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„Čomu chceme, tomu ochotne
veríme, a dúfame, že si i ostatní
myslia, čo si myslíme sami.“
< G. J. Caesar >
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Slovom pána starostu

Milí spoluobčania. 21. apríla 2011 to
bude presne 100 dní, čo nové vedenie prebralo
kormidlo a začalo sa venovať budúcemu smerovaniu našej obce. Pri tejto príležitosti by som
sa Vám rád prihovoril z pozície nového starostu.
Osobne by som sa radšej venoval téme veľkonočných sviatkov a vysielal pozitívnu energiu
do všetkých našich domácnosti, no to, čo sa odo
mňa tiež očakáva, je zhodnotenie našej doterajšej práce a aktivít. O tom, ako sme zrekonštruovali vodovod v Kubíkovej, vynovili autopark Obecného podniku či zachránili česť
belskej káblovej televízie sa dočítate v iných
článkoch i ďalších číslach novín. Mojou úlohou
je skôr priblížiť, odkiaľ to vlastne štartujeme a
akým smerom sa v tejto obci chceme uberať.
Hneď na vrchole nasledujúcej strany
nájdete čísla, s ktorými začíname svoje účinkovanie. Nejdem sa vyjadrovať k niektorým
názorom o tom, či nám niekto verí a pochybuje,
že predsa v takomto stave by to nikto nenechal
a teda z čoho sme nakúpili všetku techniku
a pokračujeme, aj keď v malých, ale dôležitých
aktivitách. Vážení občania, pri všetkej počestnosti a skromnosti, bodaj by som si to celé
vymýšľal. Pri splácaní všetkých tých „časovaných bômb“ sa snažíme ukrojiť aspoň máličko na to, aby sme mohli realizovať tieto „malé
veľké veci“. Ale predsa len i poznámka pre tých,
ktorí z viacerých subjektívnych dôvodov mojim
tvrdeniam neveria: môžete sa spýtať hociktorej
kompetentnej osoby na Obecnom úrade.
Odporučil by som začať učtárňou. Podielové
dane, ktoré mesačne prichádzali do obecného
rozpočtu, boli vo výškach v priemere 70 tisíc €,
a to, čo je potrebné platiť, predstavuje 104 tisíc
€ v prvých štyroch mesiacoch, pričom pre
zvyšok roka sa nám to „odľahčí“ na 84 tisíc €.
Istotne aj tým, ktorí nevynikali v matematike je
jasné, že treba dať viac ako prijímame. A to
hovoríme len o tých najnutnejších výdavkoch
na energie, mzdy a splácanie nevyplatených
faktúr za cesty, autobusové zastávky, provízie
za vypracované projekty a ešte zopár ďalších
záväzkov v podobe nevyplatených zdravotných
a sociálnych dávok, či DPH na Obecnom
podniku. Otázka znie: „Kde na to vziať?“ „Veď si
starosta, nenariekaj a staraj sa! Sám si to
chcel!“ ... To je pravda, no taktiež výzva, aby
sme sa teda ukázali. Smutné je však len to, že
tí, ktorí sa neustále bili hrdo do pŕs, akí sú
patrioti, priviedli túto obec do takto žalostného
stavu. Neexistuje žiadny rezervný fond, neexistuje žiadna železná zásoba, ktorú sme si po

minulé roky tak pracne vytvárali. Existujú len
schválené odmeny za výborne hospodárenie.
Nuž, koniec koncov, každý si to výborné
hospodárenie predstavuje inak. Takže, čo nám
ostáva? Ak to chceme celé zachrániť, poďme do
úveru. Ako to ale jednoducho znie, kým Vám
neoznámia, že to nebude také ľahké, keďže v
našej obci vzrástli v roku 2010 mzdové náklady
o 20 %; že máme záporný tzv. cash flow (peňažný tok); a ešte toto sem a zasa niečo tam.
Ale ako už raz bolo spomenuté, výborné to
hospodárenie. Pripúšťam, že minulý rok bol
zasiahnutý dopadom už toľko spomínanej krízy.
Ale toto všetko jednoducho nie je možné dať za
vinu kríze! Vážení občania, spomínam to tu
hlavne preto, aby ste aspoň zbežne poznali,
prečo nedokážeme v niektorých veciach konať
rýchlejšie. Máme však dostatočnú energiu, silu
a chuť veci zmeniť k lepšiemu. Chcem, aby si
každý zapamätal štart najmä preto, pretože raz
aj my budeme skladať účty. Ohľadne transparentnosti na Obecnom úrade chcem preto
prehlásiť, že všetky zmluvy, faktúry a iné dokumenty sú zverejňované na stránkach obce
(www.bela.sk).
Audit Obecného podniku je už na svete, čaká nás ešte audit Obecného úradu. Plnú
moc v celej tejto záležitosti preberá obecný
právnik! Ja osobne nechcem mať nič spoločné
s obviňovaním a súdením našich predchodcov.
Čo odhalil audit a je to podozrivé, nech je vyšetrené kompetentnými a vôbec nech každý robí
to, čo vie najlepšie. My sa chceme naplno venovať otázkam rastu a posunu obce vpred a priznávam, že všetko to „hrabanie sa v minulosti“
nás už vyčerpávalo. Máme vypracovaných niekoľko projektov, ktoré by sme chceli realizovať.
Postupne Vás budeme informovať prostredníctvom novín, rozhlasu, webu či televízie o
tom, ako sa nám darí a ako pokračujeme. K
výsledkom auditu bude zorganizované opäť
verejné sedenie v Kultúrnom dome, dátum a čas
bude spresnený neskôr. Ešte raz chcem požiadať nás všetkých, aby sme boli v týchto
ťažkých časoch trpezliví, pretože pevne verím, že
za nejakú dobu to už bude prekonaná minulosť.
Chcem Vám všetkým popriať šťastné prežitie
veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, nech symbolika vzkriesenia a novej nádeje
prebýva medzi nami v akejkoľvek duchovnej či
svetskej oblasti.
< Ing. Matúš Krajči, starosta obce; edit. red. >
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- Stav OcÚ k 31.12.2010 •
•
•
•
•
•
•
•

zostatok na účte......................................................... 51
záväzky, faktúry - nezaplatené.................................. 151
záväzky EDUKTA - školenia cez projekt ....................130
účelový úver (vyčerpaných 305 761 €)....................... 332
záväzky OÚ spolu..................................................... 613
záväzky OP spolu........................................................63
záväzky OÚ a OP spolu............................................. 677
od 27.11. do 31.12. 2010 z účtu uhradených............ 607

- Cenník OP 111,00
968,00
000,00
000,00
968,64
886,37
855,01
333,69

€
€
€
€
€
€
€
€

- SLUŽBY OB. PODNIKU - Autobus 1 km: 1,10 € domáci
1 km: 1,20 € ostatní
+ 1 hod. stojné: 5,00 €

- Stav Obecného podniku, s.r.o. pri
preberaní novým vedením - Výsledok hospodárenia k 31.12.2010 Stav účtov v Dexia banke Slovensko a.s. predstavoval
265,17 € (disponibilný zostatok k 13.01.2011: -2 238,22 €) a
199,16 € (disponibilný zostatok k 13.01.2011: 199,16 €). Stav
pokladne vykazoval 25 568,28 € účtovne, 0,- € fyzicky. Stav
pokladne k 13.01.2011 predstavoval 25 385,75 €.
V rámci pohľadávok dosahovali neuhradené faktúry
sumu 39 551,73 € (z toho Edukta: 23 710,99 €). Zo záväzkov
tvorili neuhradené faktúry 35 144,51 € a poistky v Kooperatíve
sumu 1 611,66 €. Exekúcia od spoločnosti DAL dosahovala
1 340,52 € (úroky z omeškania: 488,74 €, trovy exekúcie: 247,63
€). Záväzky voči Telekomunikačnému úradu SR v rokoch 20052009 predstavovali 169,48 €.
Z nevyplatených položiek predstavovali mzdy za december
2010 1 780,81 €, odvody za november 2010 2 270,86 € a odvody
za december 2010 celkom 3 223,31 €. Nezaplatené sumy na daňovom úrade: DPH 3.Q.2010 vo výške 9 079,85 €, DPH IV.Q.2010
v sume 7 183,80 € a Daň z motorových vozidiel 2 685,72 €.
Záväzky spolu: 63 886,37 €.

- Tatra V3S 1x ťahanie: 28,00 € domáci
1x ťahanie: 33,00 € ostatní
+ 1 km: 1,10 €
- Tatra UDS 1 hod.: 36,00 €
+ 1 km: 1,50 €

- Tatra 815 1 km: 1,50 €
+ manipulačné: 3,00 €
- DAF kontajner 1 km: 1,40 €
+ manipulačné: 3,00 €

- IVECO 1 km: 1,00 €
hydr. ruka: 3,00 €/15 min.
- Traktor 1 hod.: 30,00 €
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- Rekapitulácia volieb -

- personálne obsadenie Obecného úradu -

- Voľba do orgánov samosprávy obce (27. november 2010)
- Voľba starostu obce Ing. Matúš Krajči - 1065 hlasov / 59,30 %
Ing. Ivan Dvorský - 614 hlasov / 34,19 %
Ladislav Cabadaj - 117 hlasov / 6,51 %
- Voľba poslancov do OZ - obvod 1 (Belá) Ing. Róbert Chlebo, PhD. - 390 hlasov
Jaroslav Dvorský - 281 hlasov
Karol Franek - 265 hlasov
František Šugár - 256 hlasov
Ján Kaňa - 245 hlasov
Daniel Užák - 242 hlasov
- obvod 2 (Kubíková) Jozef Kubík - 91 hlasov
Peter Chabada - 75 hlasov
- obvod 3 (Nižné a Vyšné Kamence) Ing. Jozef Mažgút - 125 hlasov
Mgr. Dana Krištofíková - 87 hlasov

- Predsedovia komisií OZ -

stavebná a výstavby.....................Karol Franek
vzdelávania a kultúry.. Mgr. Dana Krištofíková
športu............................................ Daniel Užák
životného prostredia..................Peter Chabada
regionálneho rozvoja..Ing. Róbert Chlebo, PhD.
finančná, obchodná...............Ing. Jozef Mažgút
sociálna a zdravotná...................... Jozef Kubík
verejného poriadku........................... Ján Kaňa

- Rada Spojenej školy: František Šugár, Daniel
Užák, Ing. Matúš Krajči, Jaroslav Dvorský.
- Otváracie hodiny Obecného úradu Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

-

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

12:00 - 12:30
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- Prebiehajúce a plánované projekty Obec Belá aj v tomto období pokračuje
v realizácií projektov, ktoré začali v rokoch 2009
a 2010. Z projektov začatých v minulom období
bol zatiaľ ukončený len projekt s názvom
„Zvýšenie kvalifikačného potenciálu pracovníkov
samosprávy v Mikroregióne Terchovská dolina“,
zameraný na odborné školenia zamestnancov
pracujúcich v samospráve. Aktivity projektu
boli ukončené v novembri 2010 a v súčasnosti
sa rieši jeho finančné vysporiadanie.
Ďalšími prebiehajúcimi projektmi obce
sú „Nadstavba a rekonštrukcia Spojenej školy
Belá“ a „Budovanie a rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Belá“. Projekt rekonštrukcie
školy prebieha podľa plánu a pokiaľ nedôjde
k nejakej mimoriadnej situácií, tak škola bude
skolaudovaná v novembri 2011. Obec a vedenie
školy prejavujú eminentný záujem, aby sa nový
školský rok začal už v nových priestoroch. Projekt rekonštrukcie osvetlenia prebieha taktiež
podľa plánu. V súčasnosti sú už všetky svietidlá
vymenené za nové a momentálne prebieha montáž rozvádzačov, ktoré umožnia regulovať osvetlenie v obci podľa potrieb. Práce na verejnom osvetlení by mali byť ukončené v priebehu
najbližších mesiacov, ale z dôvodu dlhšieho časového obdobia potrebného na finančné vysporiadanie projektu sa oficiálny termín ukončenia posunul na september 2011.

Špecifickým projektom je „Revitalizácia
verejných priestranstiev obce Belá“, a to z dôvodu, že hoci zmluva bola podpísaná už v máji
2010, projekt sa začne realizovať ešte len v najbližších mesiacoch. V druhej polovici realizácie
sa nachádza projekt „Modernou školou do Európy“, ktorý je zameraný na modernizáciu vzdelávacieho procesu v základnej škole. Jeho hlavná časť by mala byť ukončená v júli 2011, celý
projekt by mal byť pritom ukončený v septembri
2011.
Okrem vyššie spomínaných projektov,
ktoré už prebiehajú, obec pripravuje aj ďalšie
aktivity tohto druhu. Pred podpisom zmluvy s
ministerstvom sú dva projekty, v ktorých obec
vystupuje ako partner. Projekt „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v slovensko-poľskom
prihraničí“ s rozpočtom o necelých 13 300 € je
zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom osadenia meračov
rýchlosti, spomaľovacích prahov a dopravných
zrkadiel v obci. Ďalším projektom čakajúcim na
podpis zmluvy je projekt s názvom „KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“. Rozpočet projektu pre obec Belá je 604 365
€, z ktorých sa dobuduje Camping Belá - Nižné
Kamence. Vybudovaných tu bude desať nových
chatiek, ktoré budú mať celoročné využitie,
ďalej multifunkčné ihrisko, požičovňa športových potrieb, bufet a taktiež aj turistickoinformačná kancelária. Realizácia tohto projektu prispeje k ďalšiemu rozvoju cestovného
ruchu v obci.
Obec má v rôznom štádiu rozpracovania
aj ďalšie projekty. Podaný bol projekt na
vybudovanie kamerového systému v obci, ktorý
by prispel k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu
vandalizmu v obci. V rámci Miestnej akčnej
skupiny OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská
dolina“ boli podané dva projekty, a síce projekt
na výstavbu viacúčelového ihriska na sídlisku
Jamy a výstavba časti chodníkov na Nižných
Kamencoch. Okrem toho sa ešte pripravuje
projekt na realizáciu rôznych protipovodňových
opatrení. Viac o prebiehajúcich projektoch môžete nájsť na stránke www.bela.sk, v časti „Pro
jekty obce.“
< Ing. Tomáš Káčer, projektový manažér >
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- Oprava káblového rozvodu a rozhlasu -

Rekonštrukcia
káblového rozvodu ►
Vo februári tohto roka
začali práce na rekonštrukcii
káblovej televízie v našej obci.
Cieľom rekonštrukcie je oprava
a výmena jednotlivých komponentov na úsekoch káblového
rozvodu a centralizácie vysielacej stanice na Obecnom
úrade, aby došlo k zjednoteniu
programovej štruktúry v obci
a teda pripraveniu vysielacej
stanice na rozšírenie programového balíka. V ostatných
dňoch bol vysielací balík rozšírený o televíznu stanicu TV
Lux a hudobnú stanicu Musiq1 (vďaka získaným licenciám na vysielanie). Vedenie
obce taktiež pracuje na projekte zlúčenia, resp. vysielania
obecného rozhlasu prostredníctvom káblovej televízie, čo
by znamenalo, že vysielanie
obecného rozhlasu by diváci

káblovej televízie mohli počúvať priamo vo svojich televíznych prijímačoch, čo určite
uvítajú predovšetkým tí občania, ktorí majú problémy s počutím vysielania obecného rozhlasu. V blízkej budúcnosti sa
plánuje i zaradenie Obecného
informačného kanála.

medzi súčasným analógovým
terestriálnym (pozemným) vysielaním a pripravovaným digitálnym terestriálnym vysielaním vyjadriť ako rozdiel medzi
vinylovou platňou a CD.

Vzhľadom na vypínanie
analógového vysielania Vám
prostredníctvom obecnej
káblovej televízie vieme
aj naďalej zabezpečiť
príjem Vašich obľúbených
programov. Viac informácii
dostanete na Obecnom
úrade.

Obec zároveň pristúpila k výmene starých a nefunkčných
rozhlasových
reproduktorov a k doplneniu o reproduktory na niektorých úsekoch v obci (dočasný stav). V
blízkej budúcnosti máme v
pláne prehodnotiť rozloženie a
výkon jednotlivých reproduktorov a taktiež postupne začať s výmenou samotného vevedenia obecného rozhlasu.
Všetko, a i viac sa dá urobiť
predovšetkým s Vaším pochopením!

Čo je digitálne TV
vysielanie? ►
Digitálne TV vysielanie
znamená prechod na kvalitatívne úplne novú úroveň vysielania. Laicky by sa dal rozdiel

Oprava káblového
rozhlasu ►

< Ľuboš Malich, René Mihaliak >

- Uznesenia Obecného zastupiteľstva Nástupom nového vedenia obce a počnúc ustanovujúcim Obecným zastupiteľstvom sa
konali spolu štyri riadne a tri mimoriadne Obecné zastupiteľstvá (ďalej OZ), na ktorých sa:
1. SCHVÁLILO
a) rozpočtové provizórium pre prvé mesiace
roku 2011 až do doby schválenia rozpočtu
obce Belá na rok 2011;
b) návrhová komisia v zložení František Šugár,
Ing. Róbert Chlebo, PhD., Karol Franek;
c) nový riaditeľ Obecného podniku Belá s.r.o.
a konateľ firmy Belkos, pán Róbert Boháč;
d) zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,
zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií, odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb;
e) zmena sumy stravného v súvislosti so zákonom č. 553/2010 Zb. z.;
f) návrhovú komisiu v zložení Peter Chabada,
Ing. Jozef Mažgút, Mgr. Dana Krištofíková;

g) doplnenie bodu: krátke správy o stave OP
s.r.o, firmy Belkos a OcÚ Belá;
h) nákup kontajnerového vozidla do hodnoty
20 tisíc €;
i) poverenie starostu obce Ing. Matúša Krajčiho, aby začal riešiť záväzok voči Edukte
všetkými dostupnými prostriedkami, a ak
bude potrebné, tak i preklenovacím úverom;
j) odvolanie starých členov rady školy: Ing.
Matúša Krajčiho, Jaroslava Dvorského a Karola Franeka;
k) vymenovanie nových členov rady školy v
zložení: František Šugár, Daniel Užák, Jaroslav Dvorský, Ing. Matúš Krajči;
l) zaradiť do programu rokovania OZ bod:
odvolanie hlavnej kontrolórky obce, Bc. Ivany Mažgútovej;

Obecný úrad informuje
m) odvolanie hlavnej kontrolórky obce Belá Bc.
Ivany Mažgútovej;
n) zásady odmeňovania poslancov OZ obce
Belá a členov orgánov zriadených OZ;
o) prísne účelový úver na dostavbu Spojenej
školy Belá na práce nad rámec rozpočtu vo
výške 120 tisíc €;
p) kontokorentný úver vo výške 70 tisíc €;
q) návratný finančný príspevok - výpomoc pre
Obecný podnik s.r.o. vo výške 60 tisíc €;
r) zriadenie špeciálnej dočasnej komisie ku
kontrole a analýzam stavu pri ukončovacích
prácach Hastra - prestavba školy (účasť na
kontrolných dňoch a pod.) v trvaní do kolaudácie stavby; zloženie komisie: vedenie
obce (starosta/prednosta), Mgr. Jozef Šugár,
Ing. Jozef Mažgút, Karol Franek, Jaroslav
Dvorský, Jozef Dvorský, Ján Kaňa;
s) VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2011;
t) VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov pre stravníkov športových tried;
u) rozpočet s úpravami na rok 2011 - príjmová
časť;
v) rozpočet s úpravami na rok 2011 - výdavková časť;
w) žiadosť č. 249/2011 zo dňa 27.01.2011
(jednorazová peňažná výpomoc vo výške 300
€), žiadosť č.274/2011 zo dňa 31.01.2011
(jednorazová peňažná výpomoc vo výške 100
€), žiadosť č. 409/2011 zo dňa 16.02.2011
(jednorazová peňaž. výpomoc vo výške 50 €);
x) žiadosť p. Zuzany Franekovej (otváracie hodiny pre prevádzku kaderníctva), žiadosť p.
Dany Richtárikovej (otváracie hodiny pre
predajňu papierníctva), žiadosť firmy BERRY (otváracie hodiny pre predajňu obnoseného šatstva v kultúrnom dome).
2. NESCHVÁLILO
a) návratný finančný príspevok pre Obecný
podnik s.r.o. vo výške 30 tisíc €.
3. ZAMIETLO
b) žiadosť p. Vladimíra Kvočku ml. o vyplatenie finančných prostriedkov za odvedenú
prácu v rokoch 2008, 2009 a 2010.
4. BRALO NA VEDOMIE
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy;
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b) vystúpenie novozvoleného starostu;
c) správa o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrola plnenia úloh;
d) presunutie bodu č. 5 na rokovanie do ďalšieho zastupiteľstva;
e) odstúpenie riaditeľa firmy Belkos;
f) odvolanie konateľa Obec. podniku s.r.o.;
g) menovanie do funkcie prednostu Obecného
úradu dňom 12.01.2011 Mgr. Petra Šugára;
h) menovanie do funkcie zástupcu starostu obce dňom 13.01.2011 poslanca Jána Kaňu;
i) správa o stave a činnosti Obecného podniku
Belá s.r.o a firmy Belkos, ktorú predniesol
riaditeľ a konateľ Róbert Boháč;
j) správa o stave a činnosti Obecného úradu
Belá, ktorú predniesol Mgr. Peter Šugár prednosta úradu;
k) správa o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrola plnenia úloh;
l) voľba návrhovej komisie v zložení: Ing. Róbert Chlebo, PhD., Ing. Jozef Mažgút, Ján
Kaňa;
m) vypísanie konkurzu „Voľba hlavného kontrolóra obce Belá“ podľa § 18a ods. 2 zákona
369/1990 o obecnom zriadení;
n) informatívna správa pani Janky Dávidikovej, správkyne Chaty Krkavec. Chatu Krkavec bude pani Dávidíková spravovať do
odchodu na materskú dovolenku, t. j. pripribližne do marca 2011, potom bude správcom sám Obecný podnik Belá;
o) informatívnu správu, ktorú predniesol pán
Cyril Matejov, správca Autocampingu Belá;
p) informatívnu správu zo zariadenia Penzión
Marianka v Kubíkovej;
q) informatívnu správu správcu verejného osvetlenia v obci, pána Štefana Chabadu;
r) odstúpenie od zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi prevádzkovateľom verejného osvetlenia, p. Štefanom Chabadom, a obcou
formou dohody;
s) v budúcnosti budeme správy, ktoré sa budú
preberať na zasadnutí OZ, zasielať emailom;
t) zadelenie žiadostí medzi jednotlivé komisie,
ktoré sa budú s nimi zaoberať a predložia
čím skôr svoje návrhy na ich vyriešenie;
u) správa o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrola plnenia úloh;
v) voľba návrhovej komisie v zložení: Jozef Kubík, Ján Kaňa, Karol Franek;
w) ponuka pani Márie Šipčiakovej a pani Janky Liškovej v plnom rozsahu. Oplotenie pozemku a riešenie zastávky, parcela číslo
2207/2, 2207/3, 1877/2 - t. j. novostavba
„Zmrzlinový butik s ubytovaním“.
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Profil

- František Matejička: „Beh je šport pre každého!“ Šport možno vnímať ako formu odpočinku, spôsob obživy alebo tiež ako výzvu. So
športom človek nemyslí na hlúposti, ukáznene
využíva voľného času, zveľaďuje vlastného ducha, stará sa o svoje zdravie alebo sa trébars
vracia na správnu životnú cestu. Platí to aj v
prípade nášho spoluobčana Františka Matejičku, ktorý sa v posledných rokoch vyprofiloval
v stabilného a úspešného člena Atletického klubu Žilina. Svojou návštevou a rozprávaním nás
poctil v závere prvého aprílového týždňa. Nechajte sa príjemne prekvapiť i Vy a prečítajte si
o jeho úspechoch, plánoch a odhodlaniach.

František je aktívnym členom AK Žilina
od roku 2008. V poslednom ročníku Bežeckej
ligy Žilina, ktorý bol už 29. edíciou tohto druhu,
získal radu ocenení v kategórii mužov vo veku
30 až 39 rokov. Absolvoval viac ako tridsiatku
závodov a v celkovom ponímaní súťaže obsadil
úchvatné siedme miesto so ziskom 552 bodov.
Za celkovým víťazom Robertom Rolkom (AŠKP
Žilina) zaostal o 158 bodov, no čo je oveľa
podstatnejšie, vo vlastnej kategórii obsadil v
konkurencii ďalších 17 pretekárov konečnú
tretiu priečku, ocenenú aj diplomom. Lepšie sa

umiestnili už iba Zdeno Koleda (MK Rajec) a
Michal Šuránek (AC Uherské Hradiště; na fotografii vľavo). František si v kolektíve celkom 157
bežcov evidovaných v BLŽ v roku 2010 počínal
výborne a najviac zažiaril na 36. ročníku Kysuckého maratónu a polmaratónu v Čadci, kde
zabehol dosiaľ svoj najlepší čas na polovičnej
trati o viac ako 21 kilometroch (1:31:26), získal
celkové desiate umiestnenie a znova raz i bronz
v rámci vlastnej kategórie.
Za pozoruhodnými výsledkami nášho
bežca sa neskrýva žiadne veľké tajomstvo; v
pozadí všetkých tučných čísel a honosných pozícií stojí ohromné odhodlanie, viera vo vlastné
schopnosti a nekonečne tvrdý a poctivý tréning.
„Cez týždeň mimo pretekov je to minimálne 70
nabehaných km, priemerne asi 15 km denne,
a cez preteky je treba za týždeň odbehnúť aspoň
25 km,“ hovorí František, ktorý takýmto tempom absolvuje ročne neuveriteľné tri milióny
metrov. Počas prípravy beháva asi 400 až 500
km mesačne, no na žiadnu z týchto hodnôt si
nijak nesťažuje, tréning vníma ako skvelý odpočinok a skutočný zážitok. „Najlepšie sa mi beháva v zime, kedy absolvujem v teréne asi 1 200
km. Zimný beh má také zvláštne čaro, každý ho
má, no v zime si viac všímam našej prekrásnej
prírody, stretávam srnky, dobre sa mi našľapuje
na sneh, je to naozaj skvelé.“ S úsmevom sa
zmieňuje aj o rôznych osobnostiach, na ktoré
pri behaní natrafil. „Bežne s nami preteká napr.
Peter Tichý (dvojnásobný olympijský reprezentant SR v chôdzi, Atlanta 1996 a Sydney 2000;
pozn. red.), často behávajú aj reprezentanti SR
v cyklistike. V Čechách a na Morave, kde som
dosiaľ odbehol asi šesť pretekov, boli napr. olympionici Raška, Kratochvílová či Zátopková.“
Krásna to spoločnosť, čo myslíte?
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Náš spoluobčan sa behu venuje vo svojom voľnom čase. V aktuálnej sezóne 2011 stihol pod záštitou Bežeckej ligy Žilina odbehnúť
už tri preteky, čo je ale stále len zlomok proti
celkovým 35 podujatiam, ktoré má organizácia
v tomto roku zaznačené v kalendári. V už 30.
ročníku BLŽ navyše opúšťa Matejička svoju pôvodnú kategóriu a prechádza do odnože bežcov
vo veku 40 až 49 rokov. Preteky sú členené na
tri druhy (základné, okresné a celoslovenské) a
z každej formy sa do celkového poradia započítava šesť najlepších výsledkov. Vlani zaznamenala BLŽ napr. rekord v počte odbehnutých behov (1273) a v prebiehajúcej sezóne má v pláne niekoľko zvučných a tradičných podujatí.
Medzi najhonosnejšie akcie by mali patriť 46.
ročník Behu k srdcu SNP v Martine (polmaratón
s traťou dlhou 21,097 km), ktorý sa uskutoční
21. mája; 37. ročník Kysuckého maratónu a
polmaratónu v Čadci (11. júna); a najmä 28.
ročník Rajeckého maratónu a polmaratónu (13.
augusta).
K pretekom v Rajci, ktoré patria medzi
najznámejšie na Slovensku a ktoré každoročne
absolvuje okolo 800 bežcov z celého sveta,
vzhliada jeho najväčšia pozornosť. „Rajecký maratón (42,195 km; pozn. red.) chcem vyskúšať
po prvý raz v živote, pripravoval som sa na
maratónsku trať viac ako tri roky. Doteraz som
odbehol šesť polmaratónov, maratón zatiaľ ešte
nie.“ Napriek úspešným výsledkom, tvrdému
tréningu, odhodlaniu zlepšovať sa a neustálemu
zvyšovaniu nárokov sa beztak nájde niečo, čo
nášho vytrvalého bežca trápi. „Je škoda, že behu sa nevenuje pozornosť aj priamo tu, v Belej,
alebo aj v celej doline, kde sa žiadne podobné
preteky nerobia. Naše okolie mám zbehané celé,
dobre poznám napr. aj Bačín, lokality okolo
Frankov, Chabadov či Kubíkovú. Je tu veľa tratí,
no len málokedy stretneš niekoho, kto beháva
tiež.“ K obci najbližšie podujatie, zaradené do
BLŽ v sezóne 2011 je naplánované vo Vrátnej,
kde sa v nedeľu 26. júna uskutoční jubilejný
10. ročník Behu na Poludňový Grúň (4 km).
Zvyšná väčšina behov sa koncentruje už len do
väčších miest, akými sú Žilina, Martin alebo Čadca. Dvojnásobná škoda je to i preto, že
táto forma behu je podľa Matejičku celkom nenáročná. „Nie, beh nie je náročný šport, je pre
každého, komu to dovoľuje zdravie. Nie je náročný na peniaze ani miesto. Treba len jedny
tenisky a trať, a tých je v našom okolí veľa,“
hovorí športovec, ktorému beh prináša skutočné naplnenie a spokojnosť.

Ak existuje niečo, čo by chcel František
Matejička v spojení so svojím behaním zmeniť,
tak je to dozaista rozšírenie tohto športu priamo
v našej obci. Určitý nultý ročník behu obcou
Belá by sa podľa neho mohol uskutočniť niekedy počas Belskej púte. Zároveň je v jeho pláne aj založenie miestneho Atletického klubu, na
ktorého realizáciu by bolo potrebné iba jediné:
zapojenie širokej verejnosti alebo mládeže, pre
ktorú by mal byť šport dôležitou súčasťou
života. Sám iniciátor by sa pritom nebránil ani
osvete, rade alebo usmerneniam, keďže počas
rokov aktívneho športovania nabral veľa skúseností. „Bežec si po čase už vie regulovať svoje
tempo. Keď napr. beží päť minút, vie odhadnúť,
koľko kilometrov odbehne za hodinu a aký bude
mať približne čas. Je to aj o striedaní tempa; na
zrýchlenie sa používajú úsekové behy a veľké
tempo pri 400 alebo 800 metroch, a potom sa
vypäté tempo strieda s uvoľnenejším. Je toho
veľa, čo človeku tento šport dá. Zvykol som si
naň, ak by som nemohol pol roka behať, nebolo
by to ono,“ hovorí náš úspešný pretekár a záverom dodáva: „Základom je zdravie, dobrá životospráva, odhodlanie, sebazaprenie, žiadne cigarety a žiaden alkohol.“ Necháte sa inšpirovať?
< Martin Užák >
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Zo školských lavíc

- Štruktúra SŠ Belá - AKTUÁLNE ZLOŽKY SPOJENEJ ŠKOLY - Základná škola (432 žiakov)
- školský klub detí (50 žiakov)
- školské stredisko záujmovej činnosti (432 žiakov)
- školská jedáleň (200 žiakov ZŠ, 73 detí MŠ)
(40 zamestnancov)
(60 cudzích stravníkov)
- futbalové športové triedy (64 žiakov)
- Materská škola (73 detí, z toho 19 predškolákov)
- Základná umelecká škola (150 žiakov)
(individuálna forma: 86 žiakov)
(skupinová forma: 84 žiakov)
- hudobný odbor - literárno-dramatický odbor - tanečný odbor - výtvarný odbor < PaedDr. Emília Surovcová, ŠÚ Belá; edit. red. >

- Karneval - 11. február 2011, 12:00 - Kultúrny dom v Belej -

- Prvácka imatrikulácia Dňa 6. decembra 2010 o 15:30 hod. sa v
Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné „paso
vanie prvákov“. Pozvaní boli všetci rodičia, starí
rodičia, súrodenci, priatelia a samozrejme nechýbali ani naši prváčikovia a ich pani učiteľky.
Kráľovná Abeceda pasovala všetkých prvákov za
žiakov našej školy. Najskôr však museli ukázať,
čo všetko sa za tých zopár mesiacov naučili, a
až následne si vyslúžili odmenu, teda presne
tak, ako to chodí aj v rozprávkach. Veríme, že
tohtoročná Prvácka imatrikulácia sa na ZŠ stane každoročným podujatím.
<Mgr. Irena Kolčáková; edit. red. >

- Expert
Geniality Show Do súťaže sa zapojilo
spolu 9 317 žiakov zo 425 škôl
z celého Slovenska. V kategórii
Anglický jazyk zvíťazila žiačka
7.B triedy, Zuzka Krištofíková.
Piate miesto pritom získala
Stela Krištofíková (6.B) a šieste
Kristína Dvorská (7.B). V Biológii obsadil 43. miesto Lukáš
Ďurana (7.B) a v Informatike si
53. priečku zaistila znova Kristína Dvorská. Všetkým zúčastneným blahoželáme a veríme, že budú ďalej robiť dobré
meno svojej Základnej škole.

- Olympiády - Naši žiaci na okres. kolách - Matematika Ľudmila Muráňová
(5.A, 1. miesto)
- Nemecký jazyk Zdenka Šušotová
(7.B, 2. miesto)
- Anglický jazyk Alžbeta Hanuliaková
(8.B, 7.- 8. miesto)
- Geografia Lukáš Ďurana
(7.B, 21. miesto)
< Mgr. Irena Kolčáková; edit. red. >

Zo školských lavíc
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- Belá očami detí V máji 2010 sa vtedajší žiačikovia 2.A triedy Základnej školy podelili prostredníctvom pedagogického dohľadu pani učiteľky Mgr. Ireny Kolčákovej o svoje dojmy z našej obce, ktoré sa
neskôr zhrnuli do utešenej podoby lepenej knižky „Belá očami detí“, dostupnej v Obecnej knižnici.
Prečítajte si, ako na obec pozerajú oči našich najmenších školákov.
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Šport
- Nová éra Športového klubu Belá -

Po odstúpení bývalého vedenia ŠK Belá
zo dňa 7. januára 2011 a predaní agendy ŠK
novému vedeniu sa načrtla nová éra fungovania
športu v našej obci. I v tomto smere vystupujú
do popredia mladší lídri, ktorí sú však plní ododhodlania zlepšovať sa, posúvať šport vpred
a využívať pritom svoju energiu, nadšenie a zápal. Nové vedenie Športového klubu začalo fungovať 15. januára 2011, kedy sa v priestoroch
Obecného úradu konala ustanovujúca schôdza
nového vedenia a členov. Prezidentom ŠK bol
menovaný Daniel Užák, tajomníkom sa stal
Mgr. Peter Šugár a predsedom futbalového oddielu Anton Cabadaj. Predsedom boxerského
oddielu je Ján Mihalčatin. Na ustanovujúcej
schôdzi bol tiež vytvorený 7-členný športový
výbor v zložení Juraj Franek, Milan Vrábel, Adam Mahút, Mgr. Jozef Šugár, Ján Mihalčatin,
Ján Labant a Anton Cabadaj st. (na fotografií
zľava doprava).

Vedenie ŠK malo hneď od samých začiatkov plné ruky práce. Na účte klubu zostalo
iba 40 €, situácia v obci nebola finančne najpriaznivejšia a zimná príprava dorastu i A-mužstva si vyžadovala vysoké náklady. ŠK teda
začal oslovovať sponzorov a spolupracovať s vedením mládeže MŠK Žilina. Veľkú pomocnú ruku nám podali najmä Jamistav (p. Ján Mihalčatin), Belstav Žilina (p. Tomáš Šugár), Rukor (p. Ján Kurčina) a Linos (p. Ján Sušienka),
ktorým patrí srdečné poďakovanie. K sponzorstvu sa postupne pridali aj Obec Belá, Obecný
podnik Belá, Ing. Matúš Krajči, Pekáreň Belá (p.
Dušan Káčer), Autoservis Juraj Franek, Pavol
Pobuda, Poľovnícky hotel Diana (p. Kamil Mahút), Martin Dúbravka, Marián Mihalčatin a
Rybníky Belá (p. Mariašovci). Ochotu spolupracovať so športom v Belej si veľmi ceníme.

Naším cieľom je vybudovať zo Športového klubu Belá serióznu organizáciu, ktorá
bude reprezentovať našu obec v čo najlepšom
svetle. Zo športových podujatí chceme spraviť
príjemné spoločenské akcie. Postupne začíname
klub rozvíjať a zveľaďovať. Za krátky čas sme
prijali pod ŠK Box klub Belá, od nového školského roka plánujeme ŠK rozšíriť i o dievčenský
florbal, ktorý bude zaradený do mestskej DalPonte futsalovej Žirafa ligy. V máji plánujeme
pripraviť tenisový turnaj pre verejnosť a cez leto
zasa zorganizovať čo najviac futbalových akcií.
Úzko spolupracujeme aj s miestnou Zumbou,
o ktorú je enormný celospoločenský záujem.
Koncom apríla tohto roka je v našom pláne aj
výmena okien a dverí v posilňovni za plastové
prototypy, v čom nám sponzorsky pomohol p.
Roman Púček.
Našou najväčšou prioritou sú však
športové triedy, ktoré majú vynikajúce výsledky
v rámci republiky a takisto skvelú propagáciu
obce a Spojenej školy v zahraničí. S MŠK Žilina
už pracujeme na projekte v rámci Terchovskej
doliny, do ktorého chceme zapojiť čo najviac talentov slovenského futbalu. V športových triedach bol predsa vychovaný nejeden talent a takisto nejeden vysokoškolák. Za najväčší klenot
považujeme bez okolkov Pavla Poliačka, hráča
MŠK Žilina, ktorý sa stal profesionálnym futbalistom a dopracoval sa až do veľkolepej Ligy
Majstrov. Pevne veríme, že sa nám v spolupráci
s verejnosťou a každým, kto má šport naozaj
rád, bude dariť vychovávať ďalšie talenty.

< Daniel Užák, prezident ŠK; edit. red. >
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- Box Klub Belá

- Mlaď a halové turnaje -

Boxerské tréningy sa v Belej začali realizovať od augusta 2007, kedy prebiehali v
školskej telocvični Spojenej školy Belá. Oficiálne
bol Box klub Belá založený dňa 8. decembra
2008. Po komunálnych voľbách a zmene vedenia v obci a Športovom klube sa majiteľ Box
klubu Belá Ján Mihalčatin spoločne s prezidentom Športového klubu Belá Danielom Užákom dohodli na vzájomnej spolupráci a od 15.
januára 2011 je tak Box klub Belá právoplatnou
súčasťou ŠK Belá.

- VÍŤAZSTVO NA TURNAJI V ČADCI -

O doterajšie úspechy klubu sa postaral
najmä Peter Franek, ktorý bol majster Slovenska staršieho dorastu skupiny B v roku
2010. Absolvoval celkom sedem duelov a päť
z nich vyhral. Klub sa v súčasnosti pripravuje
na aprílové Majstrovstvá Slovenska staršieho
dorastu s dvoma boxermi, Miroslav Lacúchom
a Petrom Franekom. Vďaka patrí sponzorom,
ktorí umožňujú, aby sa tento šport mohol rozvíjať a hrdo reprezentovať našu obec. Hlavným
sponzorom je Belstav Žilina (p. Tomáš Šugár),
ktorý nám zabezpečil aj nové priestory na trénovanie. Ďalšími sponzormi sú Jamistav s.r.o.
(p. Ján Mihalčatin) a Linos (p. Ján Sušienka).
Klub môžu navštevovať chlapci a dievčatá od
ôsmich rokov. Naším cieľom je hľadať a rozvíjať
mladé talenty, efektívne využívať ich voľného
času, naučiť ich disciplíne a vychovať z nich
dobrých a úspešných športovcov.
< Marián Mariaš, tréner; edit. red. >

- SPONZORI ŠK BELÁ -

Starší žiaci sa zúčastnili tretieho ročníka
halového turnaja Čadčianske futbalové Vianoce
(3. január 2011). V konkurencii šiestich tímov
nestratili jediný bod a suverénne tak obhájili
svoj minuloročný triumf. Belská 15-ka porazila
postupne mužstvá Ajax Slimáčik (2:1; J. Špirka,
Remek), VTJ Rajecké Teplice (4:2; J. Špirka,
Hýll, Remek 2), B-tím Čadce (6:2; J. Špirka 3,
Remek 2, Hýll), Krásno nad Kysucou (4:2; Remek 3, J. Špirka) a A-tím Čadce (4:3; Remek,
Hriník, Macho, M. Špirka). Najlepším hráčom a
strelcom turnaja sa stal Filip Remek (9 gólov).

Na turnaji našu obec reprezentovali: na
fotografii zľava: horný rad - tréner Mgr. Ján Holúbek, Ján Hýll, Maroš Macho, Filip Remek, Jakub Kubík, Michal Špirka, Milan Struhárňanský; dolný rad zľava: Jakub Špirka a Michal
Hriník.
- TRIUMF I NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI Februárový turnaj o pohár primátora
mesta Dolný Kubín skončil v rukách starších
žiakov Belej, ktorí zvíťazili bez straty bodu s
celkovým skóre 28:3. Belá porazila postupne
Limanovú (9:0), Istebné (11:1) a Dolný Kubín
(8:2). Najlepším strelcom sa stal Daniel Vrábel
s 11 gólmi. Okrem neho hájili naše farby ešte
M. Hriník, F. Remek, J. Hýll, M. Macho, J. Špirka, M. Špirka a M. Struhárňanský.
< Mgr. Ján Holúbek, tréner; edit. red. >
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- Zimná príprava mužov Zimná príprava A-mužstva futbalistov
Belej odštartovala 15. januára 2011. V rámci
prípravy sa odohrala desiatka zápasov na ihriskách s umelým povrchom v Dolnom Kubíne, Strážove alebo Třinci, a neskôr, tesne pred
sezónou, už aj na prírodných trávnikoch. Rôznorodosť výsledkov bohatých na góly priniesla
štyri výhry oproti šiestim porážkam. V rámci
prípravy ale ide hlavne o zbieranie zápasovej
praxe a naberanie kondície, z tohto hľadiska sú
prípravné zápasy neoddeliteľnou súčasťou celkovej prípravy a splnili svoj účel. Najlepším
strelcom sa stal Peter Šugár s ôsmimi zásahmi.
Výsledky A-mužstva mali nasledovnú podobu:
Oravský Podzámok 3:1, Terchová 2:3, Rajec 7:2,
Trstená 2:5, Teplička 4:0, Tvrdošín 1:4, Třinec
0:5, Višňové 2:6, Rajec 3:2 a Belá-Dulice 2:6.
< Mgr. Peter Šugár; edit. red. >

- Zumba už aj u nás Boom tanečného fitness neobchádza ani
našu obec. Zdravie a veselá myseľ sú zdrojom
krásy, čo platí i v prípade návštevníčok precvičovania, ktoré sa v novom roku pravidelne
realizuje pod vedením Miroslavy Škvaridlovej
v Kultúrnom dome (každý pondelok a stredu
o 19:00). Vítané sú dámy akéhokoľvek veku, ba
dokonca i deti. Príďte sa zabaviť aj Vy!

- Mladší žiaci aktuálne -

Na fotografii zľava: horný rad - Durčan
J., Židek S., Kolčák M., Cvinger S., Židek M.,
Pechota A., Svetlovský P., Bačínsky P.; dolný
rad: Vrábel P., Šmehyl J., Hanuliak M., Vrábel
M.
- AKTUÁLNA TABUĽKA (2. liga, sk. SEVER) 1. Oravan Oravská Jesenica 15
2. ŠK Tvrdošín
15
3. ŠK BELÁ
13
4. FK Slovan Trstená
15
5. Tatran Oravské Veselé
14
6. FK Rajec
15
7. FC Lokomotíva ŽOS Vrútky 15
8. Slovan Skalité
14
9. Družstevník Dlhá n.Oravou 15
10. TJ VTJ Rajecké Teplice
14
11. KINEX Bytča
14
12. Fatran Varín
15
13. TJ Štart Veľké Rovné
14

90:7
37:22
55:27
44:29
46:22
43:36
20:34
26:36
19:54
15:56
18:34
30:52
6:40

42
33
32
28
26
21
19
15
14
14
12
10
8

< Mgr. Peter Boháč, tréner; edit. red. >

- Z ostatných športov - LÍVIA BIELKOVÁ - Tenisový klub Žilina, 42. miesto v rebríčku - turnaje žiakov: Poveč (Chorvátsko) 2. miesto,
Bratislava 2., J. Bohunice 3., N. Dubnica 3. - MICHAELA CESNEKOVÁ - judo, ŽU Slávia Žilina - mladší žiaci: Martinská olympiáda, 2. miesto < Barbora Machová; edit. red. >

< Mgr. Ján Holúbek; edit. red. >

Šport

15
- Návšteva futbalistov MŠK Žilina -

V pondelok 11. apríla do našej obce a
Spojenej školy zavítali naozaj atraktívni hostia,
africkí futbalisti, ktorí sú hráčmi MŠK Žilina Momodou Ceesay (reprezentant Gambie) a Prince Ofori (pôvodom z Ghany). Ich návštevu zorganizoval Obecný úrad Belá v spolupráci so ZŠ
Belá (poďakovania o. i. patrí i ďalším zúčastneným, menovite najmä Jozefovi Ďuranovi). Kroky
exotických športovcov viedli najskôr medzi najmenších žiakov, učiacich sa v prvom až štvrtom
ročníku. Deti privítali oboch futbalistov s úžasom, nadšením a veľkým potleskom; v rámci
kultúrneho programu im dokonca zaspievali aj
futbalovú pesničku a neskôr sa už s veľkou
energiou pustili do besedy. Zvedavých otázok
žiačikov bolo neúrekom, niektorí sa dokonca
hostí vedeli pýtať aj priamo v angličtine (celé
stretnutie z a do angličtiny inak tlmočil Mgr.
Peter Šugár). Celá besiedka vyvrcholila autogramiádou. Prítomnosť oboch výborných športovcov vzbudila u detí veľké nadšenie, pri ich ododchode si niektoré z nich aj poplakali.

Na druhú časť svojej návštevy sa futbalisti presunuli na miestny futbalový štadión,
aby na ňom absolvovali tréningovú jednotku
v spoločnosti našich mladších a starších žiakov
zo športových tried. S nádejnými chlapcami belského futbalu si zatrénoval nakoniec iba Ceesay; Ofori tréning pre nachladnutie vynechal.
Momodou každopádne medzi žiakov okamžite
skvele zapadol a odtrénoval s nimi celú jednotku, od hier na rozohranie, strečing a bago, cez
streľbu a kombinácie, až po modelový zápas na
záver. Tréning viedol šéftréner žiakov Mgr. Ján
Holúbek za pomoci trénera prípravky Petra Kurcina. Niektoré časti pilovania, kombinácií a cvičení viedol i sám Ceesay, ktorého majstrovské
kúsky s loptou sledovali chlapci s otvorenými
ústami a čo-to sa hneď aj priučili. Po tréningu
sa obaja hráči znova ocitli v obkľúčení lovcov
autogramov.

Úspešná akcia vyvrcholila spoločným
obedom futbalistov s vedením obce a vedením
Športového klubu, pričom všetky zúčastnené
strany vyjadrili s priebehom veľkú spokojnosť
a dohodli sa na pokračovaní spolupráce v rámci
ďalších podobných podujatí. Najväčšie poďakovanie a úcta patrí samotným hráčom MŠK Žilina, ktorí boli veľmi priateľskí, milí, skromní a
stretnutie so žiakmi či tréning s mladými futbalistami si skutočne užívali. Po celý čas sa
Momodou Ceesay a Prince Ofori neprezentovali
len vysokou profesionalitou, ale aj otvorenou
ľudskosťou a úsmevom.

< Mgr. Peter Šugár, Mgr. Ján Holúbek; edit. red. >
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Vítame občanov narodených
v roku 2010:
Martin Meliš
Samuel Šuštiak
Dávid Hanuliak
Róbert Majerov
Jakub Vrábel
Patrik Vallo
Rastislav Púček
Martin Konštiak
Dominik Labant
Oliver Filo
Tobias Jankov
Ján Šmehýl
Martin Kubík
Adrián Ďurana
Šimon Širanec
Samuel Vlk
Šimon Mariaš
Jakub Pallo
Matúš Vlk
Jozef Šelestiak
Kristián Sušienka
Adam Kvočka
Richard Dendis
Lucas Náčin
Mário Cabadaj
Nikola Kubíková
Nela Patrnčiaková
Patrícia Zuziaková

SNP
Vyšné Kamence
Oslobodenia
Kubíková
Brehy
SNP
Kusy
Kusy
Kubíková
Riečna
U Čepelov
Družstevná
Riečna
Puškinova
Kubíková
Vyšné Kamence
Budovateľov
Oslobodenia
Vyšné Kamence
Kubíková
Puškinova
Oslobodenia
Cintorínska
Riečna
SNP
Kubíková
Nigrob
Kusy

Zera Drengubiaková
Aneta Kubalová
Vanesa Kubicová
Annika Katie Neeson
Riana Romančíková
Ema Ťažká
Michaela Ťažká
Alexandra Vráblová
Romana Hanuliaková
Sofia Kubová
Janka Orlická
Karolína Marunová
Jana Falaštová
Ema Žideková
Nataša Mihalčatinová
Katarína Ťažká
Romana Kubíková
Dorothea Remenárová
Alžbeta Kavuláková

Vyšné Kamence
Mládežnícka
SNP
Riečna
Nižné Kamence
SNP
SNP
Nigrob
Nižné Kamence
Kubíková
Kubíková
Nižné Kamence
Vyšné Kamence
SNP
Riečna
Brehy
Hviezdoslavova
Zlieň
SNP

Vítame občanov narodených
v prvom štvrťroku 2011:
Oliver Šváb
Ondrej Čepela
Alexander Strásky
Petronela Vráblová
Sára Bačínska
Alexandra Štefková

Nižné Kamence
U Čepelov
Priečna
Nigrob
Priečna
Riečna

< Miloslava Cabadajová, Matrika OcÚ; edit. red. >

x

V roku 2010
nás opustili:
Mária Franeková
Adam Bela
Bohuslav Blahušiak
Alexander Hazda
Karol Štefko
Peter Babiš
Vladimír Vrábel
Žofia Mahútová
Štefan Meško
Jozef Hurtek
Ľudmila Hanuliaková
Anna Korenčiaková
Ján Svetlovský
Milan Triščík
Štefan Mažgút
Jozef Dendis
Ján Bajana
Paulína Gundová

01.01.2010
05.01.2010
11.01.2010
26.01.2010
26.01.2010
06.03.2010
16.03.2010
30.03.2010
11.04.2010
19.04.2010
21.04.2010
15.05.2010
20.05.2010
24.05.2010
11.06.2010
21.06.2010
28.06.2010
12.08.2010

Agnesa Mažgútová
Karol Hanuliak
Daša Remišová
Miroslav Remiš
Paulína Franeková
Anna Peťovská
Mária Franeková
Jozef Cigánik
Anton Nemček
Ľudmila Jančová
František Majerov
Adam Macho
Jozef Bela

15.08.2010
18.08.2010
27.08.2010
27.08.2010
05.09.2010
22.09.2010
19.10.2010
02.11.2010
18.11.2010
21.11.2010
25.11.2010
18.12.2010
19.12.2010

V prvom štvrťroku
2011 nás opustili:
Paulína Mariašová
Jakub Čepela
Martin Strásky
Vincent Šuštiak

14.02.2011
05.03.2011
12.03.2011
20.03.2011

< Miloslava Cabadajová, Matrika OcÚ; edit. red. >
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Dňa 11.10.2010 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila naša najdrahšia
mama, starká a prastarká

Žofia Bosíková
Odišla si, niet Ťa viac medzi nami,
a hoci osud nám Ťa už nikdy nevráti,
v našich srdciach žiješ s nami.
Znamenala si pre nás veľmi veľa
a tú lásku v našich srdciach ani čas nezničí,
aj keď tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 6. marca 2010 bol rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec

Peter Babiš
Odišiel si od nás tam,
kde je svet pre nás zatiaľ neznámy,
no predsa v spomienkach
zostávaš vždy s nami.
Zo života si sa náhle stratil,
ale v našich srdciach si naveky.
Tvoj odchod je pre nás
veľkým trápením,
no pre Teba v Tvojom utrpení
veľkým spasením.
Musíme sa zmieriť s tým,
že už tu nemôžeš byť,
ale my bez Teba musíme žiť.
Teraz sa už na nás dívaš z neba,
no vo svojich deťoch
si zanechal kus seba.

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry,
synovia, vnúčatá a pravnúčatá s rodinami.

28.augusta 2010 bol rok,
čo nás navždy opustila

Agnesa Vráblová
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.

5,5

S úctou spomína manželka Milka, dcéry Katka,
Monika a Majka s rodinami a syn Ľuboslav.

S úctou a láskou spomínajú tri sestry
s rodinami a ostatná rodina.
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V roku 2010 manželstvo
v našej obci uzavreli:

V prvom štvrťroku 2011
manželstvo v našej obci
uzavreli:

J. Ďurana, Lysica ♥ M. Oravcová, Lysica
J. Štúň, Višňové ♥ Bc. M. Šuštiaková, Belá
F. Ťažký, Belá ♥ K. Vráblová, Belá
P. Chabada, Belá ♥ D. Chovancová, Belá
M. Škrobák, Lutiše ♥ L. Ďuranová, Lysica
P. Dendis, Belá ♥ P. Hodoňová, Belá
J. Vrábel, Belá ♥ S. Vlková, Belá
V. Komačka, Terchová ♥ A. Sedúchová, Belá
A. Jančík, Lysica ♥ M. Šušoliaková, Belá
P. Šušoliak, Belá ♥ Z. Kubáňová, Belá

M. Dobroň, Krasňany ♥ A. Kubová, Belá
V. Cabadaj, Belá ♥ Z. Melišová, Belá

Snúbenci, ktorí v prvom
štvrťroku 2011 uzavreli
manželstvo inde:
P. Kubáň, Belá ♥ A. Romančiková, Terchová
P. Synák, Belá ♥ D. Štefánková, Terchová
Ľ. Pražiak, Istebné ♥ A. Vráblová, Belá

Snúbenci, ktorí v r. 2010
uzavreli manželstvo inde :

< Miloslava Cabadajová, Matrika OcÚ; edit. red. >

M. Hanuliak, Terchová ♥ V. Mažgútová, Belá
D. Malcho, Stankovany ♥ E. Bulková, Belá
J. Orlický, Varín ♥ J. Hazdová, Kubíková
M. Vlk, Belá ♥ D. Mičíková, Žilina
T. Karšay, Žilina ♥ E. Podhorská, Belá
M. Pažičan, Belá ♥ A. Višňovská, Žilina
O. Šváb, Belža ♥ J. Vlčková, Belá
J. Šelestiak, Kubíková ♥ M. Kypúsová, Štiavnik
J. Mažgút, Belá ♥ K. Zubajová, Zázrivá
K. Kuťa, Belá ♥ L. Balážová, Terchová
M. Zuziak, Belá ♥ J. Buchtová, Dolná Tižina
M. Čepela, Belá ♥ M. Obertová, Strečno
T. Ďuriš, Prievidza ♥ M. Vargová, Belá
I. Jančík, Belá ♥ L. Huličiarová, Terchová
F. Sušienka, Belá ♥ Ing. I. Čepelová, Belá
J. Ševčík, Belá ♥ Ing. M. Frátriková, Bitarová
R. Boháč, Belá ♥ Ľ. Zimenová, Varín
M. Mackovčin, Belá ♥ J. Bugáňová, Stráža
P. Kuzma, Terchová ♥ D. Vojteková, Belá

- Demografická štatistika v obci k 31.12.2010 Ukazovateľ
počet obyvateľov
predproduktívny vek
produktívny vek - z toho:
poproduktívny vek - z toho:
predproduktívny vek
produktívny vek
poproduktívny vek

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

Muži
1630
273
1172
185
273
1235
122

Ženy
1672
324
983
365
324
1149
199

Spolu
3320
597
2155

- Štatistika podľa
noriem SR -

550
597
2384
321

- Štatistika podľa
noriem EÚ -

Kultúra
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- Obecná knižnica -

- Fašiangy v Belej -

- otváracie hodiny - pondelok až piatok - 13:00 - 15:00 hod. -

V sobotu 5. marca 2011 sa v miestnom
pohostinstve u Kubíka uskutočnil prvý ročník
„Fašiangovej zabíjačky“. Kultúrny program
sprevádzal občanov už od rána, kedy dedinu
brázdil konský sprievod. Slávnosť bola spojená
s účasťou rôznych prominentných hostí, taktiež
i s prítomnosťou televízie, ľudovou muzikou a
rôznymi pestrými maskami, v ktorých boli
občania poobliekaní za „turvoňov“. Vrcholom
akcie bolo podávanie zabíjačkových špecialít. S
ohľadom na spokojnosť všetkých účastníkov
môžeme konštatovať, že slávnosť sa vydarila a
malo by sa v nej pokračovať aj o rok.

- služby knižnice sú bezplatné - zápisné na jeden rok deti do 15 rokov a študenti 0,35 €
dospelí 0,70 €
dôchodcovia 0,35 €
- poplatky za nevrátenie knihy v lehote
výpožičnej doby (jeden mesiac) 1. upomienka 0,50 €
2. upomienka 1,00 €
3. upomienka 1,20 €
- stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť
výtlačkom toho istého titulu, alebo je povinný
zaplatiť dvojnásobok ceny stratenej knihy - žiadame zároveň tých, ktorí ešte nevrátili
zapožičané knihy, aby tak urobili - NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI - v roku 2010 sme do OK zakúpili
111 kníh v hodnote 836,21 € - niektoré vlani zakúpené tituly -

< Helena Boháčová, Obecná knižnica; edit. red. >
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- Camping Belá -

- KALENDÁR AKCIÍ NA ROK 2011 - 1. máj 2011 - zahájenie letnej turistickej sezóny - stavanie mája - 7. máj 2011 - Moto-gulashka - druhý ročník zrazu motorkárov - moderátor: Štefan Skrúcaný - 21. máj 2011 - celoslovenský zraz abstinentov - jún 2011 - stretnutie žurnalistov
nemeckého Caravan-klubu - 3. až 6. júl 2011 - sústredenie poľských cyklistov - 23. až 25. september 2011 - Agrokempcar - stretnutie slovenských karavanistov
pri príležitosti Dňa cestovného ruchu - 22. až 23. október 2011 - špeciálna výstava králikov -

- Klub dôchodcov Náš Klub dôchodcov tak, ako každý rok,
aj tento rok bilancoval svoju činnosť na výročnej
členskej schôdzi konanej dňa 17. februára 2011
v Kubíkovej. Pri tejto príležitosti sme si spolu
pripomenuli už desiate výročie jeho existencie.
Spolok vedie 11-členný výkonný výbor na čele s
predsedníčkou pani Kamilou Šugárovou. Pracujeme podľa plánu, ktorý si schválime na výročnej členskej schôdzi. V uplynulom období
sme absolvovali tieto podujatia: výročná členská
schôdza, dve návštevy kultúrnych podujatí v Žiline, dve návštevy kúpeľov Rajecké Teplice, posedenie pri guláši, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a posedenie pri príležitosti
dňa matiek a otcov.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo
71 členov a traja hostia, ktorými boli pán starosta Ing. Matúš Krajči, pán prednosta Mgr. Peter Šugár a riaditeľ Obecného podniku, pán Ró-

bert Boháč. Prihovárajúci sa pán starosta konštatoval, že v dnešnej dobe je raritou, aby sa
ľudia stretávali v takomto hojnom počte a popri
tom sa dokázali aj svojským spôsobom zabaviť.
Už podľa tradičného zvyku odmeňujeme
našich jubilantov spomienkovým darčekom.
Tohto roku sme odmenili 19 členov. Okrem toho
odmeňujeme aj najstarších členov v ich rodinnom kruhu. Tentokrát nimi boli pán Jozef
Patrnčiak a pani Paulína Mariašová (80 rokov).
Žiaľ, aj tento rok nás niekoľko členov navždy
opustilo. Na večný odpočinok odišli páni Milan
Triščík a Jozef Bela, a tiež pani Agnesa Mažgútová. Poslednú úctu sme im vzdali minútou
ticha. Privítali sme medzi nami aj deväť nových
členov, odhlásilo sa päť členov. Do ďalších rokov želáme naším členom hlavne zdravie, potešenie z detí a vnúčat. Nech energia lásky prúdi
ponad Váš stôl, aby vo Vašej rodine každý
šťastný bol.
< Irena Pechotová, tajomníčka KD; edit. red. >

- Blížiace sa sviatosti Sviatosť birmovania ► Ako každý rok,
po lete prichádza jeseň a dozrievajú plody zeme, tak aj v duchovnom zmysle má kresťan rásť
a dozrievať. Na to potrebuje oheň Turíc, oheň
Ducha svätého. V našej farnosti sa tento rok
dňa 25. apríla 2011 o 11:30 v kostole Sv. Márie
Magdalény bude vysluhovať sviatosť birmovania. Sviatosť bude udeľovať Mons. Doc. ThDr.
Tomáš Galis, PhD., žilinský diecézny biskup.
Sviatosť birmovania prijme 226 birmovancov.
Prvé sväté prijímanie ► Vo farnosti
máme 31. mája 2011 prvé sväté prijímanie. Na
túto slávnostnú chvíľu sa naše deti pripravujú
už odmalička. Okrem základných vedomostí
rozvíjajú svoj osobný vzťah k Pánovi Ježišovi.
Prosme, aby v dušiach našich prvoprijímajúcich
detí vždy kraľoval Ježiš, a aby mu navždy zostali verné.

< Štefánia Belová, sekretariát OcÚ; edit. red. >

Životné prostredie
- Jarné upratovanie
v Kubíkovej Dňa 2. apríla 2011 sa v Kubíkovej pod
záštitou poslancov Jozefa Kubíka a Petra Chabadu zorganizovala dobrovoľná brigáda, ktorej
cieľom bolo zozbierať odpad okolo ciest a potoka. Zber bol sprevádzaný dobrou náladou a
hlavne chuťou niečo spraviť pre našu prírodu
a prostredie, v ktorom žijeme. Pretože všetko to,
čo vytvorí príroda, je hodné úcty! Touto cestou
by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným
a taktiež chceme poďakovať vedeniu obce, ktoré
nám zabezpečilo potrebné pomôcky, ako vrecia,
rukavice a taktiež samotný odvoz. Ďakujeme aj
pánovi starostovi Ing. Matúšovi Krajčimu za ochotu pomôcť a za obstarané občerstvenie.
< Adriana Kubíková; edit. red. >

- Záhradkári z Belej
_.bilancovali Ako býva dobrým zvykom, záhradkári v
predjarnom období bilancujú. Tak bolo aj 3.
apríla 2011, kedy sa v pohostinstve u Kubíka
zišli členovia Zväzu záhradkárov, ale i vážení
hostia zastúpení starostom obce Belá Ing. Matúšom Krajčim, aby v slávnostnej atmosfére
zhodnotili výsledky svojej práce za rok 2010.
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Už tradične pripravil výbor ZO SZZ aj
výstavu, ktorá sa uskutočnila 3. októbra 2010.
Minulý rok bol z pohľadu pestovateľov nie veľmi
prajný, pretože daždivé počasie a prívaly vody
sa prejavili hlavne na opade plodov a vysokom
výskyte plesňových chorôb. Vystavené exponáty
beztak akoby tieto skutočnosti popierali; bolo sa
znova na čo pozerať. Výstave predchádzalo i poďakovanie za úrodu v miestnom kostole. Samotnú akciu si nakoniec prišlo pozrieť až 189
návštevníkov. Vystavených bolo 166 exponátov
(o 21 viac ako vlani) od 23 vystavovateľov, z toho 15 boli členmi SZZ. Porota udelila deväť
individuálnych cien, jednu kolektívnu a jednu
cenu poroty. Výsledky: Jablko ► 1. Vanda Ing. J. Čerňanský, 2. Rubín - H. Ševčíková a 3.
Melódie - A. Šuštiak. Hruška ► 1. Merilatova A. Sušienka, 2. Dekanka - K. Bosík a 3. Lucasova - J. Mahút. Kolekcie zeleniny ► 1. Ing. R.
Macek, 2. P. Sušienková a 3. J. Holienka.

O tom, že sa výstava vydarila, svedčia
vyjadrenia účastníkov. Víťazi obdržali hodnotné
ceny, na ktoré nám poskytol dotáciu OÚ v Belej
sumou 200 €. I vďaka tejto dotácii sme mohli
odmeniť nielen víťazov, ale i všetkých ostatných
vystavovateľov. Ocenenia odovzdávali predseda
Karol Vrábel a starosta našej obce. Z viacerými
vzorkami sme sa zúčastnili aj na okresnej výstave v Žiline, kde sme získali celkom tri ceny
(1. miesto: Merilatova - K. Vrábel, 2. miesto: Denár - Ing. J. Čerňanský a 3. miesto: kolekcia zezeleniny - Ing. R. Macek).
Privítali by sme, keby sa členmi našej
ZO stali i ďalší občania, bez ohľadu na ich vek,
pretože v každej rodine sa predsa nájde kúsok
záhradky, ovocný stromček alebo prípadne kúsok zeme, na ktorom dopestujeme zdravšie produkty určené pre naše deti. Radi ponúkame
možnosť získať nové poznatky, vymeniť si skúsenosti, ako aj možnosť niečo nové sa naučiť.
< Ing. Rudolf Macek; edit. red. >
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Životné prostredie
- „Kvitnutie“ belských záhradkárov -

Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej ZO, príp. SZZ) sa dostalo veľkej
pocty, keď sa o nej ako o jednej z prvých organizácií v rámci Slovenska písalo v odbornom časopise
„Sady a vinice“, v čísle 1/2011. Článok „ZO SZZ v Belej - tam záhradkári nevyhynú, tam kvitnú“,
ktorého autorom je Ing. Jozef Čerňanský (mimochodom taktiež jeden z členov miestnej ZO SZZ),
Vám ponúkame v skrátenej a upravenej podobe.
Ovocinárstvo má v obci Belá dlhoročnú
tradíciu, o čom svedčí i založenie prvej miestnej
organizácie Československého ovocinárskeho
zväzu z 2. februára 1963, do ktorého vstúpilo
20 členov. Prvým predsedom zvoleného výboru
sa stal Tomáš Papaj.
Činnosť organizácie bola zameraná na
nákup ovocných stromov a semien pre členov i
ostatných občanov obce. Členovia sa starali o
prídomové záhradky a vymieňali si navzájom
skúsenosti. Organizácia takto pracovala do roku 1971, kedy sa jej názov zmenil na Slovenský
ovocinársky a záhradkársky zväz - miestna organizácia v Belej, s rovnakým počtom členov.
Členovia zväzu pracovali ako prídomoví záhradkári, pričom začali uvažovať o zriadení ovocného sadu. Preto v roku 1981 požiadali JRD
„Rozsutec“ (so sídlom v obci Krasňany) o vyčlenenie pozemkov, čo sa uskutočnilo podpisom
zmluvy s družstvom v roku 1982. Družstvo
vyčlenilo dve parcely v katastrálnom území Lysica o rozlohe 4 088 m2 a 6 310 m2, ktoré boli
poskytnuté na dočasné užívanie na 30 rokov,
teda do roku 2012. Členovia ZO sa tak s chuťou
pustili do zveľaďovania.
V priebehu niekoľkých rokov sa im, i zásluhou odborných rád Jozefa Štefanca, podarilo
vybudovať nádherný sad. V roku 1987 došlo
pod vedením Františka Franeka k veľmi výraznému zvýšeniu počtu členov ZO na 43. Pre záhradkárov, ako aj spoluobčanov z Belej sa nanakúpilo viac ako 1 000 výpestkov ovocných
stromčekov, ktoré rozšírili zastúpenie novších
kultivarov. Zlepšovalo sa i vybavenie malou mechanizáciou, ktorú zabezpečoval Zväz záhradkárov. Po dvoch rokoch došlo k finančnej konsolidácii združenia.
Od roku 1989 do roku 1994 bol pod vedením Jána Holienku zámer vybudovať novú
záhradkársku osadu v lokalite Hôrka. Aj keď sa
z rôznych príčin zámer zrealizovať nepodarilo,
bolo vyčlenených celkom päť pozemkov a na
štyroch z nich sú založené nové záhradky. V

ďalších rokoch bola práca členov pod vedením
Milana Mahúta koncentrovaná najmä na údržbu vybudovaných zariadení, zveľaďovanie záhradiek, ale i na získavanie finančných prostriedkov formou brigád na miestnom JRD Rozsutec či pri skrášľovaní obce. Prvé výstavy ovocia a zeleniny pre všetkých občanov začal výbor
zväzu organizovať od roku 2001. Začiatkom roka 2005 začali záhradkári v Belej pracovať pod
vedením Karola Vrábla, ktorý je zároveň vedúcim odborných inštruktorov na OV SZZ v Žiline.

V súčasnosti sa začína výrazne rozširovať spolupráca ZO záhradkárov v Belej s
miestnou základnou školou. Záhradkári pomáhajú pri ošetrovaní školského sadu, farskej záhrady, robia ukážky rezu a štepenia pre nádejných nástupcov, ktorí sú pravidelnými účastníkmi na oblastnej súťaži v reze ovocných stromov. Poďakovanie za metodickú, odbornú i
finančnú pomoc patrí najmä OV SZZ Žilina,
starostovi obce Belá, riaditeľovi Spojenej školy
v Belej a členom i nečlenom organizácie, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú v činnosti ZO
pri skrášľovaní záhrad a nášho okolia.
< Ing. Jozef Čerňanský; edit. red.

Dobrú chuť
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- Slávnostné veľkonočné menu • Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
Potrebujeme ► 400 g hovädzieho predného, orezov, kostí; 400 g koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler); 1 ks cibule; vegetu, čierne korenie celé a nové korenie celé; príp. hovädzí bujón podľa chuti. Príprava celestínskych rezancov: 2 vajcia, 250 ml mlieka, 150 g polohrubej múky, 10 g soli, ½ čajovej lyžičky prášku do pečiva, olej. Ako na to? ► Štandardne si pripravíme hohovädzí vývar. V miske rozšľaháme celé vajcia so soľou a
studeným mliekom. Pridáme múku a kypriaci prášok.
Prešľaháme metličkou, aby sme dostali riedke palacinkové cesto, hladké a bez hrudiek. Cesto necháme 10 minút odstáť. Cesto premiešame a naberačkou vkladáme do rozpáleného oleja, aby sa rozlialo po celej panvici a na strednom plameni upečieme tenké palacinky z oboch strán. Necháme trocha vychladnúť a napevno zrolujeme ako obyčajné palacinky, ktoré pokrájame ostrým nožom na krúžky o hrúbke 3 až 5 mm. Nakrájané rezance
vkladáme do horúceho vývaru v tanieri a ihneď podávame. Rezance sú krásne nadýchané a jemné.
Tip ► Do cesta môžeme pridať rôzne nadrobno posekané bylinky, ako napr. petržlenovú vňať, pažítku, tymián a pod.

• Bravčová podrážka s pečenými zemiakmi
Potrebujeme ► 5 bravčových plátkov (najlepšie krkovička),
3 až 4 väčšie cibule, 10 plátkov slaniny, 5 vajec, 5 plátkov syra,
plnotučnú horčicu, mleté čierne korenie, soľ, červenú sladkú papriku, olej. Príprava opekaných zemiakov: 1,5 kg očistených zemiakov; soľ; rasca, príp. korenie na opekané zemiaky; olej (na potretie
plechu). Ako na to ► Mäso osolíme, okoreníme a z každej strany
potrieme trochou červenej sladkej papriky a riadne rozklepeme. Cibuľu si narežeme na kolieska a slaninu na tenké plátky. Na panvici
si rozpálime trochu oleja. Mäso opražíme z každej strany, keď je opražené, jednu stranu potrieme horčicou a na vrch poukladáme
plátky slaniny a kolieska cibule. Takto zakryjeme všetko mäso a podlejeme trochou vody, dáme
piecť do vyhriatej rúry, kým sa voda neodparí a mäso nezmäkne. Keď máme mäso už hotové, položíme na každý plát mäsa plátok syra a volské oko. Ako prílohu podávame pečené zemiaky v rúre s
uhorkovým šalátom.

• Karamelový zákusok
Potrebujeme ► 5 vajec, 300 g práškového cukru, 250 g polohrubej
múky, kakao, trochu vody a oleja. Príprava karamelu: 300 g kryštálového
cukru, 2 dl studenej vody, 1 zlatý klas, 2 dl studenej vody na rozmiešanie zlatého klasu, 250 g masla, čokoládový alebo karamelový toping a šľahačku na
ozdobu podľa chuti. Ako na to? ► Cukor vymiešame so žĺtkami, pridáme trochu vody a oleja, múku, prášok do pečiva a sneh z bielkov. Zľahka premiešame a upečieme. Cukor
rozpálime na karamel, pridáme studenú vodu a za stáleho miešania varíme ďalej. V hrnčeku
rozmiešame zlatý klas v 2 dl vody a pridáme do karamelu. Zmes rozvaríme a keď zhustne a
zvláčnie, tak ju odstavíme. Studený karamel pridáme do vymiešaného masla. Pripravenú plnku
navrstvíme na vychladnuté piškótové cesto a necháme stuhnúť. Na plnku môžeme natrieť 2
vyšľahané šľahačky a poliať čokoládovým alebo karamelovým topingom.
< Mária Sušienková, Školská jedáleň; edit. red. >
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Inzercia

Byt na predaj/prenájom
-

bytovka pri škole
1-izbový byt, prerobený na 2-izbový
po rekonštrukcii, možnosť prispôsobiť si
rozmer 39 m2, prízemie
predaj: cena 35 tisíc €
prenájom: cena 110 €/mesiac
kontakt: e.balazova@yahoo.com
tel.: 041/5693011

Znovu otvorené krajčírstvo
- každú stredu od 12:00 do 15:00 hod.
- Kultúrny dom: miestnosť vedľa javiska

Rýchle pôžičky - platba ihneď
Triangel - nákup na splátky
- katalógy v Kultúrnom dome
- tel. kontakt: 0904 837 041
0908 308 158

- cena inzercie: 6,60 € za 1/8 strany; platba do pokladne obce na Obecnom úrade -

- Neprehliadnite -

- Kontaktujte nás Pomôžte nám vylepšiť Belské
noviny, aby sme ich pre Vás
pripravovali také, aké si naozaj
želáte! Máte podnety, tipy,
nápady? Chcete sa nájsť v
ďalšom čísle? Kontaktujte
nás na e-mailovej adrese:

www.bela.sk
www.camping.bela.sk
www.skbela.estranky.sk
www.zsbela.edupage.sk

belskenoviny@gmail.com

- Vydáva Obecný úrad v Belej -
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