín – Štefánia Ševčíková
2. miesto - Šampión – Karol Boháč
3. miesto - Melrose – Miroslav Gajdošík
odroda Rubín: 1. miesto - Miroslav Vrábel
2. miesto - Adam Sušienka
3. miesto - Jozef Franek
hrušky:
1. miesto - Marillatova - Jozef Ševčík
2. miesto - Charneuska – Jozef Mahút
3. miesto - Hardyho maslovka – Ján Holienka
Okrem toho komisia udelila zvláštnu
cenu poroty za kolekciu jabĺk Ing. Jozefovi Čerňanskému a mimoriadnu cenu poroty za kolekciu jabĺk Karolovi Vráblovi.
Vystavovatelia, ktorí sa umiestnili na
štvrtých a ďalších miestach dostali ďalších 15
vecných cien, deti čokoládu a cukríky.
Výbor ZO SZZ v Belej ďakuje všetkým,
ktorí sa na výstavu prišli pozrieť. Osobitne tým,
ktorí priniesli exponáty. Ďakujeme Obecnému
úradu v Belej za finančný príspevok a riaditeľstvu Spojenej školy v Belej za spoluorganizovanie výstavy. Tešíme sa na ďalší ročník.
O týždeň neskôr sme sa zúčastnili
i okresnej výstavy, ktorá sa konala 7. októbra
2012 v Žiline. Expozícia našej ZO bola najväčšia. O tom, že bola i pekná svedčia ocenenia,
ktoré sme dostali:
V kolekciách: 1. miesto - ZO SZZ Belá
Jablko: 1. miesto - Rajka - Ing. Jozef Čerňanský
2. miesto – Rubín - Ing. Rudolf Macek
3. miesto – Zlatý Rubín – Karol Vrábel
Hruška: 3. Miesto – Le Brunova - Karol Vrábel

Zúčastnili sme sa i celoslovenskej výstavy o najkrajšie jablko a hrušku. V obrovskej
konkurencii medzi 1 726 vzorkami jabĺk sa RUBÍN Adama Sušienku dostal do skupiny najkrajších jabĺk z vyšších polôh.
(Ing. Rudolf Macek, tajomník ZO SZZ v Belej)
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Inzercia
Belské púťové mužstvá
Vyšný koniec

Lysica

Vyšný koniec „20“

Nižný koniec

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

Predajňa Večierka - Muráň

Ponúka na predaj v dobrých cenách
tieto druhy pív:
Smädný mních, Šariš, Veľkopopovický kozel, Gambrinus,
Pilsner Urquel, Topvar (tmavé pivo),
Radler (citrónové pivo), Gemer, Kelt,
Corgoň, Zlatý Bažant, Starobrno,
Staro-prameň.

BN č. 1/2013 vyjdú na Veľkú noc

Príďte si vybrať!!!

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

- prajeme príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2013 -

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

Poďakovanie
Za poskytnutie cenných materiálov, pomoc alebo spoluprácu si našu úprimnú vďaku zasluhujú: PaedDr. Anna
Babišová, Mgr. Peter Boháč, Róbert Boháč, Anton
Cabadaj ml., Miloslava Cabadajová, Mgr. Ivan Černák,
Dobronovinoví, Mgr. Ján Holúbek, Peter Hudec, Mgr.
Anna Hudecová, Bernard Chabada, Danka Lesková, Ing.
Rudolf Macek, Cyril Matejov, Mgr. Kamil Muráň,
František Podmanický, PaedDr. Emília Surovcová, Ing.
Juraj Šimko, Mgr. Jozef Šugár, Kamila Šugárová.

