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Obecný úrad informuje
- Plán kontrolnej činnosti v II. polroku 2011 -

Obecné zastupiteľstvo zvolilo na svojom
zasadnutí z 26. apríla 2011 hlavného kontrolóra
obce. Na funkčné obdobie šiestich rokov sa ním
stal Ing. Michal Šugár. V súlade s ustanoveniami § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje hlavný kontrolór obce Belá schválený
plán kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2011:
► Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti v druhom polroku 2011: 1. Zaradenie následných finančných kontrol na základe požiadania OZ v súlade s ustanovením §
18f ods. 1 písm. h/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 2. Následné finančné kontroly na základe
úloh upravených ďalšími právnymi predpismi,
najmä zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
► Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra
v druhom polroku bude realizovaná v kontrolovaných subjektoch, konkrétne: 1. Na Obecnom
úrade Belá; 2. V neziskových organizáciách a
organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec.
► Pravidelné kontroly: 1. Kontrola plnenia uznesení OZ Belá; 2. Kontrola hospodárenia
s majetkom obce; 3. Kontrola zákonnosti, účin-

- Výstavba
altánku -

nosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s financiami a majetkom obce.
► Tematické kontroly: 1. Kontrola odmeňovania zamestnancov v obecných príspevkových organizáciách; 2. Kontrola účinnosti, zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s financiami a majetkom obce v Športovom klube Belá a v organizácii Belkos.
► Ostatné kontroly: 1. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov,
o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti; 2. Kontroly vykonávané na
základe uznesení OZ v Belej.
► Predstavenie hlavného kontrolóra: Ing.
Michal Šugár je absolventom odboru Občianska
bezpečnosť na Fakulte špeciálneho inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline. Po skončení vysokej
školy pracoval viac ako tri roky v pozícii samostatného radcu pre protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia na Obvodnom
úrade v Žiline v Odbore civilnej ochrany obyvateľstva. V súčasnosti pracuje ako obchodný reprezentant v spoločnosti Slovak Telekom.

< Ing. Michal Šugár, hlavný kontrolór obce & rr >

- Nová podoba
parku -

- Oprava
vodovodu -

Nástupom jari bol na
okraji parku pred zdravotným
strediskom na Ulici oslobodenia vybudovaný drevený altánok pre kočíky, ktorý uvítajú
najmä mamičky navštevujúce
lekára za nepriaznivého počasia. Výstavbu altánku realizoval Obecný podnik.

V priestoroch parku na
Ulici oslobodenia sa po dobudovaní altánku začal realizovať
ďalší projekt, nesúci názov Výstavba okrasného parku pred
zdravotným strediskom. Úprava a rekonštrukcia zanedbaného prostredia zahŕňala výsadbu okrasných stromov, kríkov
a drevín. Okrem výsadby boli v
priestore situované aj okrasné
bodové svetlá. Cieľom úprav je
skrášlenie priestoru pred zdravotným strediskom a zvýšenie
kultúrnej úrovne a kvality verejného priestranstva v obci.

Na jar prebehlo aj zachytenie prameňa a výstavba
nového vodovodu v miestnej
časti Belá - Kubíková. Úprav,
ktoré pomáhajú riešiť problémy s vodou v tejto lokalite obce sa zhostil Obecný podnik.

< Obecný podnik & rr >

< Daniel Užák, poslanec OZ & rr >

< Obecný podnik; edit. red. >

Obecný úrad informuje
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- Aktuálne projekty obce ► „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá“
Fyzická realizácia projektu je takmer
ukončená. V súčasnosti prebieha monitorovanie
zariadení a odstraňovanie posledných nedostatkov. Zároveň prebieha aj nastavovanie a dolaďovanie systému, ktorý zabezpečuje riadenie a
reguláciu osvetlenia. V súvislosti s touto skutočnosťou je treba pripomenúť, že obec už disponuje systémom, ktorým môžu osvetlenie riadiť priamo pracovníci obce, ktorí boli na danú
činnosť riadne zaškolení. Aby však mohol byť
systém účinne použitý, musí byť najskôr vypracovaná analýza využitia a potrieb verejného
osvetlenia v obci Belá a tiež konfigurácia svietidiel do funkčných skupín, ktoré budú následne
aj uvedené do praxe. Pre lepšiu identifikáciu
bude súčasťou analýzy aj unifikácia jednotlivých značení zložiek VO. Celá analýza by mala
prebehnúť v júli a auguste 2011. Jej výsledkom
bude efektívnejšie využitie svietidiel VO, v dôsledku čoho dôjde k zníženiu spotreby elektrickej
energie a tým aj k šetreniu verejných prostriedkov. Vaše pripomienky, sťažnosti a poruchy ohľadom verejného osvetlenia môžete nahlásiť priamo na obecnom úrade alebo na e-mailovú adresu prednosta@bela.sk.
► „Nadstavba a stavebné úpravy Spojenej školy v Belej“
Rekonštrukcia školskej budovy prebieha
podľa plánu. Vďaka enormnému úsiliu všetkých
zainteresovaných a vynaloženiu nemalých fi-

nančných prostriedkov nad samotný rámec rozpočtu projektu by mala byť pred začiatkom nového školského roka 2011/12 daná do užívania nielen budova školy, ale aj telocvičňa a školský dvor. Poslednou zložkou, ktorú bude treba
ešte dokončiť, tak ostane budova a zariadenie
kotolne. V prípade, že sa nič závažného nestane,
bude škola skolaudovaná v novembri 2011.
► „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá“
Po viac ako roku od poklepania základného kameňa sa v týchto dňoch začne realizovať
aj tento projekt. Nevyhnutným krokom pre začatie prác bolo pripravenie staveniska, čo v tomto prípade znamenalo vysekanie všetkých stromov v danom priestore, keďže s ich využitím
projekt nepočíta. Všetka odstránená zeleň bude
adekvátne nahradená náhradnou novou výsadbou. Celkom bolo vysekaných 51 stromov a niekoľko rôzne rozľahlých krovín, vysadených však
bude 160 nových drevín. Okrem výsadby drevín
budú vybudované chodníky s dĺžkou viac ako
300 m a vydláždené priestranstvo pre zhromažďovanie občanov s plochou viac ako 2 400 m2,
na ktorom bude vybudované aj pódium. Osadených bude 66 lavičiek na sedenie a námestie
bude osvetlené 60 svietidlami. Zároveň bude vybudované aj hygienické zariadenie, ktoré poslúži nielen občanom počas kultúrnych podujatí,
ale aj športovcom, ktorí budú využívať multifunkčné ihrisko, ktoré bude na námestí taktiež
vybudované. Celá revitalizácia námestia by mala byť ukončená do konca tohto roka. < tk >
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Obecný úrad informuje
- Uznesenia obecného zastupiteľstva Od posledného vydania Belských novín sa konalo jedno riadne a dve
mimoriadne obecné zastupiteľstvá (OZ; MOZ), na ktorých OZ:

I. BRALO NA VEDOMIE:
a) správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Belá za rok 2010;
b) odporúčanie nezávislého audítora vykonať
forenzný audit;
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing.
Michala Šugára k záverečnému účtu obce
Belá za rok 2010;
d) zápisnicu z otvárania obálok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Belá zo dňa 26. apríla
2011, ktorá tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu č.
10/2011;
e) správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh;
f) žiadosť podanú pod protokolárnym č. 547/
2011: Zriadenie asfaltového povrchu na komunikácii - prístupová cesta na Hôštinu;
g) informáciu ohľadom evidencie účasti na OZ
a ostatných záležitostí v zmysle prijatých zásad odmeňovania poslancov;
h) závery diskusií na témy:
- projekt revitalizácie námestia: návrhy ohľadom výrubu stromov a iné návrhy;
- Belská púť: informácie a predstavenie vypracovaného konceptu programu; stav ohľadom žiadostí a všetky doteraz učinené kroky
smerom k realizácii púte; celkové organizačné zabezpečenie a ďalšie návrhy;
- informácie týkajúce sa finančných problémov obce, spracovaných výsledkov auditov a
ostatných právnych okruhov.
II. SCHVÁLILO:
a) záverečný účet obce Belá za rok 2010 bez
výhrad;
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
114 256,37 € a jeho použitie na kapitálové
výdavky v roku 2011;
c) volebnú a návrhovú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: Peter Chabada (predseda), Jozef Kubík (člen) a Mgr. Dana Krištofíková (člen);
d) novozvolenému kontrolórovi obce Belá Ing.
Michalovi Šugárovi podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť;

e) uznesenie, ktorým rozhodlo, že bývalému p.
starostovi Ing. Ivanovi Dvorskému nevyplatí
žiadne jeho peňažné nároky plynúce z výkonu funkcie starostu, a to až do momentu
odovzdania kompletnej písomnej agendy
súvisiacej s výkonom tejto funkcie, a zároveň až do momentu odovzdania všetkých
hnuteľných vecí a iných majetkových hodnôt, ktoré v rámci výkonu funkcie starostu
obce Belá prevzal a doposiaľ neodovzdal;
f) plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 2011, vypracovaný hlavným kontrolórom
obce, Ing. Michalom Šugárom;
g) zmeny hranice intravilánu v katastri nehnuteľností obce Belá v časti Ohrady v zmysle
platného územného plánu, vyhotoveného architektonickým ateliérom AUT, Ing. arch.
Peter Krajč-AA, ako platnej územnoplánovacej dokumentácie; a snímok z máp a geometrického plánu č. 14/2007, vyhotovenom
Ing. Máriou Koššuthovou. Zápis bol schválený nasledovne: Hranica jestvujúceho intravilánu obce Belá sa presunie na hranicu
medzi parcelami KN-C13366/34 a KNC2317/1; ďalej podľa spomenutého GP č.
14/2007 k bodu 84, k bodu 103, od bodu
103 po hranici parciel 13366/130 a
13366/34 k bodu 33, k bodu 102, k bodu
108, k bodu 69, až do bodu 71;
h) doplnenie uznesenia č. 6/2011 v bode II.d z
19. januára 2011 ohľadom riešenia záväzku
voči Edukte preklenovacím úverom podľa
nasledovného spresnenia: Riešenie záväzku
voči Edukte cez Slovenskú rozvojovú a záručnú banku systémom zabezpečenia predmetného úveru blankozmenkou obce;
i) žiadosť podanú pod protokolárnym číslom
1179/2011: jednorazový finančný príspevok
do výšky 150 €;
j) plat starostu na základe zákona č 154/
2011 Z. z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení mesačný plat starostu obce Belá. S účinnosťou od
1. júna 2011 je plat starostu obce Belá znížený v zmysle platných taríf a koeficientov.

Obecný úrad informuje
III. ZVOLILO:
a) Ing. Michala Šugára na 6 rokov funkčného
obdobia za hlavného kontrolóra obce Belá.
Funkcia hlavného kontrolóra obce je na pracovný úväzok 0,2 a plat hlavného kontrolóra
je s účinnosťou odo dňa podpisu pracovnej
zmluvy súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, a
koeficientu podľa počtu obyvateľov obce,
ktorý činí hodnotu 1,68 v súlade s ustanovením § 18c odstavca 1 a odstavca 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
IV. ULOŽILO, POVERILO:
a) starostu obce, aby pridelil plnú moc právnikovi obce Belá vo veci právneho zastupovania ohľadom výsledkov auditov;
b) každú novú zápisnicu a uznesenie z rokovania OZ pravidelne zasielať e-mailovou poštou každému poslancovi; zodpovedný: prednosta OcÚ;
c) starostovi obce Belá Ing. Matúšovi Krajčimu,
aby podal žiadosť na zápis zmeny hranice
intravilánu v Katastri nehnuteľností v časti
obce Ohrady;
d) stavebnej komisii doriešiť žiadosť podanú na
OcÚ pod protokolárnym číslom 1136/2011;
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e) starostovi obce Belá Ing. Matúšovi Krajčimu
zahrnúť v budúcnosti do plánu prác údržbu
a opravu ciest podľa požiadaviek občanov;
f) stavebnej komisii preveriť žiadosť podanú
na OcÚ pod protokolárnym č. 968/2011;
g) nájsť vhodné riešenia a spôsob vykurovania
obchodu na Nižných Kamencoch; zodpovední: starosta obce, prednosta OcÚ, poslanci
OZ;
h) požiadať príslušné orgány o povolenie na výrub stromov; administratívne doriešiť a zariadiť tento výrub ohľadom projektu revitalizácie námestia Jamy; zodpovední: starosta
obce, prednosta OcÚ;
i) zostaviť dočasnú kultúrnu komisiu, ktorá
naplánuje priebeh Belskej púte; zodpovední:
prednosta OcÚ. (pozn.: všetky úlohy uložené OZ zodpovedným osobám boli splnené)
V. NESCHVÁLILO:
a) návrh p. poslanca Jaroslava Dvorského nevoliť na rokovaní MOZ z 26. apríla 2011
hlavného kontrolóra obce Belá.
VI. ZAMIETLO:
a) žiadosť podanú na OcÚ pod protokolárnym
číslom 1155/2011, nakoľko je v rozpore s
VZN obce.
< OcÚ & pš; edit. red. >

- Vývesná
tabuľa -

- Organizácia
dopravy -

V priebehu apríla bola
v blízkosti vstupu do budovy
obecného úradu situovaná vývesná tabuľa, ktorú bez nároku na odmenu zhotovili p. Karol Mackovčin a René Mihaliak. Presklená tabuľa má bezbariérový prístup a zvyšuje pozornosť občanov o dianie v obci. Veľké a úprimné poďakovania za ďalšie formy podobnej
činnosti adresuje OcÚ aj p.
Petrovi Pechotovi a Vladimírovi Majcinovi. Kolegiálnosť a pomocná ruka občana je vždy na
nezaplatenie, čo v súčasných
ťažkých obdobiach platí hneď
dvojnásobne. < mu >

Nahustená ranná premávka trápi našu obec každodenne. Problémy s prechodom
množstva detí od autobusovej
zastávky na Ulici oslobodenia
smerom do školy vznikajú najmä krátko pred začiatkom vyučovania. Aj z týchto dôvodov
obec v závere školského roka
zabezpečovala rannú organizáciu dopravy. Servisom vždy poverila dvojicu pracovníkov, ktorí cestnú premávku v kritických chvíľach príchodu autobusov zastavovali, aby mohli
ratolesti pokojne a najmä bezpečne prejsť na druhú stranu
cesty. < mu >
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- Služby Obecného podniku - Autobus Renault kapacita 45 osôb
klimatizácia, WC, TV
cena 1,20 €/km
občania Belej 1,10 €/km
stojné 5,00 €/hod.

- Mini Bus Iveco kapacita 19 osôb
klimatizácia
cena 0,72 €/km
občania Belej 0,60 €/km
stojné 5,00 €/hod.

- Korektúra V aprílovom čísle 1/2011 sme v
rámci článku „Rekapitulácia volieb“ z
dôvodu tlačovej chyby a nepozornosti
uverejnili neúplný zoznam poslancov,
ktorí boli zvolení do obecného zastupiteľstva. Opomenuli sme p. poslanca Jozefa Dvorského, ktorý získal celkom 297
hlasov. Za nesprávne uvedené informácie sa vám ospravedlňujeme a uvádzame
správnu podobu výsledkov.
- Voľba poslancov do OZ -

- Praga V3S 1,10 €/km
1x ťahanie 33,00 €
občania Belej 28,00 €

- Tatra T 815 1,50 €/km
manipulačné 3,00 €

- DAF kontajner 1,40 €/km
manipulačné 3,00 €
skládka Považský Chlmec

- Tatra UDS 1,50 €/km
36 €/hod.

- obvod 1 (Belá) Ing. Róbert Chlebo, PhD. - 390 hlasov
Jozef Dvorský - 297 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

- Avia Furgon potreby SŠ, ŠK, Belkos

- Káblová televízia 133 € prípojka
poplatok 30 €/rok
- Traktor 30,00 €/hod.

- Seat Inca servisné vozidlo

- Z auditov OP -

S nástupom nového vedenia obce
sa stalo dobrým zvykom jeho predstupovanie pred občanov a informovanie o dôležitých aktivitách, ktoré ovplyvňujú život každého z nás. Výnimkou nebol ani
17. jún, kedy boli v kultúrnom dome reprodukované výsledky uskutočnených
- Iveco auditov Obecného podniku. Na verejnej
vyklápač + hydr. ruka
1,00 €/km; 3,00 €/15 min. prezentácii analýz sa okrem zástupcov
obce (starosta obce, Ing. Matúš Krajči;
konateľ OP, Róbert Boháč; prednosta
OcÚ, Mgr. Peter Šugár; zástupca starostu, Ján Kaňa) predstavili aj Mgr. Ľubomír Hagara, právnik, a Ing. Eva Barčíková, audítorka. Výsledky šetrení, ako
aj ďalšie potrebné informácie sú dostupné na oficiálnych stránkach obce, na
< Obecný podnik; edit. red. >
www.bela.sk. < pš >

Zo školských lavíc
- Utešený Deň
matiek -

8. mája 2011 organizoval obecný úrad v spolupráci
so SŠ Belá slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Kultúrny
program odštartovali krátko po
14:00 slávnostným príhovorom
starosta obce Ing. Matúš Krajči
a riaditeľ Spojenej školy Belá
Mgr. Jozef Šugár. Pred zrakmi
svojich najbližších sa neskôr
predstavili ratolesti z materskej školy, základnej školy i
základnej umeleckej školy. V
pestrom repertoári našich najmenších sme mohli nájsť rôzne
hry, spev ľudových piesní, recitovanie básničiek či tance. Nechýbal ani prednes hry na klavíri, husliach a zobcovej flaute,
ba ani divadielko a vystúpenie
mažoretiek. Všetky deti boli
obecným úradom obdarované
sladkosťou, mamičky si domov
odniesli kvetinu. Podujatie naplnila radostná atmosféra a ak
sa v niektorých očiach aj objavili slzy, dozaista boli len slzami šťastia. < mu >

- Tancovačka
ku Dňu detí Dietky naplnili kultúrny dom aj o mesiac neskôr,
kedy si pri príležitosti Dňa detí
užili svoju vlastnú diskotéku.
Akcia sa pre veľkú nepriazeň
počasia konala až v piatok 3.
júna, no beztak sa tešila veľkej
pozornosti. Deti sa pri neprítomnosti svojich rodičov nádherne odviazali a schuti si zatancovali a zaskákali do rytmu
výborného DJ-ingu, o ktorý sa
starali p. Ľuboš Malich a Marián Mrázik. Takmer tri hodiny
radovánok spestrila bohatá ponuka bufetu, nafukovanie balónov, „honba“ za vzduchom
plachtiacimi sladkosťami, ako
aj starostlivosť zopár dospelákov, najmä p. Františka Cvingera a Petra Šugára. Pohľadom
na jasajúce tváre spokojných
drobcov sa človek skrátka znova mohol presvedčiť, že niet
nad prirodzenú zábavu našich
najmenších. < mu >

7
- Rozlúčka
deviatakov 29. júna sa v nostalgickej atmosfére lúčili so svojou
základnou školou žiaci deviateho ročníka. Po zábavnom prebrázdení tried v starej i novej
škole sa so spevom a rozdávaním sladkostí na chvíľku presunuli aj na obecný úrad, aby
pozdravili jeho zamestnancov a
p. starostu. V ďalšom pokračovaní štúdia na stredných školách a učilištiach vám, milí deviataci, želáme množstvo úspechov. Veríme, že do života vykročíte tou správnou nohou a
zároveň nikdy nezabudnete na
svoju základnú školu. < pš >
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- Informatórium SŠ Belá za II. polrok 2010/11 Riaditeľstvo Spojenej školy Belá informuje rodičovskú a ostatnú verejnosť
o činnosti a aktivitách školy za II. polrok školského roka 2010/11:
I. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A PREHĽAD O VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOCH:

II. VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES:
- Úspešné aktivity -

- Základná škola ZŠ navštevovalo spolu 434 žiakov v 23
triedach. V prvom stupni štúdia sa učilo 153
žiakov v 8 triedach, v druhom stupni 281 žiakov
v 15 triedach. Prvý ročník absolvovalo spolu 35
žiakov; všetci prospeli. Druhý až deviaty ročník
navštevovalo celkom 399 žiakov, z toho 249
prospelo s vyznamenaním, 101 prospelo veľmi
dobre a 49 prospelo. Za porušenie školského
poriadku bolo udelených 22 výchovných opatrení, z toho 15 pokarhaní triednym učiteľom, 5
pokarhaní riaditeľom školy a dve znížené známky zo správania 2. stupňa. Udelených bolo 192
pochvál triednym učiteľom a 61 pochvál riaditeľom školy. Na ZŠ pracovalo spolu 36 pedagogických zamestnancov, 1 asistent učiteľa a 1
špeciálny pedagóg. Počet prevádzkových zamestnancov bol 10,5.

► Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov dosiahlo v rámci matematiky národný priemer 52,9 % a v rámci slovenského jazyka 58,2 %. Deviataci SŠ Belá ho v matematike
presiahli o 7,3 % (za sumárnej úspešnosti 60,2
%) a v slovenčine o 3,6 % (úspešnosť 61,8 %).
► Úspešné olympiády, súťaže a aktivity
žiakov SŠ Belá (strana 10).
► Súťaž o najlepšieho žiaka školy medzi
žiakmi 7. až 9. ročníka (strana 10).
► Kultúrno-vzdelávací zájazd do NR SR
zo 14. júna 2011 (strana 11).

- Základná umelecká škola ZUŠ navštevovalo spolu 150 žiakov v celkom troch odboroch. 86 žiakov sa učilo individuálnou a 84 žiakov skupinovou formou. Školský rok 2010/11 ukončili ako absolventi I.
stupňa traja žiaci. Na ZUŠ pracovalo spolu 14
pedagogických pracovníkov. Počet prevádzkových pracovníkov bol 1,5.
- Materská škola MŠ navštevovalo spolu 76 detí, z toho 19
predškolákov. Deti boli rozdelené do štyroch
tried. V MŠ pracovalo spolu 8 pedagogických
zamestnancov a 1 prevádzkový pracovník.
- Úspešné projekty - Školské zariadenia Aktivít v školskom klube detí sa pod dohľadom 2 vychovávateľov zúčastňovalo 32 detí. V
školskom stredisku záujmovej činnosti bolo nahlásených 434 žiakov. Záujmových útvarov bolo
42, vedeckých záujmových útvarov 24. Priemerný počet stravníkov v školskej jedálni bol 340.
Staralo sa o nich 6 prevádzkových pracovníkov.

„Pochúťky z Tami, hráme aj my“
„Dobrodružstvá s Pipi“ (strana 11)
„Objavme doma divy sveta a dajme o nich vedieť: Hudba fujary ako balzam duše„ (strana 11)
„Poďte deti, poďte s nami,
pohrajme sa s rozprávkami“
„Modernou školou do Európy“
(viac na www.bela.canalmedia.eu)

Zo školských lavíc
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- Realizujeme a pripravujeme -

- Rozvoj ľudových tradícií -

Na žiakov čaká letný tábor v obci Krušetnica (okr. Námestovo) v dňoch 1. až 7. augusta
2011, ako i sústredenie žiakov športových tried
v Západných Tatrách na jeseň 2011. V termíne
medzi 4. až 8. júlom 2011 boli pripravené letné
aktivity pre žiakov v ZŠ.

SŠ rozvíjala ľudové tradície najmä prostredníctvom vystupovania žiakov na rôznych podujatiach, ako napr. vystúpenie žiakov pri príležitosti Dňa matiek (strana 7), posedenie s dôchodcami a besiedky na úrovni MŠ a ZŠ.

III. PROFILUJÚCE OBLASTI ŠKOLY:
- Projekt športových tried Projekt zahŕňal 5 športových tried, ktoré
navštevovalo 64 žiakov. O koordináciu projektu
sa starala rada ŠT. Medzi najvýznamnejšie úspechy ŠT v II. polroku školského roka 2010/11
patrili: víťazstvo II. futbalovej ligy starších žiakov, 1. miesto starších žiakov na Turnaji o pohár riaditeľky ŠG Žilina, 1. miesto na Majstrovstvách Žilinského kraja vo futsale (starší i mladší žiaci), 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
vo futsale (starší i mladší žiaci; strana 14, resp.
16), 2. miesto starších žiakov na futbalovom
turnaji Belsta Cup (strana 15), 2. miesto starších žiakov na Majstrovstvách Žilinského okresu v malom futbale, 6. miesto na Majstrovstvách
Slovenska vo futsale (žiaci 5. a 6. ročníka).

IV. EKONOMICKÁ OBLASŤ:
V ekonomickej sfére bolo realizovaných
niekoľko projektov. Projekt Nadstavba a stavebné úpravy Spojenej školy v Belej (strana 3) je vo
fáze pred ukončením. Uskutočnená bola priebežná údržba školských objektov a zariadení,
ako aj údržba a ochrana ovocného sadu. Do budúcnosti je pripravovaný projekt rekonštrukcie
starej budovy školy.
V. POĎAKOVANIE:

- Projekt jazykového variantu
vyučovania cudzích jazykov V školskom roku 2010/11 mali žiaci 1.
ročníka povinný jeden cudzí jazyk a žiaci 5. až
7. ročníka dva cudzie jazyky (Aj, Nj). V 8. a 9.
ročníku bol povinný jeden cudzí jazyk a v prospechovo diferencovaných triedach (8.B a 9.B)
dva cudzie jazyky. Žiaci môžu svoje schopnosti
rozvíjať aj v záujmových jazykových útvaroch.

Riaditeľstvo SŠ Belá ďakuje za rôznu formu spolupráce v školskom roku 2010/11 nasledovným podnikateľským subjektom, osobám a
inštitúciám: Obecný úrad Belá; starosta obce;
Obecný podnik Belá s.r.o.; Obecný školský
úrad; Farský úrad Belá; MŠ Belá; Rada školy;
Združenie rodičov pri ZŠ; školské stredisko
záujmovej činnosti; školská jedáleň; Belstav Žilina s.r.o. (p. Tomáš Šugár); Športový klub Belá;
Základná organizácia záhradkárov Belá; Zmrzlina Belá (sl. Mária Šipčiaková a Janka Lišková); rodičia žiakov športových tried; pedagogickí,
prevádzkoví a externí pracovníci SŠ.
„Všetkým pracovníkom školy, rodičom,
žiakom i celej občianskej verejnosti prajem
príjemné prežitie dní Belskej púte.“
< Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ SŠ Belá & rr >

www.zsbela.edupage.sk
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- Najlepší žiaci ocenení -

- Úspešné olympiády -

SŠ Belá v spolupráci s Obecným úradom
Belá každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšieho
žiaka školy. Inak tomu nebolo ani v aktuálne
skončenom školskom roku 2010/11, ktorý sa bilancoval 30. júna 2011 pri slávnostnom ukončení v priestoroch telocvične. Podujatia sa popri zástupcoch školy, pedagógoch a už-už prázdninujúcich detí zúčastnili aj starosta obce Ing.
Matúš Krajči, prednosta obecného úradu Mgr.
Peter Šugár, riaditeľ Obecného podniku Róbert
Boháč a predseda ŠK Belá Anton Cabadaj ml.
Víťazkou súťaže medzi žiakmi 7. až 9. ročníka,
ktorú finančne podporil p. starosta, sa stala Zuzana Krištofíková, žiačka 7.B triedy, nasledovaná na 2. mieste Alžbetou Hanuliakovou (8.B) a
na 3. Natáliou Mihalčatinovou (9.B). Všetky tri
ocenené dievčatá splnili základné podmienky
zaradenia do súťaže (tzn. výborný prospech a
úspešnosť v školských, okresných a celoslovenkých kolách súťaží a olympiád) a za svoje vzorné
výsledky boli odmenené detskou vkladnou knižkou, diplomom a finančnými prémiami v hodnote 80, 60, resp. 40 €. Ocenenie neuniklo ani
mladším žiakom zo športových tried, ktorí boli
za svoje 2. miesto z Majstrovstiev Slovenska vo
futsale (strana 16) dekorovaní medailami. < mu >

Žiaci SŠ Belá zaznamenali v školskom
roku 2010/11 radu úspechov na olympiádach a
súťažiach rôznych úrovní. Medzi najväčšie zisky
patria umiestnenia na celoslovenských kolách:
1. miesto žiakov 3.A triedy v súťaži „Čítame s
Osmijankom - pridaj sa aj ty!“; 1. miesto žiakov
3.A triedy v literárnej súťaži „Pro Slavis“; 2. pozícia Jozefa Frančeka (3.B) vo výtvarnej súťaži
„Vianočná pohľadnica“; 5. miesto Michaely Cesnekovej, Natálie Hriníkovej a Kristíny Obrcianovej (všetky 6.B) vo vedomostnej súťaži „Olympizmus“. Na úrovni celoslovenských kôl sa vynímajú aj 39. miesto Kristíny Dvorskej (7.B) v informatickej olympiáde; reprezentácia Ľudmily Muráňovej (5.A), Simony Stráskej, Alžbety Hanuliakovej, Dominiky Boháčovej (všetky 8.B) a Márie
Boháčovej (9.B) v súťaži „Matematický klokan“,
ktorá je inak najväčšou matematickou súťažou
sveta; 1., 2., a 3. miesto Gabriely Vráblovej (3.A),
Terézie Vráblovej (6.B) a Sebastiána Ďuranu
(3.B) v literárnej súťaži „Basic“. V okresných kolách zaujali popredná pozícia dvojice Veronika
Vráblová - Petra Sochuliaková (obe 9.B) vo výtvarnej súťaži „Fašiangy“; 2. priečka Michaely
Lodňanovej (3.B) v celoštátnej speváckej súťaži
„Slávik Slovenska“; 3. pozícia Stely Krištofíkovej
(3.B) v matematickej olympiáde; 3. miesto dievčat 7. až 9. ročníka vo volejbalovom turnaji; 4.
miesto kvarteta Simona Stráska, Denisa Stráska, Tatiana Štefková a Lucia Ondrášková (všetky 8.B) v biblickej olympiáde; 4. priečka Jozefa
Ďuranu a 6. priečka Lukáša Ďuranu (obaja 7.B)
v astronomickej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“.
Z ďalších aktivít, ktorým sa deti v spolupráci s pedagógmi venovali, možno spomenúť
najmä tvorbu školského časopisu „Jašidielko“
a zisk 11. miesta v okresnom kole projektu „Súťaž mladých zdravotníkov“. Škola vo februári
2011 umožnila žiakom 7. a 8. ročníkov absolvovať lyžiarsky výcvik v obci Krušetnica (okr. Námestovo), v marci sa pri príležitosti Mesiaca knihy zapojila do projektov „Týždeň hlasného čítania“ a „Rozprávková detektívka“, a v marci až
apríli sprostredkovala pre deti zo 4. ročníka plavecký výcvik na Základnej škole Martinskej v Žiline. Žiaci sa v závere mája zapojili do projektu
„Čítajme si“ (strana 11) a na konci júna absolvovali „Olympijský festival detí a mládeže“, pripravený v spolupráci s Krajským olympijským výborom Žilina.
< Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ SŠ Belá & mu >
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- Talent 3.A triedy na rozdávanie Žiaci 3.A triedy SŠ Belá
sa zapojili do 7. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov vo veku 8 až 12 rokov s názvom „Čítame s Osmijankom - pridaj sa
aj ty!“. Deti mali počas 6 mesiacov možnosť spoznať 8 vynikajúcich diel slovenských a
svetových autorov a zabávať sa
hľadaním odpovedí na osem literárnych hádanok. Všetci sa
zahrali na spisovateľov, výtvarníkov, fotografov a novinárov.
Každý žiak si vytvoril vlastný
časopis a 1. júna na Deň detí
sme sa dozvedeli, že naše práce získali hlavnú cenu. Celodenný výlet do hlavného mesta
nás o dva týždne neskôr zaviedol aj do parlamentu, Starého
Mesta, na Bratislavský hrad a
Slavín, do Múzea historických
interiérov či Medzinárodného
domu umenia pre deti.

< Mgr. Irena Kolčáková,
SŠ Belá; edit. red. >

- Návšteva NR SR -

3.A trieda sa zapojila aj
do projektu „Školy pre budúcnosť“. Cieľom projektu bolo objavovanie okolitého sveta pomocou projektovej metódy s
využitím informačno-komunikačných zručností. Projekt žiakov 3.A niesol pomenovanie
„Dobrodružstvá s PIPI“. Aktivity projektu zahŕňali napr. pečenie medovníkov, tvorbu pozdravov, príbehov a pozvánok,
divadelné predstavenie pre deti
v materskej škole, výlet plťou
po Váhu, rôzne fotografovanie i
následnú grafickú úpravu snímok. Deti neskôr vytvorili knihu „Veselé a zábavné príbehy o
PIPI“, ktorú si môžete pozrieť v
Obecnej knižnici. Na záver projektu sme sa zapojili do súťaže
„Listy zážitkov“, pričom ten náš
sa stal jedným z piatich vyžrebovaných.

- Rekord prekonaný 31. mája 2011 na Slovensku prebehol 4.
ročník projektu „Čítajme si“, v ktorom sa deti
pokúsili o prekonanie rekordu v najpočetnejšom
detskom čitateľskom maratóne. Kultúrny dom v
Belej prispel svojimi 180 čítajúcimi deťmi k celoslovenskému číslu 30 480 žiakov, čím sa podarilo prekonať vlaňajšie maximum.
< Mgr. Irena Kolčáková, SŠ Belá; edit. red. >

- Znovuobjavenie fujary 14. júna 2011 absolvovali žiaci siedmeho
ročníka SŠ Belá exkurziu v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Návštevu sa podarilo uskutočniť vďaka p. starostovi obce Ing.
Matúšovi Krajčimu, ktorému týmto vyslovujeme
naše srdečné poďakovanie. Vyškolený pracovník
nám pri sprevádzaní poskytol vysvetlenie náplne práce poslanca NR a popis činnosti parlamentu. V závere exkurzie nás prijal aj p. poslanec Pavol Hrušovský. Zaželal nám veľa zdravia
a mnoho úspechov.
< Mgr. Viera Stráska, Mgr. Viera Ferrová, Bc. Adriana
Šťastná & Mgr. Petra Stráska, SŠ Belá; edit. red. >

SŠ Belá dala zelenú aj projektu „Objavme doma divy sveta a dajme o nich vedieť: Hudba fujary ako balzam duše“. Žiaci sa zapojili vyhľadávaním informácií o nástroji, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, vytvorili propagačné materiály a
zúčastnili sa koncertu p. Romana Bienika.
< PaedDr. Emília Surovcová, SŠÚ Belá; edit. red. >
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- Klub dôchodcov: „Starší vekom, mladí duchom“ -

Entuziazmus je jednou
z vlastností, ktorá by človeku
túžiacom po šťastnom a naplňujúcom živote nemala chýbať.
A rozhodne by nemala chýbať
v žiadnej etape jeho pozemskej
púte - v detstve, mladosti, dospelosti a ani v starobe. Pozície
odhodlania sú v dnešnej náhlivej dobe o vysokých nárokoch,
množstve ťažôb a útrap naozaj
nahlodané. Je ťažké udržať sa
aktívnym, je ťažké premieňať
problémy vo výzvy, je náročné
hľadať motiváciu a zostať rozhodným. V meniacom sa charaktere spoločnosti sa častejšie
družíme do spolkov, vytvárame
osobité skupinky a kolektívy a
snažíme sa žiť v okruhu ľudí s
podobnými životnými pohľadmi. Skupín, ktoré si za svoju
jednotu a prípravu spoločných
stretnutí zasluhujú oprávnený
obdiv, je dnes mnoho. Na spolky, ktoré zachádzajú ešte ďalej
a zúčastňujú sa trébars aj na
obrodení vecí verejných, slúžiacich nám všetkým, ale natrafíme už pomenej. Jednu takúto societu v našej obci však
máme, a aby toho nebolo málo,
tvoria ju rovno naši najväčší
pamätníci. Zoznámte sa s činným Klubom dôchodcov, možno drobným a nenápadným zoskupením, no rozhodne skvele
organizovaným spolkom, ktorý
navyše neponecháva aktivitu
len za prahom svojich dverí.

Miestny spolok dôchodcov vznikol v našej obci 15. októbra 2001 pod titulom Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Zoskupenie malo v začiatkoch svojej
existencie takmer 70 členov a
spadalo pod Okresné oddelenie
Jednoty dôchodcov v Žiline.
Prvou predsedníčkou organizácie bola p. Irena Hanusová,
ktorú v myšlienkach založenia
podporovali spoluzakladateľky,
p. Irena Pechotová st. (vtedajšia podpredsedníčka), Anna
Mažgútová (tajomníčka), Irena
Franeková (pokladníčka), Hermína Ševčíková, Irena Pechotová ml., Oľga Chabadová a
Irena Vráblová. „Myšlienku založiť v našej obci organizáciu
Klubu dôchodcov nebolo jednoduché zrealizovať. Máme u nás
ale aktívnych a činných občanov, ktorí to dokázali,“ zhoduje
sa výbor KD a pokračuje: „Sme
radi, že nápad založiť Klub dôchodcov v našej obci sa stal
skutočnosťou. Tento rok sa môžeme popýšiť okrúhlym desiatym výročím jeho založenia.“

Počiatočná Jednota dôchodcov v Belej vydržala niekoľko rokov. Jej členovia sa ju
neskôr rozhodli opustiť a odísť
do vlastného združenia, ktoré
dostalo riadny názov Klub dôchodcov v Belej. Ľady sa pohli
najmä po zvolení nového vedenia v roku 2005, v ktorom zaujali popredné posty p. Kamila

Šugárová (nová predsedníčka),
Kamila Novosádová (podpredsedníčka), Irena Pechotová st.
(tajomníčka) a Irena Franeková
(pokladníčka).

Postupné zveľaďovanie
spolku začalo výrobou preukazov, stanovením členského poplatku a pravidelným tvorením
ročného plánu. Množstvo zástupcov samostatnej organizácie tak zanedlho presiahlo číslo
100 a dnes už možno tvrdiť, že
klubová spokojnosť sa neustále zvyšuje. „Jednotlivé funkcie
sa snažíme vykonávať zodpovedne. Našich členov navštevujeme aj osobne, aby sme ich informovali o plánovaných podujatiach,“ dopĺňa súčasný 10členný výbor KD, ktorý tvoria
p. Irena Pechotová st., Irena
Pechotová ml., Kamila Franeková, Irena Franeková, Irena
Hanusová, Kamila Novosádová, Irena Kubíková, Oľga Novosádová, Kamila Kmeťová a Anna Sušienková.
Akcie, ktoré KD v Belej
usporadúva, majú mnohorakú
podobu. Naši vážení spoluobčania sa pravidelne zúčastňujú
výletov, rekreačných pobytov,
návštev kultúrnych podujatí či

Profil
posedení pri guláši. Poslednou
aktivitou tohto druhu bola posiedka na Urbárskej chate z
30. júna, kde sa aj napriek
nepriazni počasia prišlo zabaviť viac ako 50 dôchodcov. Členovia klubu si popri výbornej
zábave a dobrej nálade pochutnali na občerstvení, dobre sa
porozprávali a zaspievali zopár
obľúbených piesní zo svojej
mladosti. O ich komfort sa staralo aj vedenie obce, keď im
zabezpečovalo pohodlný rozvoz
autobusom. „Vedenie obecného úradu a Obecného podniku
nám vždy vychádza naproti a
prispieva k tomu, aby sme sa
cítili dobre. Naša spolupráca s
novým vedením je na vysokej
úrovni, maximálne nám vychádzajú v ústrety, za čo im patrí
srdečná vďaka,“ dodáva výbor.
Vďačnosti nikdy nie je
dosť ani na strane obce, ktorá
sa môže z nápomocnej ruky organizácie tešiť skutočne pravidelne. „Náš klub pracuje s láskou a ochotou. Naše stretnutia
sú vždy milé a úprimné, no rovnako sa radi zúčastňujeme aj
na aktivitách obce. Naši seniori
sú síce starší vekom, ale ešte
stále mladí duchom,“ pripomína výbor KD. Činorodosť zoskupenia skutočne prispieva k
zveľaďovaniu nášho okolia, o
čom nás presvedčil aj 26. máj,
kedy sme sa mohli inšpirovať
pomocou, aká nemá obdoby.
Chátrajúce a burinami
zarastajúce námestie na sídlisku Jamy sa vďaka zhovievavosti KD podarilo premeniť do
ľudskejšej a úhľadnejšej podoby, akú už veľmi potrebovalo.
Myšlienka zveľadiť bývalú pýchu nášho bezprostredného životného prostredia sa zrodila
priamo v klube, za pracovným
stolom, a v nasledujúci deň sa
už zástupcovia spolku bez akéhokoľvek nároku na odmenu
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pustili do práce. Našim životom najzbehlejším spoluobčanom ani na chvíľku nechýbala
dobrá nálada. Kosenie vysokej
trávy a jej skladanie do kôp im
išlo skutočne od ruky a pri
práci si tak mohli aj zaspomínať na staré dobré časy a vrátiť sa späť do dôb, kedy spolu
vyrastali a už ako deti tvrdo
pracovali na poliach svojich rodičov. Podporiť ich a sňať klobúk prišiel aj sám p. starosta,
ktorý sa pracujúcim poďakoval
a ponúkol ich občerstvením.
Naši dôchodcovia, pilujúci dokonca so svojím vlastným náradím, nám vzorne predviedli,
ako ľahko možno pomáhať aj
bez toho, aby človek očakával
nejaké ocenenie.
Úprava námestia nebola jedinou takouto službičkou,
akej sme sa od KD v Belej dočkali. „Pravidelne sa zúčastňujeme aj brigád v okolí nášho
kostola a iných prác. Naše aktivity sú skromné, no naplnené
ochotou. Sme radi, keď nás zástupcovia obce poprosia o pomoc a veľmi si vážime, keď sa
nám poďakujú,“ zhodujú sa hrdo zástupkyne výboru KD.
Belský Klub dôchodcov
má v súčasnosti (záver júna;
pozn. red.) 98 členov. Niektorí
odišli už navždy, iní zasa pre
zdravotné problémy. „Tento rok
nás ale veľmi teší, že sa do našich radov prihlásilo 11 nových
členov, čo svedčí o tom, že naša
organizácia rozkvitá,“ tvrdí výbor KD a záverom ešte dodáva: „Náš program je stále len a
len pestrejší. Každý rok organi-

zujeme aj výročnú schôdzu, na
ktorej si kladieme určité predsavzatia. Schádzame sa aj pri
príležitosti Dňa matiek a otcov.
V mesiaci úcty k starším (október; pozn. red.) máme v pláne
aj zdravotnú prednášku, sprostredkovanú p. starostom. Vždy
sa radi zabavíme a poklebetíme. Chceme byť dobrým príkladom našim deťom, vnúčatám a
pravnúčatám.“

Klub dôchodcov v Belej
je naozaj príkladný. Organizácia sa rozrastá do utešenej podoby, raduje sa z vnútroklubových aktivít, no zároveň nezabúda na verejnú pomoc obci.
Môžeme byť právom pyšní, že
našim dôchodcom vôbec nechýba entuziazmus, horlivosť,
nezištnosť, ochota či obetavosť
- tých kladných vlastností je
neúrekom. Všetky sú navyše
ľahko rozpoznateľné pri pohľade na plody ich aktivity. Spomínané kosenie námestia nebolo ich prvým a rozhodne ani
posledným prívetivým činom veď už počas Belskej púte sa
naši najskúsenejší postarajú o
varenie hodového gulášu. A o
tom, že bude chutiť, niet najmenších pochýb! < mu >
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Šport
- Krôčik od titulu majstrov Slovenska -

19. mája sa v Športovej hale v Sabinove
konali Majstrovstvá Slovenska žiakov do 15 rokov vo futsale. Chlapci zo Základnej školy Belá
si na nich počínali vynikajúco a iba krôčik im
chýbal k tomu, aby sa tešili z titulu najlepšieho
futsalového družstva tejto vekovej kategórie v
krajine. Mladí futsalisti z Belej boli jediným neporazeným kolektívom turnaja, dokázali zdolať
obe najsilnejšie mužstvá z Bratislavy a Košíc, no
ani to im na titul nakoniec nestačilo. Nečakane
a najmä pre množstvo nepremenených streleckých príležitostí totiž stratili body s domácim
výberom Sabinova a hlavne s regionálnym konkurentom z Martina. Majstrom sa napokon stali
chlapci 1. súkromného gymnázia Bajkalská z
Bratislavy, ktorí okrem prehry s výberom Belej
nezakopli. Z radov ZŠ Belá vzišiel aj najlepší
kanonier turnaja Filip Remek (7 gólov), ktorý v
ročníku 2010/11 absolvoval aj niekoľko futsalových podujatí so staršími chlapcami z Centra talentovanej mládeže ŠK Makroteam Žilina.

Mimoriadny úspech najlepšieho strelca
turnaja i jeho spoluhráčov nezostal v ŠK Belá
bez odozvy. Klub si svojich talentovaných zástupcov uctil pri malej slávnosti z 5. júna. Za
výbornú reprezentáciu boli medailami ocenení
ako žiaci, tak i tréneri. K vzornému vystupovaniu na turnaji blahoželalo aj vedenie obce.
► Výsledky ZŠ Belá: ZŠ Ivana Bukovčana Bratislava 3:0 (Remek, Vrábeľ, Mintách), ZŠ
Martin 1:1 (Remek), ZŠ Sabinov 1:1 (Remek),
CFC Košice 3:0 (Remek 2, Špirka), 1. ŠG Bajkalská Bratislava 2:0 (Remek 2).
► Tabuľka finálového turnaja MS: 1. 1.
ŠG Bajkalská (12 b.), 2. ZŠ Belá (10 b.), 3. CFC
Košice (9 b.), 4. ZŠ Sabinov (4 b.), 5. ZŠ Martin
(4 b.), 6. ZŠ Ivana Bukovčana (0 b.).
< Ing. Dušan Dobšovič, prezident ŠK
Makroteam Žilina & mu >

< Horný rad zľava: Mgr. Peter Boháč, tréner mladších žiakov; Michal Hriník; Michal Špirka; Milan Struhárňanský; Daniel
Vrábeľ; Filip Remek; Mgr. Peter Šugár, prednosta OcÚ; Ing. Matúš Krajči, starosta obce; Ján Hýll; Mgr. Ivan Černák, tréner
starších žiakov; Daniel Užák, prezident ŠK. Dolný rad zľava: Kristián Krška; Jakub Špirka; Peter Mintách; Maroš Macho >
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- Druhé miesto starších žiakov na Belsta Cupe Milan Vrábel, Denis Cvinger,
Juraj Čelko a Dávid Majerov.
Chlapcov viedol kouč Mgr. Ivan
Černák.
Výsledky ŠK Belá:
Belá vs. Výber ObFZ 1:1
Belá vs. Slavoj Trebišov 4:2
Belá vs. Výber SsFZ 2:0
Belá vs. MŠK Žilina 0:3
8. júna 2011 sa v areáli
ŠK Belá konal siedmy ročník
Belsta Cupu, turnaja starších
žiakov, na ktorý prišla mladíkov podporiť aj dvojica hráčov
MŠK Žilina, Prince Ofori a Momodou Ceesay. Víťazmi kvalitného podujatia sa stali chlapci
zo Žiliny, keď v rozhodujúcom

zápase porazili domácich pomerom 3:0. Našu obec na turnaji reprezentovali Ján Hýll,
Michal Hriník, Milan Strúhárňanský, Filip Remek, Kristián
Krška, Peter Mintách, Kristián
Strúhárňanský, Daniel Vrábeľ,
Jakub Kubík, Michal Špirka,
Jakub Špirka, Andrej Šušoliak,

Najlepší strelec turnaja:
Dávid Lojdl (MŠK Žilina; 3 góly)
Najlepší hráč turnaja:
Filip Remek (ŠK Belá)

< Daniel Užák,
prezident ŠK; edit. red. >

- Mužstvo mužov po neúspešnej jari zachránené Hlavný futbalový tím Športového klubu
Belá si v závere jarnej časti sezóny 2010/11
napokon predsa len vydýchol a súťaž 5. ligy
skupiny „A“ vďaka domácemu triumfu 2:0 nad
Podvysokou z predposledného 25. kola zo dňa
12. júna zachránil aj pre budúci ročník.

Druhá polovica sezóny belskému futbalu
najvyššej kategórie inak mnoho radosti nepriniesla. Miesto výkonov na trávniku tak potešila
aspoň kultúrna úroveň domácich nedeľňajších
stretnutí, z ktorých sa stali honosné spoločenské podujatia. Každý domáci zápas mužov ŠK
sprevádzalo varenie gulášu a grilovanie, popri

ktorom nechýbal ani hudobno-rozhlasový sprievod, losovanie tomboly alebo trébars oceňovanie
členov klubu za účasti rôznych hostí.
Medzi najbohatšie podujatia tohto druhu
sa zaradil domáci zápas s Novou Bystricou z 5.
júna (prehra 1:4), pri ktorom klub nezabudol na
jubileum p. Dušana Káčera. Dlhoročná postava
miestnej futbalovej organizácie bola pred zrakmi
divákov v priebehu polčasovej pauzy poctená
blahoželaním z úst členov vedenia klubu. Pri
pripomienke okrúhlych 50. narodenín dostal vedúci mužstva aj spomienkový dres, ktorý môžeme stavať do roviny určitého mementa budúceho ročníka 2011/12. V ňom si totiž ŠK pripomenie okrúhle 60. výročie svojho vzniku.

Sezónu zakončil ŠK v počiatkoch júla na
zasadnutí výboru v priestoroch chaty Krkavec.
Hodnotenia ročníka sa pri guláši a kapustnici
zúčastnili okrem mužov aj chlapci z dorasteneckého tímu. < mu >
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- Mladší žiaci
očami trénera „Sezónu hodnotím ako veľmi úspešnú. O spokojnosti svedčí
aj umiestnenie v tabuľke. Chlapci
pristupovali k tréningom a zápasom zodpovedne a poctivo, čo sa
prejavilo aj na výborných výsledkoch. Chcem poďakovať rodičom
a ŠK Belá za podporu projektu,
v ktorom sa chlapcom zakúpili nové dresy s menovkami a vlastnými
číslami. Tieto im ostanú ako pamiatka na športové triedy a Športový klub. Z najväčších úspechov
možno spomenúť, že naši chlapci
si vybojovali miestenku na Majstrovstvá Slovenska vo futsale,
kde obsadili krásne druhé miesto.
V medzinárodnej konfrontácii na
futbalovom turnaji v Žiline chlapci
obsadili štvrté miesto. Za finančnú
podporu na tento turnaj ďakujem
firme Rukor (p. Ján Kurčina).“
< Mgr. Peter Boháč, tréner >

- Ľubomír Hodoň
majstrom SR Ľubomír Hodoň ml., žiak 8.
triedy ZŠ Belá, dosiahol na májových Majstrovstvách Slovenska v
džude družstiev starších žiakov v
Rimavskej Sobote veľký úspech. S
kolektívom JC ZŤS Martin, v ktorom súťažil ako jeden zo štyroch
pretekárov oddielu Mladosť Žilina,
totiž vybojoval celkové prvenstvo.
Srdečne gratulujeme! < pš >

< Horný rad zľava: Pavol Vrábel, Miroslav Židek, Patrik Bačinský, Veronika
Smiešková, Peter Svetlovský, Jozef Šmehýl, Sebastián Cvinger, Andrej
Pechota, Matej Kolčák, Denis Muráň, Martin Vrábel. Dolný rad zľava:
Matej Ripel, Marek Hanuliak, Samuel Židek, Dominik Múčka,
Ján Staník, Ján Ďurčan a brankár Miroslav Mihalčatin >

- Chlapci ZŠ opäť strieborní 15. júna sa v Žiline odohral finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska vo futsale žiakov do 13 rokov. Chlapci ZŠ Belá zopakovali vynikajúce umiestnenie svojich starších spolužiakov spred mesiaca a tešili sa zo zisku vzácneho strieborného kovu. Tréner Mgr. Ján Holúbek tak so svojimi zverencami
znova zostal len tesne pod majstrovským trónom. Tentokrát
sa ale hráči z Belej museli vyrovnať aj s porážkou, ktorú utrpeli hneď v prvom zápase turnaja s ŠK Mima Trnava, neskorším zaslúženým víťazom. Z radov ZŠ Belá vzišiel najlepší
kanonier podujatia Jakub Špirka (11 gólov). Najlepším hráčom turnaja sa stal Jozef Šipoš z tímu FK Šamorín. Obec Belá na turnaji reprezentovali Denis Muráň, Jakub Špirka, Andrej Pechota, Pavol Vrábel, Martin Vrábel, Matej Kolčák, Miroslav Židek, Peter Svetlovský a Jozef Šmehýl. Úspešní futsalisti boli rovnako ako ich starší kolegovia ocenení pred zrakmi
verejnosti, keď si pri slávnostnom hodnotení školského roka
2010/11 (strana 10) prevzali pamätné medaile.
► Výsledky ZŠ Belá: ŠK Mima Trnava 0:5, TJ Baník
Pezinok 14:0 (Špirka 6, M. Vrábel 3, Kolčák 3, Pechota 2), ZŠ
Márie Medveckej 7:1 (M. Vrábel 3, Špirka, Pechota, Svetlovský, Kolčák), FK Šamorín 6:3 (Špirka 4, M. Vrábel, Pechota).
► Tabuľka finálového turnaja MS: 1. ŠK Mima Trnava (12 b.), 2. ZŠ Belá (9 b.), 3. ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín
(6 b.), 4. FK Šamorín (3 b.), 5. TJ Baník Pezinok (0 b.).
< Ing. Dušan Dobšovič, prezident ŠK
Makroteam Žilina & mu >
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- Futbalové oddiely ŠK Belá v sezóne 2010/11 - MLADŠÍ ŽIACI (II. liga, sk. SEVER) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oravan Or. Jasenica
ŠK BELÁ
FK Slovan Trstená
Tatran Orav. Veselé
ŠK Tvrdošín
FK Rajec
Lokomotíva Vrútky
KINEX Bytča
Fatran Varín
Slovan Skalité
TJ VTJ Raj. Teplice
Dr. Dlhá nad Oravou
TJ Štart Veľké Rovné

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

-

-

-

141:12
99:30
63:35
83:31
56:27
61:42
35:58
39:52
52:86
32:87
19:95
24:92
14:71

62
54
45
44
44
36
28
27
20
19
18
17
12

- STARŠÍ ŽIACI (II. liga, sk. SEVER) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ŠK BELÁ
Tatran Orav. Veselé
KINEX Bytča
TJ VTJ Raj. Teplice
Oravan Or. Jasenica
ŠK Tvrdošín
Lokomotíva Vrútky
Slovan Skalité
Dr. Dlhá nad Oravou
FK Slovan Trstená
Fatran Varín
FK Rajec
TJ Štart Veľké Rovné

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

21
16
16
14
13
11
9
8
10
7
6
7
0

0
4
3
3
5
2
3
2
2
4
5
2
1

3
4
5
7
6
11
12
14
12
13
13
15
23

127:19
85:29
61:24
64:42
59:31
54:47
40:59
55:61
49:83
41:69
34:50
24:61
15:133

63
52
51
45
44
35
30
26
26
25
23
23
1

- DORASTENCI (V. liga, sk. A) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slávia Staškov
FK Čadca "B"
Tatran Turzovka
ŠK Dolný Hričov
ŠK Čierne pri Čadci
FK Strečno
ŠK Radoľa
ŠK BELÁ
Zborov nad Bystricou
OŠK Rosina
OFK Kotešová
Slovan Podvysoká
Beskyd Svrčinovec
Slovan Skalité

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

17
17
16
13
11
12
11
11
10
8
9
8
7
3

4
4
5
7
6
3
5
2
4
6
3
3
1
5

5
5
5
6
9
11
10
13
12
12
14
15
18
18

70:33
62:43
68:23
64:50
53:44
59:55
54:49
53:56
60:53
47:57
47:61
42:63
32:87
27:64

55
55
53
46
39
39
38
35
34
30
30
27
22
14

- DOSPELÍ (V. liga, sk. A) 1. ŠK Javorník Makov
2. Fatran Dolná Tižina
3. KINEX Bytča
4. OFK Kotešová
5. ŠK J. Žilina - Závodie
6. Polom Raková
7. Pokrok Stará Bystrica
8. OŠK Rosina
9. Slovan Podvysoká
10. FK Strečno
11. ŠK BELÁ
12. Slovan Rudinská
13. Slovan Nová Bystrica
14. Fatran Varín (-3 b.)

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

17
15
13
12
13
11
10
9
9
9
9
8
7
6

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

8
7
7
8
10
12
11
10
11
11
13
12
13
15

< tab. 2, 3, 4: SsFZ; edit. red. >

72:42
59:43
51:29
45:33
35:33
51:55
37:33
29:41
35:34
49:60
34:55
35:39
35:53
30:47

52
49
45
42
42
36
35
34
33
33
31
30
27
20
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Spoločenská kronika

Vítame občanov narodených
v druhom štvrťroku 2011:
Timotej Sušienka
Vladislav Cabadaj
Michal Kuzma
Samuel Boháč
Mário Dávidík
Peter Chabada
Samuel Adam Jančík
Adam Dobroň
Adam Janíček
Sofia Jančíková
Vanesa Šušoliaková
Nina Pösová
Sára Grofová
Dominika Kubalová

Nigrob
Oslobodenia
Nigrob
SNP
SNP
Riečna
Priečna
Kubíková
Brehy
Oslobodenia
SNP
Vyšné Kamence
Mládežnícka
Nigrob

V druhom štvrťroku 2011
manželstvo v našej obci
uzavreli:
P. Dvorščák, ČR ♥ M. Jančíková, Lysica
P. Cabadaj, Belá ♥ L. Švecová, Belá
K. Mažgút, Belá ♥ J. Vráblová, Belá
P. Martoš, Terchová ♥ D. Richtáriková, Belá
P. Vrábel, Belá ♥ J. Mihalčatinová, Belá

Dňa 15. augusta 2011 bude rok, čo nás opustila
naša najdrahšia mama, starká a prastarká

Snúbenci, ktorí v druhom
štvrťroku 2011 uzavreli
manželstvo inde:
M. Mahút, Belá ♥ J. Martoníková, Brezany
K. Franek, Belá ♥ M. Filová, Trnava
J. Janíček, Belá ♥ L. Slabejová, Pov. Chlmec
P. Ondruš, Terchová ♥ Z. Nemčeková, Belá
J. Nemček, Belá ♥ P. Krkošková, Belá
R. Chlebo, Belá ♥ M. Repaská, Levoča
Š. Koňušiak, Radôstka ♥ M. Bobáňová, Belá
V. Tvrdý, Pov. Chlmec ♥ G. Mažgútová, Belá

V druhom štvrťroku
2011 nás opustili:
František Franek
Mária Kubáňová
Ján Kubík
Vladimír Franek
Martin Bela
Magdaléna Frančeková
Adam Chabada
Ladislav Čepela
Ján Kováč

04.04.2011
11.04.2011
26.04.2011
05.05.2011
29.05.2011
07.06.2011
26.06.2011
28.06.2011
30.06.2011

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

Dňa 10. mája 2011 sme si pripomenuli nedožitých 65 rokov
a dňa 16. júla 2011 smutné ôsme výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Agnesa Mažgútová
Prázdna je chalúpka, pustý je dvor,
už nás mama naša nikdy neprivítaš v ňom.
Zavrela si oči, tíško si zaspala,
do rúk Pánu Bohu si svoju dušu odovzdala.
Keby sa tak dalo mama vrátiť čas,
otvoriť oči a počuť tvoj hlas.
Zastavil sa život, keď teba už niet,
vždy ťa budeme ľúbiť a vždy sa nám bude cnieť.

Ján Sušienka

Kto ťa mal rád, nezabúda. Kto ťa poznal, spomenie si.

Život nám nevráti, čo osud vzal,
odišiel si tíško vtedy, keď to nikto nečakal.
V ten osudný deň, keď ticho ostalo len,
odišiel si snívať svoj večný sen.
Utíchli tvoje kroky, utíchol tvoj hlas,
ktorý sme tak milovali, ale obraz
a spomienky zostanú navždy v nás.

S láskou spomínajú starký, synovia
Ľubo, Štefan, dcéra Žofka s rodinami.

S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra, synovia
so svojimi rodinami a celá ostatná rodina

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

Duchovný život
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- Sviatosti sa len neprijímajú, sviatosti sa žijú Aby mohol človek zo
sviatostí žiť, je potrebné, aby
bol so svojou vierou pevne spätý a mohol tak odolávať úskaliam a ťažkým skúškam, ktorými prechádza. Sviatosti nie sú
oslavou iba jednej chvíle. Mali
by človeka sprevádzať po celý
zvyšok života, viesť ho k duchaplným a dobrým rozhodnutiam, a udržovať ho v harmonickom vzťahu s vierou, v ktorej nachádza útechu. Nielen v
zlom, nielen v jednej chvíli, ale
po celý život.
Záverom apríla a mája
sa v obci vysluhovali sviatosti
birmovania a prijímania. Sviatosť birmovania vtláča do duše
človeka nezmazateľný duchovný znak, ktorý znamená, že Ježiš Kristus poznačil kresťana
pečaťou svojho ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol
jeho svedkom. Pán Boh prijíma
birmovancov ako dospelých veriacich a na pomoc im ponúka
svoje dary:
Dar poznania ► Možno
ním pocítiť Božiu lásku.

Dar múdrosti ► Dar je
schopnosťou pochopiť, že v našom živote má najväčší zmysel
Pán Boh, že on je najdôležitejší. Schopnosť umožňuje vždy
vidieť jeho nekonečnú lásku.

Dar rady ► Schopnosť
rozlíšiť dobré od zlého. Duch
svätý nám radí, ako sa správne
a dobre zachovať.
Dar nábožnosti ► Znásobuje v nás dôveru v Pána
Boha. Upevňuje naše priateľstvo s ním a vďaka tomu sa s
ním môžeme ľahšie rozprávať.
Dar bázne Božej ► Dar
nás má viesť k tomu, aby sme
pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Pomáha nám uvedomiť si ohavnosť hriechu.

Dar rozumu ► Správne
chápanie svätého písma, cez
ktoré sa nám prihovára Pán
Boh. Vo svätej omši sa máme
naučiť nachádzať užitočnosť a
silu pre život s Pánom Bohom.
Dar sily ► S darom sily by sme mali mať viac odvahy a vôle vytrvať v dobrom.
Hriech sa nám má protiviť a
viac by nám malo záležať na
spravodlivom konaní.

Prosme nášho nebeského Otca, aby sviatosť čerstvých
birmovancov pevnejšie zjednotila s Kristom, zveľadila v nich
dary Ducha Svätého a dala im
osobitnú silu. Prosme, aby ako
kresťania slovom i skutkom šírili a bránili svoju vieru, prosme, aby odvážne a s hrdosťou
vyznávali Kristovo meno a aby
sa nikdy nehanbili za kríž, za
velebenie Pána Boha a za naplnenie Duchom Svätým.
< Štefánia Belová,
sekretariát OcÚ & mu >

- Veľký deň prvoprijímajúcich -

< foto sv. prijímania: www.studiopama.tk; s láskavým dovolením >
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- Jánsky oheň rozhorel
v Belskej doline -

V piatok 24. júna, kedy podľa slovenského kalendára oslavuje meniny Ján, sa nad osadou Frankovia pálila vatra, ktorú si pripravili
samotní občania obce. Už niekoľko rokov prebiehajúcu akciu organizovali dobrovoľníci, keď
si sami nahotovili oheň a guláš. Desiatky účastníkov si užili príjemné chvíle a ich vysokánsku
vatru bolo vidieť už z veľkej diaľky. Vydarené
podujatie, podporené aj obcou, pripomenulo tradície, ktoré našich predkov sprevádzali v počiatkoch letného slnovratu, kedy jar symbolicky porážala zimu, Jánsky oheň odohnal zlé sily
a chránil úrodu pred búrkami a ľadom. < mu >

Kultúra
- Zabávať sa dá
aj bez alkoholu -

Bohatý kultúrny program Autocampingu
podčiarkol 21. máj, kedy sa pri príležitosti osláv
jubilejného 40. výročia občianskeho združenia
Klub abstinentov Žilina uskutočnil zraz viac ako
170 abstinujúcich a ich rodinných príslušníkov.
Návštevníci si aj vďaka prívetivosti vedenia obce, ktorú reprezentoval zástupca starostu, p.
Ján Kaňa, užili pohodových chvíľ o zdravej zábave pre všetky vekové kategórie. Kultúrny program akcie spestrili vystúpenia country skupiny
Priatelia a tanečné tóny z repertoáru kapely Zálesáci. Nechýbala štedrá tombola, obcou venovaná vatra a rôznorodé rozhovory o problematike škodlivého vplyvu závislosti na prácu, spoločnosť a rodinu, ktorých sa zúčastnila aj STV.
Klub abstinentov Žilina týmto ďakuje obci a vedeniu Obecného úradu Belá za láskavú pomoc
a srdce, ktoré pri vzájomnej spolupráci všetci
zúčastnení prezentovali.
< Rastislav Czelis, predseda
Klubu abstinentov Žilina & mu>

Kultúra
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- Neprehliadnuteľná Motogulashka V závere prvého májového týždňa sa v
areáli Autocampingu Belá uskutočnil ďalší ročník zrazu motorkárov. Podujatie pripravil žilinský motorkársky klub Fat Bad Boys, ktorý sa
tešil prívetivému počasiu a tiež hojnej návšteve.
Stovky nadšencov rýchlych kolies sa popoludní
vybrali po jazde Žilinou a jej okolím, a na cestách vytvorili viac ako 1,5 km dlhú kolónu. Akcia ponúkla množstvo súťaží, občerstvenie, 200
litrov gulášu a zábavu na celý deň. Stretnutím
sprevádzal známy moderátor a herec, p. Štefan
Skrúcaný. Jedným z vrcholov Motogulashky bolo losovanie tomboly, v ktorej si víťaz hlavnej ceny prišiel po novučičký cestný skúter. < mu >

- Stavanie mája pod záštitou starostu obce Máje boli oddávna známe ako znamenia
ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Mládenci ich stavali dievčatám ako emblémy zelene
a života, aby boli dievky krásne, štíhle a zdravé.
Časom sa rozšírila ešte idea o stavaní mája pre
dievčiny, ktoré sú súce na vydaj, no neskôr už
pôvodný význam májov upadol do zabudnutia.

Časy, kedy boli mladé stromčeky rozosiate po celej obci, sú, zdá sa, nenávratne preč,
no aké také zvyklosti v stavaní mája predsa len
ešte pretrvávajú. Jeden symbolický stromček
vyrástol v počiatkoch mesiaca lásky aj v Autocampingu Belá - Nižné Kamence. Akciu organizoval starosta obce v spolupráci s okresnou a
krajskou organizáciou SDĽ v Žiline. Stranu demokratickej ľavice zastupovali p. Martin Halás
(podpredseda), Róbert Gaboš (krajský predseda), Natália Gálisová (členka predsedníctva) a
Anna Perkovičová (okresná predsedníčka).

Pomocnú ruku k dielu, ktoré okrášľovalo
areál kempu po celý mesiac, priložilo i viacero
dobrovoľníkov, najmä z Nižných Kamencov. Za
prejavenú ochotu im náleží veľké poďakovanie.
Zúčastnení si inak vychutnali pripraveného
občerstvenia a muziky, o ktorú sa starali p. Milan Krajči, Ľuboš Malich a René Mihaliak. Počasie síce zostalo po celý čas zamračene urazené,
no zábavu nakoniec nijak nepokazilo. < mu >
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Kultúra

- „Dobré divadlo začína dobrým vrátnikom“ Možno ste si v minulých týždňoch alebo mesiacoch
všimli, že v našom kultúrnom
dome sa „niečo deje“. Hudba,
ozývajúca sa občas až ulicami,
neznela jeho okolím len počas pracovných dní, ale aj cez
víkendy. Zopár občanov zo zvedavosti aj nakuklo dnu, a ak
ste sa medzi nimi nenašli,
vedzte, že budova sa postupne
stala skutočným centrom kultúry, keďže začala poskytovať
priestory venované tak dôležitej kultúrno-spoločenskej aktivite, akou je divadlo.

V minulosti bol KD využívaný na rôznorodé činnosti,
ktoré jeho pomenovaniu blízke
nikdy neboli. Pozdvihnutím a
obrodením sa však stratili pavučiny a prázdnota, ktorou dovtedy zíval, a jeho plochy nám
venovali fantastickú možnosť,
ako sa priblížiť k veľkolepému
fenoménu našej spoločnosti. Aj
keď je divadlo často prehliadané, jeho úloha je v našom kultúrnom živote prakticky nezastupiteľná. Veď nie nadarmo je
živá scéna označovaná za umenie umení. Herci sú misionármi bojujúcimi o priazeň divákov, tých figúrok, ktorým pred
nohami leží lahodná možnosť,
ako sa stať múdrejšími a lepšími ľuďmi. Za onou naplňujúcou kultúrou sme vždy museli
jazdievať do vzdialených miest.
Dnes sa to ale snažíme zmeniť.

Na to, aké je divadlo dôležité, zabúdame po mnohých
stránkach. Zabúdame na to, že
to boli aj svätci Cyril a Metod,
ktorí nám niektoré jeho prvky
venovali. Zabúdame, že niektoré tieto slovesné formy sa neskôr stali vzormi pre Pašiové
hry, čo boli prvé divadelné vystúpenia na našom území. Zabúdame na to, že divadlo kedysi maľovalo svoje kontúry na
základe nebeskej predlohy, na
to, že až časom začalo odzrkadľovať aj samotnú ľudskú
spoločnosť. Divadlo sa stalo
ľudovým umením o veľkej bezprostrednosti, ktorá na obraz
charakteru človeka primaľovala iniciatívu, predstavivosť, nápaditosť a schopnosť improvizácie. Zabúdame, že divadlo už
prestalo slúžiť ako nástroj mocipánov a vzor pre človeka,
ktorý chce v živote maľovať len
krásnymi farbami. Scéna hovorí o nás samých, upozorňuje
na naše klady a neduhy, kritizuje nás, pranieruje, ale aj usmerňuje, vzdeláva a vychováva. Okrem hereckých výkonov
spája v jeden celok slovo, hudbu a tanec. Len ťažko možno
dôjsť k obrazu, ktorý by svietil pestrejšie, ako divadlo.
Všetky tieto možnosti v
našej obci v minulosti chýbali. Postupom času sa však z
maličkej a nenápadnej dedinky
stala skutočne moderná a veľká obec, v ktorej by divadlo dozaista nemalo absentovať. Našim cieľom je umožniť prípadným záujemcom rozšíriť si svoj
obzor a spektrum záľub taktiež
o tento druh záujmovo-umeleckej činnosti, ktorá môže človeka mnohému priučiť a najmä, ktorá ho dokáže odtrhnúť
od nesvárov dnešnej skazenej
spoločnosti a vpasovať ho do

oveľa duchaplnejšieho využívania voľného času. V minulosti
sme príležitostí tohto druhu
nemali mnoho. Dnes sa ale naskytli vďaka apelu dvoch žilinských divadelníkov, p. Pavla
Klimašovského a Jána Šuleka.
Skúsení herci prišli so svojím
návrhom vytvoriť z kultúrneho
domu domovskú scénu ich novovzniknutého divadielka, ktoré nesie názov „Príbeh“. Nuž,
stalo sa, a ako sa zdá, stalo sa
najlepšie, ako sa len mohlo.
Iniciatíva hercov vzišla
priamo zo skúseností, ktorými
počas svojich divadelných kariér prechádzajú. Pavol Klimašovský je dnes ešte stále externým hercom Mestského divadla v Žiline a bývalým členom populárneho divadla „Maják“. Ján Šulek, známy ako zakladateľ divadla „Na hojdačke“,
bol v minulosti zasa súčasťou
Bábkového divadla Žilina či Divadelného centra v Martine.
Obaja herci venovali svoj čas
skúšaniu dvoch inscenácií a
publiku v Belej sa už aj stihli
predstaviť, keď začiatkom mája vystúpili s hrou „O Červenej čiapočke“. Humorne poňatá klasická rozprávočka sa stala alternatívou pre mladších
divákov, tzn. deti predškolského veku a školákov z prvého až
štvrtého ročníka ZŠ. Moderne
prezentovaný príbeh rozveselil
celý kultúrny dom, v ktorom
sa objavilo úsmevov na rozdávanie. Deti sa v sprievode svojich paní učiteliek nielenže výborne zabavili, ale si aj zaspievali a dokonca i priučili netradične prednášanej angličtine.
Predstavenie sa pre ne stalo aj
vhodnou inšpiráciou, keďže divadlu sa v rámci krúžkov venujú aj v škole. No a neobišla
ich ani pozornosť STV.

Kultúra
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Divadlo „Príbeh“ sa po
týchto úspechoch chce inscenáciám určeným deťom a mládeži, ako i starším žiakom a
dospelým divákom venovať aj v
budúcnosti. Do ďalšej potenciálnej prezentácie vystúpenia,
ktoré znova raz dokáže pozdvihnúť aj úroveň a samotný
význam nášho kultúrneho domu, sa môže zapojiť napr. aj
veselie tanečného súboru. Je
nám všetkým jasné, že takéto
a podobné projekty v priestoroch nášho KD budú klásť zvýšené nároky na materiálne a
technické zabezpečenie. V praxi to predpokladá budúce doplnenie sály skutočne potrebným
technickým zariadením, najmä
zvukovou a svetelnou aparatúrou, ako aj doriešenie problému zatemnenia a úpravy javiska a rekonštrukcie opotrebovaného hľadiska, aby divák,
ktorý navštívi tento kultúrny
stánok, mal po vzhliadnutí vy-

stúpenia len tie najlepšie dojmy. Chce to len našu odvahu.

Zveľaďovanie priestorov
kultúrneho domu nám umožní
uvítať množstvo iných a rovnako pestrých podujatí, a v neposlednom rade nám dokáže zvýšiť úroveň nášho kultúrneho
života, na ktorý by sme nemali
zabúdať. Inšpirácie a bezprostrednej zábavy nie je predsa
nikdy dosť, a ak by ste náhodou pochybovali, skúste si len
predstaviť tie utešené úsmevy
našich ratolestí, ktoré sa počas

úspešnej inscenácie „O Červenej čiapočke“ šli doslova šťastím roztrhať. Duchaplné a adekvátne využívanie voľného času je dnes dôležitejšie, než kedykoľvek predtým. Dobré divadlo skutočne začína dobrým
vrátnikom, no potrebuje i podporu širokej verejnosti, ktorá je
preň životonosná. Ak sme raz
dokázali odtrhnúť naše dietky
od televíznych a počítačových
obrazoviek a usadiť ich do radosťou podčiarknutého kresla
v hľadisku, ktoré je pre ne ďaleko dobrotivejšie a zdravšie,
mali by sme si ich úsmevy a
spokojnosť vziať naozaj k srdcu. Divadlo môže nádherne vychovávať naše deti a výrazne
zvyšovať kultúru v našej obci
i životy nás samotných. Dajme
mu preto šancu!

< Jozef Ďurana, kultúrny
referent & mu >

- Obecná knižnica informuje - PROSÍME ČITATEĽOV
O VRÁTENIE
ZAPOŽIČANÝCH KNÍH -

Anna Štefanková (1), Zdenka
Šušotová (8), Terezka Vráblová (5), Erika Žeková (13).

rok 2007: Mária Danišková (2), Patrik Malich (3);

- NOVÉ TITULY Macocha; Krstná (Carrie
Adamsová); Temná ozvena (Michael Connely); Priechod (Justin Cronin); Presvedčenie; Jedz,
modli sa a miluj (Elizabeth Gilbertová); Mississippské poviedky (John Grisham); Ranč u starého otca (Táňa Keleová-Vasilková); Kleopatrina dcéra (Michelle Moranová); Ozvena mŕtvych (Johan Theorin); Nežiaduci účinok: Smrť (John Virapen).

rok 2008: Tatiana Ďuračková (1), Pavol Vrábel (2);
rok 2009: Katka Bačinská (1), Štefan Franček (1),
Eva Kubíková (1), Janko Kováč
(1), Nikola Mažgútová (3), Martina Ticháková (7), Michaela
Terchovanová (2), Bianka Vráblová (1);
rok 2010: Juraj Čelko
(3); Ľubka Frančeková (1), Alžbeta Frančeková (8), Lukáš
Gacho (3), Anna Holúbková (1),
Andrej Hyll (2), Dianka Malichová (2), Mirka Svetlovská (1),

- OTVÁRACIE HODINY
OBECNEJ KNIŽNICE < Helena Boháčová, Obecná
knižnica; edit. red. >

- pondelok až piatok 13:00 - 15:30 hod.
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Dobrú chuť / Inzercia
- Deň mlieka v školskej jedálni so zvýšeným obsahom vápnika, draslíka a vitamínu D, ako
aj mliekom so zníženým obsahom laktózy. Deti vzorky degustovali, porovnávali a vyhodnocovali. Využili sme príležitosti,
ako vyzdvihnúť mlieko nielen v
rámci prospešnosti zdraviu, ale
tiež ako každodennú súčasť
nášho stravovania. Veríme, že
sa nám podarilo všetky deti
presvedčiť, aby naň pri raňajkách viac nezabudli.

V 50. rokoch minulého
storočia bol 26. máj vyhlásený
za Medzinárodný deň mlieka.
V školskej jedálni sme si pri
tejto príležitosti opäť tento deň
pripomenuli, a náš Deň mlieka sa znova raz stretol s veľkou odozvou. Mlieko a mliečne
výrobky sme nielen propagovali, ale aj ochutnávali a snažili
sa tak deti viesť k racionálnemu stravovaniu. V jednom
z kútov jedálne boli p. Máriou
Sušienkovou a Katarínou Kubáňovou pripravené stoly s
plnotučným mliekom, mliekom

< PaedDr. Emília Surovcová,
SŠÚ Belá; edit. red. >

ZAKLADÁME databázu ŽIVNOSTNÍKOV

PREDÁM POZEMOK

CHCETE SA ZVIDITEĽNIŤ?

681 m2, oblasť ZLIEŇ - BELÁ

V našej obci žije mnoho zručných remeselníkov,
ktorí ovládajú všetky stavebné práce a chýba im
patričná reklama na internete. Nechcete sedieť
v zime doma? Kontaktujte nás na e-mail

CENA DOHODOU

remeslabela@gmail.com

0907 845 443

telefónne číslo:

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

- Neprehliadnite -

-Belská

púť-

Vaše články sú editované
(skracované, upravované) a do
novín sa nezmestia v úplnej podobe. Primárna zodpovednosť za obsah náleží autorom, ktorí sú pod
článkami podpísaní. Za neoznačené
artikle zodpovedajú viacerí členovia
redakčnej rady. Pôvod fotografií uverejňujeme len na Vaše požiadanie.
- BN č. 3/2011 vyjdú na Vianoce -

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

- 22. až 24. júl 2011 -

- belskenoviny@gmail.com -

- Vydáva Obecný úrad v Belej -

- Poďakovanie -
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Tel.: 041/5693331
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- užite si Belskú púť i zvyšok leta -

