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Ani sme sa nenazdali a
máme tu koniec roka - čas ako
stvorený na bilancovanie. Čo
všetko nás v priebehu toho roka postihlo, potešilo, obohatilo,
rozžialilo? Spektrum emócií v
osobnom i pracovnom živote.
Úvodom pár viet o tom,
ako to „starostovanie“ v tej našej obci vnímam. Verte či nie,
tejto práci som sa hneď od začiatku začal venovať celým svojím ja. Snaha vykonávať prácu
čestne, zodpovedne a transparentne - skrátka na všetkých
tých princípoch, ktoré sa síce
dnes v politike nenosia, ale na
ktorých som bol vychovaný a
ktoré určujú aj moje meno.
Meno je to najdôležitejšie, čo človek vlastní a čo ho
sprevádza počas celého jeho života. Niekedy stačí malé zakopnutie a stávate sa nenávideným, neobľúbeným. Všetko
je o rebríčku našich hodnôt a
tiež o uhle pohľadu. Občas nastáva situácia, keď nevyhovením jednému vznikne voči vám
nenávisť určitej skupiny, rodiny, priateľov. Nie je ľahké prijať ťažké, no nutné rozhodnutie, a niesť zodpovednosť v
niektorých veľmi zložitých životných okamihoch. Ste zodpovední za ľudí, ktorí u vás
pracujú, ste zodpovední, či po
vašich rozhodnutiach ostane
niečo viditeľné a prospešné pre
spoločnosť, a za akú cenu. Každý z nás by najradšej robil ľúbivé opatrenia a bol všetkými
zbožňovaný. No nie je to pravda? Ale ako nás už učili na prvých hodinách ekonómie - ľudské potreby sú neobmedzené,
avšak zdroje potrebné na ich
zabezpečenie už neobmedzené
nie sú. Je nemožné nasýtiť tromi grošmi takmer 3 400 ľudí.
To, čo vyhovuje jednému, je
priam neprípustné iným - sto
ľudí rovná sa sto chutí. I ja

Slovom starostu
sám som sa taktiež ocitol pred
mnohými neľahkými rozhodnutiami a pod tlakom určitých
skupín ľudí, kde sa stretávajú
rôzne, zväčša protichodné názory a kde je potrebné zachovať
chladnú hlavu a častokrát voliť
cestu menšieho zla. Automaticky vznikajú vaši prívrženci a
odporcovia. Samozrejme, jednou z najťažších skutočností je,
keď kvôli vášmu rozhodnutiu
príde niekto o prácu. Veru i tieto ťažké chvíle sa objavia pred
vami, keď zistíte, že týchto ľudí
jednoducho nezvládate vyplatiť
za ich odvedenú prácu.
Aj keď nerád, opäť musím pripomenúť tú nezávideniahodnú situáciu, ktorú sme
„zdedili“ a s ktorou bojujeme
každým dňom takmer už rok.
Dlhy nás dobiehajú. Musíme
zaplatiť takmer 60 000 € na neoprávnených výdavkoch z projektov EÚ, zaplatiť 59 000 €
na provízie za všetky tie úspešné projekty a zaplatiť takmer
400 000 € za práce navyše na
dokončenie rekonštrukcie spojenej školy. To máme 519 000
€ alebo teda 15 570 000 Sk. A
to sa nezmieňujem o všetkých
nezaplatených faktúrach za
zastávky, cesty a ostatné iné
výdavky spojené s doplatením
sociálnych a zdravotných odvodov, exekútorov a daňových
nedoplatkov ako bonus pre
Obecný podnik. Dlh jednoducho predstavuje skoro hodnotu
celého ročného rozpočtu obce.
Ako sa ľudovo hovorí, „každý
by mal vyskakovať do určitej
únosnej výšky“. Táto obec má
jednoducho na svojich ramenách toho až príliš. Aj kvôli tejto situácii sme boli nútení
zredukovať počet zamestnancov ako na obci, tak aj na podniku, no a samozrejme musíme
pokračovať, nevynímajúc aj ostatné inštitúcie, ktorých sme
zriaďovateľmi. Osobne ma veľ-

mi mrzí, že aj kvôli týmto opatreniam prichádzame o priateľov a známych. Verte mi, nie sú
to jednoduché rozhodnutia, no
sú nevyhnutné! Ako mi povedal už nejeden známy: „Vybral
si si najnevhodnejšiu dobu na
starostovanie.“ Skutočne, pozrime sa na celý svet navôkol.
Padajú burzy, ľudia sa búria a
protestujú v uliciach. Vláda
pomáha zachraňovať zahraničné banky a zároveň kráti podielové dane, ktoré sú pre obec
tak dôležité. Medzi ľuďmi sa
objavujú egoistické sklony a radu z tých, čo najviac kritizujú,
nezaujíma vaša snaha a práca,
ale skôr výška vášho platu. Peniaze dnes žiaľ zohrávajú ešte
významnejšiu úlohu. Prostriedok, ktorý mal ľuďom uľahčiť
výmenu tovarov a služieb, sa
stal nástrojom zotročenia obyvateľstva. Kiežby každý mohol
žiť spokojne a šťastne. Žiaľ, to
zariadiť v mojich silách nie je!
Prosím všetkých, ktorí čítajú tieto riadky, aby nepodľahli rôznym klebetám a rečiam, ktoré tak či tak nie je
možné odstrániť. V tejto súvislosti som pred voľbami povedal, že sa budem správať tak,
aby som sa mohol každému
pozrieť vždy do očí. Veď ako
som už spomenul, ide o moje
meno, ktoré si nenechám vziať!
Dovoľte, aby som vám
zaprial šťastné a veselé Vianoce o pokojnej a rodinnej atmosfére. Skúsme hľadať vo veciach pozitíva, ktoré nás budú
spájať a nie rozdeľovať. Vráťme
medzi nás trochu ľudskosti a
spolupatričnosti. Nielen kvôli
iným, ale aj kvôli nám samým.
Nech ten prichádzajúci rok je
lepší ako jeho predchodca a
ponúkne vám viac šťastných
dní prežitých v zdraví!
< Ing. Matúš Krajči, starosta
obce Belá; edit. red. >

Obecný úrad informuje
Pravda o kameni

Správy a rozhovory

V posledných týždňoch
vyrástli na cestách vedúcich do
obce tri neobyčajne opracované
skaly, ktoré informujú o vstupe do belského katastra. Kamene môžu identitu našej obce jedine zvýrazniť, no i napriek tomu vyvolali v radách občanov
mnoho polemiky s odkazom na
spôsob ich financovania. Obecný úrad preto oznamuje, že výstavba týchto estetických prvkov nebola realizovaná z obecných peňazí. Touto cestou chce
OcÚ zároveň poďakovať sponzorovi celého projektu, p. Jozefovi Hanuliakovi. < mu >

Obci Belá sa podarilo
nadviazať spoluprácu so súkromným regionálnym rádiom
Zet, ktoré sídli v Žiline. Do pravidelných správ z aktuálneho
diania v obci sa možno započúvať každý pondelok v premiére
o 9:30 a v repríze o 14:30, a to
na frekvencii 94,5 alebo prostredníctvom internetu. Interaktivita redaktorov na čele s Mgr.
Jánom Filipom zaručuje dôkladnú informovanosť o najaktuálnejších témach, ktoré hýbu životom nás všetkých. Rádio Zet, to je ideálne regionálne
rádio pre vás! < mu >

Z činnosti OP
Obecný úrad Belá sa v
spolupráci s Obecným podnikom Belá podieľal na ďalších
prácach na miestnom zdravotnom stredisku. Iniciatíva smerovala aj k rekonštrukcii vykurovania v základnej umeleckej
škole na Nižných Kamencoch
či k opravám drevených lavičiek v Belskej doline. Ob. podnik tiež vymieňal nevyhovujúce
stĺpy rozhlasového a káblového
vedenia. Boli odstránené závady na bytovke pri zdravotnom
stredisku, upravované verejné
priestranstvá a opravená cesta
na Hôštine. Podnik zabezpečil i
niektoré zemné práce pri revitalizácii námestia, niektoré vicepráce na škole (napr. strecha na šatni, komíny, sádrokartónové priečky), ako aj dopravné služby. V rámci nich realizoval OP dopravu pri niekoľkých školských akciách vo
vlastnej réžii a dopravu pri akciách ŠK Belá vo vlastnej réžii
v hodnote 5 880 €.
< Róbert Boháč,
riaditeľ OP; edit. red. >
xxx

xxx

Zber šatstva
28. a 29. novembra sa v
spolupráci neziskovej organizácie Dobrý anjel a obce Belá
konal v miestnom kultúrnom
dome charitatívny zber obnoseného šatstva. Zbieralo sa dámske, pánske i detské oblečenie,
ako aj posteľné obliečky, záclony, uteráky, prestieradlá, závesy, tkané koberce, periny, deky
či metrový textil. Občania mali
možnosť prinášať šatstvo v igelitových vreciach a škatuliach,
a podporiť tak sociálne odkázané osoby, ktoré sa bez pomocnej ruky ostatných nezaobídu. Zber (ne)potrebného šatstva v neposlednom rade prispel k šetreniu nášho životného
prostredia. < pš >
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Konečne bankomat!

Na prelome augusta a
septembra bolo priamo pri budove obecného úradu umiestnené samoobslužné zariadenie,
ktoré držiteľom platobných kariet a bankových účtov ponúka
možnosť jednoduchého a rýchleho výberu peňažnej hotovosti, ako aj mnoho ďalších funkcií. Stavebné úpravy pri príprave miestnosti realizoval Obecný podnik. Zariadenie je mimoriadne praktickou službou, ktorá dosiaľ citeľne chýbala. „Bankomat sa nám podarilo vybojovať po dlhom úsilí. Myslíme si,
že túto službu bezpochyby ocení množstvo našich občanov,
ako i obyvateľov susedných obcí,“ uviedol starosta obce Belá
Matúš Krajči. < mu >
Xxx

Ďakujeme za Vašu pomoc!
xxx

xxx
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Obecný úrad informuje
Na kus reči

Niet vody

Stavba mosta
Obec zrealizovala medzi
augustom a septembrom stavbu mosta v časti Račnica, ktorou spojí túto časť obce s časťou Brehy. Vedenie obce ďakuje za spoluprácu Obecnému
podniku, ako aj p. Františkovi
Vráblovi, ktorý pomohol nielen
materiálne, ale i finančne. < pš >

V októbri navštívil obec
Belá p. JUDr. Pavol Hrušovský, predný predstaviteľ poslaneckého klubu KDH. Predmetom priateľského stretnutia
so starostom obce bola najmä
diskusia o potrebách finančnej
pomoci pre starú budovu našej základnej školy, ktorá je v
havarijnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu. Poslanca
NR SR privítali okrem zástupcov vedenia obce aj predstaviteľky klubu dôchodcov, aby sa
porozprávali o súčasnej kvalite
života starších občanov a o ďalších problémoch, ktoré ich trápia. Beseda neobišla ani investície do regiónov na severe Slovenska, možnosti poskytovania
ďalších finančných prostriedkov či realizáciu viacerých stavebných projektov. Rodák z dedinky Veľká Maňa našim reprezentantom sľúbil, že sa bude
usilovať o získanie peňazí potrebných na rekonštrukciu starej budovy školy, ktoré by pomohli vytvoriť pre žiakov ideálne prostredie. K slovám čelného politika úpenlivo vzhliada aj
starosta obce Belá, Ing. Matúš
Krajči, keď pre týždenník MY:
Žilinské Noviny uviedol: „Naše
priateľské vzťahy s KDH sú na
vysokej úrovni a verím, že je to
silný partner, ktorý nám pomôže poskytnúť pomocnú ruku. Doteraz nám ju vždy poskytol, za
čo im úprimne ďakujem nielen
ja, ale verím, že i obyvatelia obce Belá.“ < mu >

Ako vieme, strednú Európu sužuje od konca leta nedostatok zrážok. Výdatný dážď
neprišiel prakticky počas troch
mesiacov, čo sa v prípade obce
Belá negatívne prejavilo na nedostatku vody v častiach Nižné
a Vyšné Kamence. O problémy
v týchto lokalitách sa okrem
sucha postarali aj rôzne poruchy, nakoľko miestne vodovodné potrubia sú v havarijnom
stave. Situácia došla do bodu,
kedy sa prívod vody začal do
vyriešenia odstavovať. Problém
sa začal riešiť osobitne na Nižných a osobitne na Vyšných
Kamencoch, čo si tiež vyžadovalo vyjasnenie postojov, ba až
niekoľkoročných sporov a nedorozumení medzi obyvateľmi
týchto častí. Krátko pred prvou
odstávkou z polovice novembra
sa vedenie obce niekoľkokrát
stretlo s dotknutými občanmi,
pričom ďalším stretnutiam je
prístupné kedykoľvek. Postupné odstraňovanie problému sa
stalo prioritou, ktorej obec venovala veľkú pozornosť. V snahe riešiť daný problém sa začal
monitoring a merania pre zistenie možných porúch a výkopové práce. Obec chce poďakovať všetkým zainteresovaným
občanom za trpezlivosť a spoluúčasť na odstraňovaní problémov a zároveň vyhlasuje, že
po týchto skúsenostiach uvažuje nad hľadaním nového prameňa a nad komplexným riešením problémov na Nižných a
Vyšných Kamencoch, akým je
aj určenie správcu vodovodu.
Uvažuje sa taktiež nad určením riadnych pravidiel prevádzkovania miestneho vodovodu (napr. formou VZN obce).
Samozrejme, riešenie danej situácie spočíva v už chronicky
známom probléme obce s financiami. < pš >

xxx

Na webe
Pokiaľ ste si nestihli zakúpiť niektoré z našich starých
čísel Belských novín, nezúfajte!
Periodikum je po rozpredaní
zásob umiestňované na oficiálne webové stránky našej obce
a k dispozícii je ku všetkému v
plnofarebnej podobe. Jednotlivé vydania Belských novín nájdete na internetovej stránke
www.bela.sk v sekcii „Obecné
noviny“. < mu >

Obecný úrad informuje
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Dohoda o spolupráci s obcou Maslenica
Vedenie obce povedalo
predbežné historické „áno“ významnej medzinárodnej spolupráci s obcou Maslenica, ležiacej v okrese Jasenice v Zadarskej župe, jednej z vôbec najperspektívnejších lokalít Chorvátska. Hlavným cieľom partnerstva by malo byť zbližovanie bratského puta medzi obyvateľmi príslušných obcí, výmena poznatkov z histórie, ako
i zdieľanie odlišných zvykov a
tradícií. Vytvorenie partnerstva
za hranicami krajiny je ideálnou príležitosťou, ako začať s
budovaním širokej súčinnosti
v rôznych oblastiach. Priority
by sa mali okrem spomínaných
cieľov dotýkať aj množstva výmenných programov, preberania skúseností a vzájomnej pomoci pri rozvoji obcí.

Predstavitelia zahraničnej strany navštívili náš domov
po prvýkrát počas októbra. S
úvodnými krokmi pri nastoľovaní partnerstva je zatiaľ nadmieru spokojný i starosta obce
Belá, Ing. Matúš Krajči. „Bolo
by naozaj príjemné, ak by dve
tak rozdielne obce, akými Belá
a chorvátska Maslenica sú, mali spolu nejakú družbu a priateľský vzťah, na základe ktorého by sme mohli stavať a posielať našich ľudí, aby išli reprezentovať našu kultúru a na-

še zvyky priamo k našim partnerom, a všetko to samozrejme
spojiť s príjemnými zážitkami z
dovolenky a z kúpania sa v mori. Podobne očakávame, že by i
naši priatelia mohli prísť sem a
predstaviť ich kultúru a ich zvyky priamo u nás, a to nielen počas našich hodov, ale v podstate počas celého roka.“
Ak je dovolenka pri mori všeobecnou atrakciou našinca, nebude zrejme veľa pochýb
o tom, že pre obyvateľov z Jadranu by mohol byť podobným
magnetom pobyt a oddych v
našich horách. A práve miestna malebná príroda bola prioritou, na ktorú chceli Chorvátov upozorniť zástupcovia slovenskej obce. Návštevníci z prímoria si mohli užiť trébars vyvezenia lanovkou na Chleb, exkurziu po lyžiarskych dráhach,
vizitu terchovského kostola či
návštevu originálneho dreveného betlehema. Taktiež neobišli
ani utešenú výstavu králikov v
Autocampingu Belá či pohľad
na jaskynný útvar zvaný Jánošíkova izba. Obec Belá so svojím priľahlým okolím skrátka
ukázala, že rozhodne má čo ponúknuť. Jednou z najväčších
devíz našej obce by mala byť
skúsenosť s členstvom v Európskej únii, keďže Chorvátsko
na svoj vstup zatiaľ čaká a víta
tak akékoľvek možnosti a skúsenosti, ktoré by mohlo v budúcnosti získať.
Obec Belá sa predstavila svojmu partnerovi doslova
„na podnose“, no čo-to o sebe
prezradili aj zástupcovia chorvátskej strany. „Okresu Jasenice náleží viac ako 12 km pri
pobreží Jadranského mora. Leží pod prekrásnym pohorím Velebit, ktoré je u nás chráneným

územím tak, ako u vás Národný
park Malá Fatra. V okrese žije
spolu 2 200 obyvateľov v štyroch obciach, ktorých zastupuje
7 poslancov okresného parlamentu. Ja ako náčelník okresu
som priamo volený už štvrté volebné obdobie,“ uviedol p. Martin Baričević, najvyšší predstaviteľ okresu Jasenice, ktorý záverom načrtol aj možnosti samotného partnerstva. „Keď ide
o perspektívu našej spolupráce
s obcou Belá, so starostom Matúšom Krajčim sme skonštatovali, že možnosti spolupráce našich regiónov by sa mali dotýkať hlavne oblastí čerpania eurofondov, kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu.“
O tom, ako sa vzájomný
partnerský vzťah a spolupráca
obcí Belá a Maslenica bude vyvíjať, sa budeme môcť presvedčiť v budúcnosti. Dovtedy treba dúfať, že sa naplní povzbudivé chorvátske príslovie, ktoré
hovorí: „Trpezlivému všetko na
dobré vyjde.“ < mu >

Návšteva aj
z Poľska
Postupné nadväzovanie
cezhraničných partnerstiev nabralo aj severný kurz. V priebehu novembra k nám po prvýkrát zavítali aj zástupcovia poľskej obce Dębowiec, na čele so
starostom Zbigniewom Staniszewskim. Prioritou návštevy sa
stalo nadväzovanie spolupráce
a snaha o vytvorenie partnerského vzťahu, ktorý by sa mal
rozširovať do vzájomnej súčinnosti. Predstavitelia obce Belá
sa na návštevu poľskej strany
vydajú taktiež, a to začiatkom
roka 2012. < mu >
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Obecný úrad informuje
Aktuálne projekty obce Belá
< tk >

► „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá“

► „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu pracovníkov samosprávy v MTD“

Na konci septembra došlo k odovzdaniu
diela zo strany zhotoviteľa, čím došlo k fyzickému ukončeniu projektu. V súčasnosti prebieha
jeho finančné vysporiadanie. Celkové ukončenie
projektu sa predpokladá v septembri 2012. V
súčasnosti možno konštatovať, že projekt bol
dobre pripravený, keďže pri objeme výdavkov
viac ako 263 000 € vznikli neoprávnené výdavky
len vo výške necelých 1 000 €, a to v dôsledku
zvýše-nia DPH z 19 na 20 %.

Projekt bol fyzicky ukončený už v novembri 2010, jeho celkové ukončenie je však podmienené aj jeho finančným vysporiadaním, ktoré sa však kvôli rôznym problémom stále odďaľovalo. Situáciu urýchlil až preklenovací úver,
ktorý si obec musela vziať, aby mohla uhradiť
záväzky vyplývajúce z projektu. Celkové ukončenie projektu sa predpokladá na jar 2012.

► „Nadstavba a stavebné úpravy Spojenej školy v Belej“

Projekt ešte stále aktívne prebieha, ale
pomaly sa taktiež blíži ku koncu. Ukončenie aktivít bude v januári 2012 a jeho úplné ukončenie sa predpokladá v júni 2012.

V súčasnosti najväčší projekt obce, ktorý
pravdepodobne najväčším na dlhú dobu aj ostane, sa pomaly chýli ku svojmu ukončeniu. Stavebná časť projektu bola ukončená počas decembra 2011, kedy sa uskutočnila aj plánovaná
kolaudácia stavby. Tým však projekt nekončí,
keďže ešte bude potrebné celý projekt finančne
vysporiadať, čo by malo prebiehať do júna 2012.
Projekt bude čerpaný na 95 %; zvyšných 5 %
prác nebolo možné z rôznych dôvodov realizovať. Hodnota nadprác hradených obcou dosiahla takmer 400 000 €. Celkovo sa na rekonštrukcii školy preinvestovali takmer 2 milióny €.

► „Modernou školou do Európy“

► „Viacúčelové ihrisko - Belá“

► „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá“
Ďalší z veľkých projektov obce sa práve
nachádza v polovici svojej realizácie. Pred prerušením prác na zimu budú už hotové všetky
chodníky a dlažobné plochy, hrubá stavba pódia
a WC zariadenia. Budú osadené stĺpy na osvetlenie a vybetónované ochranné múry okolo vyvýšených plôch, v ktorých bude vysadená zeleň.
Na jar budú práce na námestí opäť pokračovať.
Pódium a ochranné múry budú obložené betónovým obkladom, na WC zariadení sa dokončí
fasáda a bude nainštalované vnútorné zariadenie. Budú tiež osadené svietidlá na stĺpy osvetlenia, voľné plochy sa zatrávnia a vysadí sa na
nich zeleň. Na záver budú osadené lavičky, kvetináče a odpadkové koše. Ukončenie stavebných
prác je plánované na jar 2012.

Projekt realizuje obec Belá vďaka svojmu
členstvu v Miestnej akčnej skupine OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Stavba ihriska sa začala v júli a ukončená bola v októbri
tohto roku. Finančné vysporiadanie bude prebiehať v budúcom roku. Ihrisko s umelou trávou je vybavené zariadeniami na hru minifutbalu, nohejbalu, volejbalu, tenisu a streetballu.
Pre možnosť využívať ho aj vo večerných hodinách je vybavené aj osvetlením. Hoci je ihrisko
už hotové a plne funkčné, do užívania sa z dôvodu bezpečnosti odovzdá až po dokončení revitalizácie námestia.

Obecný úrad informuje
► „Vybudovanie vodozádržných opatrení a revitalizácia krajiny v k. ú. Belá“
Ide o najnovší a najrýchlejšie prebiehajúci projekt, keďže
výzva bola vyhlásená v septembri,
a v októbri sa už
začalo s jeho realizáciou. Realizácia tohto projektu bude ukončená v marci 2012. Výhodou projektu je, že je čiastočne podporený dotáciou z
Úradu vlády a nejedná sa teda o klasický europrojekt, ktorý je bežne spojený so značnou administratívnou záťažou. Podstatou projektu je
realizácia opatrení, ktoré majú vodozádržnú kapacitu viac ako 10 000 m3. Projekt sa realizuje v
mikropovodí potoka Račnica a pozostáva z budovania hrádzok, drevených stupňov a prahov,
zasakovacích pásov a jám, a usadzovacej nádrže. Realizácia týchto opatrení by mala zmierniť
škody spôsobené prívalovými dažďami na danom toku. Ďalším pozitívom projektu je, že obec
v rámci neho zamestnala na 6 mesiacov celkom
10 nezamestnaných miestnych občanov, ktorí si
takýmto spôsobom môžu udržať pracovné návyky a získať aj nové pracovné zručnosti.
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Potravinová pomoc

V obci Belá bola v septembri uvedená do
praxe jednorazová prevádzka potravinovej banky, tzn. bezplatný výdaj potravín pre miestnych
občanov, ktorí mali na poskytnutie pomoci nárok. O potravinovú pomoc mohli obyvatelia požiadať, ak spĺňali štátom stanovené podmienky.
Tie nárokovali pomoc fyzickým osobám poberajúcim dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke; poberateľom dôchodku do maximálnej výšky
305 €; nepracujúcim poberateľom starobného,
predčasného a invalidného dôchodku; osobám
na hranici životného minima a rodinám s deťmi
v náhradnej rodinnej starostlivosti.

► „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v slovensko-poľskom prihraničí“
V rámci výdavkov ide o vôbec najmenší projekt. Jeho špecifikom je, že obec Belá je
spolu s obcami Stráža a
Terchová partnerom pre
hlavného prijímateľa obec Krasňany. Projekt
bol dokončený a v priebehu budúceho roka bude prebiehať jeho finančné vysporiadanie. V rámci projektu boli pri
vstupoch do obce namontované 2 merače rýchlosti, na kritické miesta v obci bolo osadených 5
dopravných zrkadiel a na 3 miestach na Ulici
SNP (pri kultúrnom dome, materskej škole a
cukrárni) budú namontované spomaľovače. Z
dôvodu zimnej údržby budú osadené až na jar
2012. Pribudli aj nové dopravné značenia a na
viacerých úsekoch v obci aj vytúžená maximálna povolená rýchlosť jazdy o hodnote 30 km/h.

Občania, ktorí prejavili o potravinovú pomoc záujem, sa museli na OcÚ preukázať do
stanoveného dátumu potrebnými dokladmi. Po
ukončení registrácie všetkých žiadateľov boli
potraviny dovezené z centrálnych skladov v Prievidzi a umiestnené do miestneho kultúrneho domu. Pomoci o celkovej hodnote približne 8 ton
sa dostalo takmer 180 občanom. Belá bola jednou z prvých obcí regiónu, ktorej sa vydanie
potravinovej pomoci podarilo zrealizovať, pričom
hneď v prvý deň deľby bolo rozdaných približne
90 % všetkých potravín. Potravinová pomoc sa
poskytovala vo forme bezplatného dodania 20
kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg troch druhov bezvaječných cestovín. < mu >
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Belských novín sa konali dve riadne a dve
mimoriadne obecné zastupiteľstvá (ďalej OZ; MOZ), na ktorých OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE:

a) správy o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh;
b) doplňujúce informácie p. Ing. arch. Barčiaka
k doplnkom Územného plánu obce Belá;
c) podrobnú informáciu o riešení problému s
vodou na Nižných a Vyšných Kamencoch,
ktorú predniesol Ing. Jozef Mažgút;
d) návrh na založenie nového podniku obcou firma Služby Belá, s.r.o.; dôvod na založenie
vysvetlil konateľ OP Belá, p. Róbert Boháč;
e) správu prednesenú starostom obce Belá a
celkové zhodnotenie situácie obce;
f) správu prednesenú prednostom OcÚ Belá o
činnosti, plnených úlohách, situácii a opatreniach na OcÚ;
g) informáciu riaditeľa OP Belá o hospodárskej
činnosti a plnení úloh OP a BLK;
h) správu prednesenú prezidentom ŠK Belá o
hospodárení a výsledkoch ŠK Belá;
i) informáciu prednesenú projektovým manažérom obce Belá o projektoch obce a ich mechanizme financovania;
j) správu prednesenú hlavným kontrolórom obce Belá o kontrolnej činnosti a plnení si úloh
vyplývajúcich z činnosti;
k) informáciu Ing. Jozefa Mažgúta a Mgr. Dany
Krištofíkovej o analýze kúpyschopnosti a nemožného prevádzkovania predajnej jednotky
potravín na Nižných Kamencoch;
l) správu prednesenú riaditeľom SŠ Belá o finančnej situácii SŠ a použití prostriedkov
PK na OK z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, ako aj požiadavku dofinancovania OK na rok 2011;
m) žiadosť č. 1825/2011 - komisia žiada kupujúceho doložiť k žiadosti pozemno-knižný výpis danej parcely - podľa doterajších zistení
je pozemok nepredajný;
n) podnet občanov Nižných Kamencov o situácii
ohľadom vody a porúch na vodovodnom potrubí na Nižných Kamencoch;
o) informácie ohľadom prevádzkovania VO po
uskutočnení projektu rekonštrukcie;
p) správu ohľadom VZN obce a výzvu poslancom OZ na uskutočnenie aktualizácií, doplnenia nových a zrušenia zastaraných VZN;

q) informácie k poslaneckým odmenám za rok
2011 a výzvu na poskytnutie čísel bankových
účtov poslancov pre potreby učtárne OcÚ;
r) vypracovanie plánu OZ na rok 2012, ktorý
bude hotový do konca januára 2012;
s) cenník poplatkov za využívanie telocvične v
hodnote 10 € na hodinu pre domácich a 15 €
na hodinu pre ostatných používateľov (zložky ŠK a kluby obce - bez poplatku).
II. SCHVÁLILO:
a) výšku spolufinancovania projektu: Modernizácia separovaného zberu odpadov v obci
Belá;
b) zápis zmeny hranice intravilánu v katastri
nehnuteľností obce Belá v časti Ohrady v
zmysle predloženého návrhu na prerokovanie, platného územného plánu vyhotoveného architektonickým ateliérom AUT, Ing.
arch. Peter Krajč-AA, ktorý bol uznesením
OZ č. 1/2008 z 29.9.2008 potvrdený ako
platná územnoplánovacia dokumentácia, v
zmysle snímok z máp a geometrického plánu č. 14/2007 vyhotoveného Ing. Máriou
Koššuthovou; a to nasledovne: Hranica jestvujúceho intravilánu obce sa presunie na
hranicu medzi parcelami KN-C 13366/34 a
KN-C 2317/1; 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; ďalej k bodom 72, 73,
74, 135, 87, 132, 86 až k bodu „C“, resp. na
hranicu parcely KN-C 2206 a parcely 13099;
c) navrhnuté práce nad rámec vykonané spoločnosťou Hastra s.r.o. vo výške podľa priloženej prílohy č.1;
d) VZN obce Belá č. 5/2011 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni;
e) VZN obce Belá č. 6/2011, ktorým sa určuje
školský obvod ZŠ zriadenej obcou Belá;
f) dodatok č. 1 k zmluve uzavretej dňa 21.1.
2000 vo veci prenájmu časti pozemkov medzi obcou, zastúpenou bývalým starostom p.
Ing. Ivanom Dvorským (prenajímateľom) a p.
Máriou Šipčiakovou (nájomcom);

Obecný úrad informuje
III. ULOŽILO, POVERILO:

g) úpravy rozpočtu na rok 2011;
h) otváracie hodiny pre darčekovú predajňu v
Kultúrnom dome Belá pre p. Dávida Židuliaka podľa predloženého návrhu;
i) odkúpenie pozemku od p. Márie Frantovej
za sumu 40 000 € (splátky). Pozemok sa nachádza v k. ú. obce Belá a doteraz časť z neho obec využíva ako autobusovú zástavku;
j) pôžičku od súkromnej firmy na prefinancovanie ihriska na námestí do 93 000 €;
k) pôžičku od súkromnej firmy na prefinancovanie dopravného projektu obce do 12 000 €;
l) pôžičku od súkromného podnikateľa na financovanie dlhov obce v hodnote 100 000 €;
m) nasledovné VZN a dokumenty obce:
* Rokovací poriadok (č. 4/2011)
* Komunitný plán (č. 7/2011)
* VZN ŠJ (č. 8/2011)
* VZN ZUŠ (č. 9/2011)
* VZN MŠ (č. 10/2011)
* VZN ŠKD (č. 11/ 2011)
* VZN Zápis (č. 12/2011)
* VZN a smernice Belkos
* smernicu 1 ako VZN (č. 13/ 2011)
* smernicu 2 ako VZN (č. 14/2011)
* štatút ako VZN (č. 15/2011)
* organizačno-prac. poriadok (č. 16/2011);
n) rozpočet obce Belá a jeho jednotlivé zložky
na rok 2012;
o) posúdenie žiadosti - 9x sociálna komisia (z
toho 7x kladne); 2x COOP Jednota (z toho 1x
kladne); 1x otváracie hod. (kladne); umiestnenie prevádzky Tipsport - stávková kancelária (kladne);
p) vyradenie inventarizačného majetku SŠ Belá
podľa priložených záznamov po rekonštrukcii školy;
q) uznesenie, ktorým nevyhovuje protestu prokurátora proti uzneseniu OZ Belá č. 7/2011
č. Pd 86/11-15 zo dňa 19.8.2011.

Poďakovanie
Touto cestou vyslovuje Obecný úrad Belá
svoje poďakovanie p. Jánovi Labantovi z Kubíkovej, ktorý z vlastnej vôle
a iniciatívy zhotovil kovové dvere na rezervoári
a taktiež prenosné futbalové bránky na ihrisku v
Kubíkovej. Výrazne tým
obci pomohol. < OcÚ >
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a) starostu obce Belá, aby podal žiadosť na zápis danej zmeny hranice intravilánu (viac v
bode II. b) na Správu katastra Žilina;
b) prednostovi OcÚ Belá písomne vyzvať zhotoviteľa projektu Revitalizácia verejných priestranstiev obce Belá - konkrétneho projektanta - o vykonanie nápravy, t.j. vyvolanie rokovania o preplatenie daných prác;
c) stavebnej komisii preveriť žiadosť s č.
1825/2011 a následne podať návrh o tom,
či je vhodné, aby sa pozemok predal;
d) Ing. Jozefovi Mažgútovi a Mgr. Dane Krištofíkovej vykonať prieskum o kúpyschopnosti
obyvateľov na Nižných Kamencoch za účelom otvorenia predajne;
e) riaditeľovi OP Belá urobiť kalkuláciu výšky
nákladov na zahájenie predajne;
f) Ing. Tomášovi Káčerovi rozpracovať prehľadnú tabuľku: Finančný sumár projektov obce;
g) vedenie obce doriešiť dodatok zmluvy medzi
obcou Belá a Urbárom ohľadom kempingu
Nižné Kamence;
h) vedenie obce vyhotoviť prevádzkový poriadok ihriska na námestí (prevádzkové hodiny, správca a pod.) do začiatku využívania;
i) vedenie obce a Ing. Jozefa Mažgúta vypracovať nové VZN: Prevádzkovanie miestneho vodovodu na Nižných a Vyšných Kamencoch pravidlá a podmienky, po vyriešení súčasných problémov s vodou v daných lokalitách;
j) vedenie obce zaznamenať a pripraviť na
schválenie do budúceho OZ zápis do kroniky obce, ktorý bude zaznamenávať zmeny
v obci vo voľbách 2010 a rok 2011;
k) vedenie obce doplniť potrebné informácie o
možnom členstve v Oblastnom zväze CR,
ktoré sú dôležité pre schválenie vstupu obce
do tejto organizácie.

Bezbariérový prístup

Oznam OP

xxx

Obecný podnik Belá oznamuje, že zabezpečuje odvoz železného šrotu. Prosíme občanov, aby
šrot neodovzdávali iným
inštitúciám či osobám.
Zber komodít je fakturovaný a šrot odovzdaný do
zberne surovín. Vyzbierané peniaze tým pádom
zostávajú v obci. < OP >
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Zo školských lavíc
Pozoruhodné úspechy mladých fotografov

Slovenský olympijský výbor vyhlásil v spolupráci so
svojou komisiou pre šport a
životné prostredie fotografickú
súťaž „Naše športovisko - poriadok či neporiadok?“. Nosnými
cieľmi projektu bolo podporiť
deti a mládež v tvorivej činnosti, zdokumentovať znečistenie
športovísk a životného prostredia okolo nás, pritiahnuť pozornosť detí na problematiku
znečistenia životného prostredia a predstaviť hlavné myšlienky olympizmu a environmentálnej výchovy prostredníctvom inej ako športovej dimenzie. Do súťaže sa zapojili
žiaci a študenti z 26 základných, stredných, internátnych
a špeciálnych škôl a gymnázií.
Účastníci zaslali dovedna 229
fotografií, pričom 17 detí súťažilo v kategórii do 12 rokov a
66 v kategórii 12 až 18 rokov.
Do súťaže sa zapojilo aj
14 žiakov našej základnej školy. Prvé miesto v kategórii do
12 rokov získal Janko Šugár

(žiak 4.A triedy) a 3. miesto Alžbetka Frančeková (7.B). Naši
šikovní žiaci sa tak 11. novembra zúčastnili aj slávnostného
vyhodnotenia v Zrkadlovej sále
Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia našim žiakom
a najlepším krajom za Olympijské festivaly detí a mládeže
odovzdali prezident SOV p.
František Chmelár, predseda
Združenia miest a obcí Sloven-

ska p. Jozef Dvonč, predseda
Žilinského samosprávneho kraja p. Juraj Blanár a primátor
Bratislavy p. Milan Ftáčnik.
Slávnostný program s účasťou
asi 150 ľudí obohatilo aj spevácke vystúpenie hudobnej formácie Fragile. Podujatím sprevádzala známa televízna moderátorka Alena Heribanová.

Noc duchov

Rečou čísel

Späť do školy

28. októbra si žiaci niekoľkých záujmových krúžkov
užili „Noc duchov, tekvíc a strašidiel“. Akcia sa realizovala už
po tretíkrát, nakoľko sa žiakom
vždy páčila. Stretnutie bolo v
budove novej školy, ktorá sa
zmenila na obydlie škriatkov,
čarodejníc, duchov a rôznych
mátoh. Program pre žiakov zahŕňal strašidelnú prehliadku
hradu Strečno, večeru, diskotéku a spanie v telocvični. Poďakovanie patrí DJ-ovi p. Ľubošovi Malichovi a Obecnému
podniku.

Školský rok 2011/12
začalo na ZŠ Belá celkom 406
žiakov (22 prvákov a 54 deviatakov). ZUŠ navštevuje celkom
196 žiakov (99 v skupinovej a
97 v individuálnej forme). Do
materskej školy nastúpilo spolu 91 detí, z toho 32 predškolákov. Pod aktivity školského
strediska záujmovej činnosti
spadá 406 žiakov, pod školský
klub detí 35 žiakov. 85 žiakov
ZŠ navštevuje triedy so športovou prípravou alebo príp. triedy s rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov a informatiky.

- VÍTANIE ŠK. ROKA -

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

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

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

xxx

Zo školských lavíc
Budúci redaktori?
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Slasti letného tábora
- ŽIACI SŠ BELÁ NA LETNOM TÁBORE
V OBCI KRUŠETNICA (1. až 8. august) -

Žiaci SŠ Belá sa 26. októbra zúčastnili
na slávnostnom vyhodnocovaní a odovzdávaní
cien súťaže triednych a školských časopisov
„Pro Slavis“, ktoré sa konalo v historickej budove žilinskej radnice, kde sa prítomným prihovoril predseda Matice slovenskej p. Ing. Marián
Tkáč, ako aj riaditeľ DMS v Žiline p. PaedDr.
Branislav Kohút a primátor Žiliny p. Ing. Igor
Choma. Medzi 117 súťažiacimi z celého Slovenska i zo zahraničia obstál aj triedny časopis „Osmijanko“ a „Deti slnka“, ktorý získal čestné uznanie za kreatívny prístup v obsahovom a výtvarnom spracovaní. Ocenenie prevzali Terezka
Kaňová a Klaudia Šimlíková, žiačky 4.A triedy.

xxx

Svetový deň srdca

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

„Deň starých rodičov“

Žiaci SŠ Belá obohatili svojimi vystúpeniami stretnutie seniorov z 9. októbra, ktoré pri
príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizoval
Obecný úrad Belá. Viac sa o tomto utešenom
podujatí dočítate na strane 21.

SŠ Belá oslávila 29. septembra v rámci
rozvojového projektu MŠVVaŠ SR pod názvom
„Zdravie v školách 2011“ Svetový deň srdca. Počas celého dňa prebiehali na škole mnohoraké
aktivity, napr. meranie krvného tlaku žiakom a
zamestnancom školy, relácia do školského rozhlasu, prezentácie venované téme na vyučovacích hodinách konkrétnych predmetov, výtvarné
spracovanie témy na hodinách výtvarnej výchovy, vytvorenie srdca na školskom dvore a dobrovoľný Beh zdravia. Behu sa nakoniec zúčastnilo
194 žiakov a 10 dospelých. Spoločnú fotografiu
v tvare srdca tvorilo 233 žiakov a 12 dospelých.
< Mgr. Irena Kolčáková, SŠ Belá; edit. red. >
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Profil

Viktor Kobrtek: „Pri východe slnka je to iný svet“
„Vystupovať na hory nie
je pre človeka dôležité. Dôležité
je to iba pre toho, kto si to dôležitým učinil,“ povedal kedysi
legendárny taliansky horolezec
a cestovateľ Reinhold Messner,
vôbec prvý človek, ktorý zdolal
všetkých 14 hôr s nadmorskou
výškou presahujúcou 8 000
metrov. Podobné motto si vo
svojom živote stanovil aj náš
spoluobčan Viktor Kobrtek. Aj
u neho sa však toto predsavzatie stalo postupom času samozrejmosťou plynúcou z veľkej
lásky k prírode.

pod krídla Slovenského vysokohorského turistického spolku. V klube sa združujú najmä
záujemcovia a nadšenci menej
náročnej vysokohorskej turistiky, ako aj iných aktivít. Hlavným ťažiskom pôsobenia klubu je pre Viktora dobre známa
Malá Fatra, no človek si tu príde aj na iné pohoria.

Foto: Nízke Tatry v októbri. (© Vladimír Putera)

Foto: Výstup na Malý Kriváň z 29.
mája 2010. (© Vladimír Putera)

Obyvateľ miestnej časti
Nigrob pochodil veľké kusisko
sveta. Jeho vrelý vzťah k prírode sa začal budovať už v detstve. Krásy Belskej doliny sa
stali dostatočnou inšpiráciou
na to, aby sa koncom 90. rokov minulého storočia stal jedným z členov Vysokohorského
klubu Malá Fatra, ktorý patrí

Pravidelné výstupy na
hory začal Viktor Kobrtek realizovať niekedy v rokoch 1995
až 1996. Sprvoti sa približoval
nebesám väčšinou sám. Elán a
túžba po zdolávaní samého seba mu ale nikdy neboli cudzie.
„Je to v prvom rade o tom hobby. Človeku by nemala chýbať
chuť,“ pritakáva Viktor, človek,
ktorý sa do hôr doslova zamiloval. Spojenie svojej lásky s
aktivitami VKMF sa teda pre
neho stalo samozrejmosťou, no
v neposlednom rade i výzvou. I
keď sa klub prezentuje skôr
nenáročnou turistikou, o výbornej fyzickej kondícii, nezlomnosti a entuziazme nesmie
byť v jeho radách ani najmenších pochýb.
Prvé výstupy spojené s
VKMF sa datujú do rokov 1998
a 1999. Viktor začal zhurta hneď v prvom roku dokráčal
na niekoľko štvortisícových vrcholov. V súčasnosti má na
konte už desiatky výstupov a
prechodov, pričom množstvo z

nich spĺňa veľmi náročné kritériá. Za svoju oddanosť je koniec koncov odmenený aj bronzovým odznakom s označením
„K 4 000“, ktorý je v rámci klubu hodnotený ako akýsi základný stupeň výstupov na hory s nadmorskou výškou nad
4 000 metrov. Podľa oficiálnej
stránky VKMF (www.vkmf.sk)
má Viktor Kobrtek na konte 12
takýchto vrcholov. Nájdu sa
medzi nimi i také, ktoré človeku poľahky vyrazia dych. Menovať možno Zumsteinspitze
(4 563 m), štvrtú najvyššiu horu Álp; Dom (4 545 m), najvyššiu vnútrozemnú horu Švajčiarska; alebo napr. Piz Bernina (4 049 m), najvyšší vrchol
Východných Álp. Viktor navštívil aj vysokohorskú chatu Capanna Regina Margherita, najvyššie položenú chatu na svete, ktorá sa pýši na Signalkuppe (4 556 m), čo je jeden z
vrcholov masívu Monte Rosa
vo Walliských Alpách na taliansko-švajčiarskej hranici.

Nutno dodať, že Viktorovi chýba jedna jediná podmienka na to, aby mohol spod
bronzového lesku presedlať na
strieborný. Mont Blanc, najvyššiu horu Európy s nadmorskou výškou nad 4 810 m, sa
mu zdolať ešte nepodarilo. Pokus ale zaznamenaný je. „Výstup na Mont Blanc nám veru
nevyšiel. Počasie bolo zlé, náhle
prišiel silný vietor a doslova s
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nami hádzalo. Podobalo sa to
pomaly na orkán,“ dodáva Viktor, ktorého slová dokumentujú, čo všetko môže človeka v
týchto majestátnych výšinách
postretnúť. Hory nikdy nemožno čo i len trošku podceniť. Či
už je človek držiteľom bronzového odznaku „K 4000“ alebo
napr. vlastní zlatý odznak klubu „Via ferát“, pod ktorým sa
skrýva veľká náročnosť, potrebná sila v rukách a výstupy
so špeciálnym vybavením po
ceste zaistenej oceľovými lanami, stupačkami, rebríkmi a lanovými premosteniami, bezpečnosť musí byť vždy prvoradá.
nenskej atmosféry a občas aj
spanie pod holým nebom - to
sú podľa jeho slov pocity na
nezaplatenie: „Tie vôbec najlepšie okamihy určite prichádzajú
pri samotnom rannom nástupe
svetla. Pri východe slnka je to
úplne iný svet.“

VKMF v pláne zdolať aj najvyššiu horu Turecka Ararat (5 137
m), ktorá leží na severovýchode
krajiny v Arménskej vysočine,
je aj národným symbolom Arménska a podľa slov Biblie na
nej kedysi pristála po potope
sveta Noemova archa.

Viktor Kobrtek má toho
za sebou skutočne dosť. Okrem Álp veľmi dobre pozná aj
slovenské Tatry, pri pracovnom pobyte v Nórsku zasa vystúpil na najvyšší škandinávsky vrch Galdhøpiggen (2 469
m), ktorý leží v miestnom kraji
Oppland. V roku 2012 má s

Človek pri
tej všetkej kráse naozaj ľahko stráca slová. Ony samé
sú niekedy aj
celkom zbytočné. Podľa Viktora niet nad
skúsenosti na
vlastnej koži,
ktoré vrele odporúča každému. „Investície
do tohto športu sú primerané. Ak človek
robí hrebeňovku, ide naľahko. Pri vychádzaní hore toho zas tak veľa nepotrebuje. Len aby mal niečo na
preoblečenie. Či už je to termoprádlo alebo nie, stačí byť v prvom rade pripravený,“ dodáva
záverom. Bez lásky k prírode to
však určite nepôjde. Máte ju?
Nuž teda, pridajte sa! < mu >

Foto: Výstup na Gerlachovský štít
z 2. októbra 2011. (© Vladimír Putera)

Hlavným zmyslom vysokohorskej turistiky či samotného VKMF samozrejme
nie je iba prekonávanie stanovených hraníc a akési nekonečné súťaženie. Na tom prvom mieste vždy stojí pôžitok z
fantastických zážitkov a vzácneho pohľadu na krásnu krajinu, ktorá človeka chytí za srdce. V tomto smere je Viktor Kobrtek pravým labužníkom a
potešenie z lezenia a výstupov
na vrcholy si vychutnáva „všetkými desiatimi“. Svoj posledný
výstup s klubom absolvoval 2.
októbra, keď pri ideálnom počasí zdolal Gerlachovský štít
(2 655 m). V roku 2011 realizoval niekoľko výstupov, pričom od prechodov už upustil.
Slasti zo samotného lezenia na
vrchol postupne nahradila veľká záľuba vo fotografovaní. Svitanie, hľadanie grandióznej pa-
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Hodnotenie roka 2011 v Športovom klube Belá
V priebehu roka došlo v
Športovom klube k niekoľkým
rozšíreniam športových zložiek.
Súčasťou ŠK sa stal box a najnovšie aj stolný tenis a futsal.
V súčasnosti sa pracuje aj na
rozšírení o florbal dievčat. ŠK i
obec Belá sú takýmto záujmom
o šport a túžbou reprezentovať
svoj domov naklonené. Našou
najbližšou snahou teda bude
vyjsť všetkým prianiam v ústrety, i keď sme si vedomí, že
vzhľadom k finančným problémom obce to bude náročné.
Napriek nelichotivej finančnej situácii našej obce môžem hodnotiť chod klubu i samotné športové výsledky pozitívne. Vo futbalovej kategórii,
ktorá je pre ŠK najdôležitejšia,
si najlepšie počínali mladší žiaci vedení trénerom Mgr. Petrom Boháčom, keď „zimujú“
na 1. mieste II. ligy. Mladíci v
drese Belej si počínajú znamenito, za čo im patrí veľké poďakovanie. Vzhľadom na výsledky tejto ranej kategórie teda
niet divu, že v priebehu ročníka sa mladíkom zakúpila bielozlatá sada dresov s ich vlastnými menami, pričom druhú zakúpenú sadu (v klubových farbách) sponzorovala spoločnosť
JAMISTAV (p. Ján Mihalčatin).
V kategórii starších žiakov, ktorých vedie tréner Mgr.
Ivan Černák, sú výkony takisto
veľmi prijateľné, nakoľko vinou
obnovy kádra sme pred sezónou stanovili latku nižšie, ako
sme u tejto kategórie zvyknutí
(minulosezónne víťazstvo II. ligy; pozn. red.). Počas roka sa
mužstvo zúčastnilo niekoľkých
turnajov, z ktorých treba spomenúť najmä vynikajúci výkon
a umiestnenie na doma poriadanom Belsta Cupe, kde sa pri

špičkovom obsadení o vrcholových slovenských kluboch a aj
slovenskej reprezentácii podarilo uhájiť výborné 2. miesto.
Rovnako ako ich mladší kolegovia, i starší žiaci sa v priebehu sezóny ukázali v novej sade
dresov, ktorej zakúpenie zasponzorovala spoločnosť Linos
(p. Ján Sušienka). Do konca roka čaká našich zverencov ešte
niekoľko kvalitných turnajov s
medzinárodným obsadením.

Výbornými výkonmi sa
prezentujú aj starší dorastenci,
ktorí sa pod vedením trénera
Antona Cabadaja pokúsia postúpiť späť do IV. ligy. Najviac
ma teší záujem hráčov, ktorí je
dokumentovaný ako na tréningovej dochádzke, tak i na výkonnosti v stretnutiach. Pevne
dúfame, že svojou hrou si vybojujú pevné miesto aj v tíme
dospelých. Dopomôcť k napredovaniu dorastu by mohla aj
rada plánovaných prestížnych
zápasov. Káder dorastencov by
sa mal taktiež objaviť aj na vianočnom turnaji „O pohár starostu obce Belá“.
V rámci mužstva mužov
došlo počas sezóny k závažným zmenám, či už na poste
trénera alebo v samotnom kádri. Výkony mužstva či jednotlivcov boli veľmi kolísavé a naše pôsobenie v V. lige je neosl-

ňujúce. Pevne však verím, že s
určitými zmenami a so vzornou zimnou prípravou bude
jarná časť s tou jesennou neporovnateľná.

V boxe sme pristúpili k
náboru, pričom doposiaľ máme
prihlásených 24 nových športovcov. V septembri sa zverenci kouča Mariána Mariaša ukázali na predkole medzištátneho
stretnutia medzi Slovenskom a
Chorvátskom, a upozorniť na
seba dokázali aj na Majstrovstvách Slovenska v Nitre, kde
obsadili skvelé 2. miesto.
Nemožno opomenúť ani
stolný tenis, v ktorom sa športovci pod vedením vedúceho tímu Jána Štefku museli vyrovnávať s nevýhodou hrania svojich zápasov na pôde súperov,
keďže telocvičňa SŠ Belá bola
rekonštruovaná. Nakoľko sa
tím ešte len formuje, záujemcovia a nadšenci tohto športu
sú srdečne vítaní.
Záverom vedenie ŠK ďakuje sponzorom: BELSTAV Žilina, JAMISTAV, Rukor, Linos,
Pekáreň Belá, Hotel Boboty,
Rybníky Belá, Autoservis Franek, Hotel Diana, Hetcklif's Cafe. Poďakovanie patrí i trénerom, realizačnému tímu, športovcom a každému, kto ŠK Belá podporuje.
< Daniel Užák, prezident
ŠK Belá; edit. red. >
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Futbalové oddiely ŠK Belá po jeseni 2011/12
- MLADŠÍ ŽIACI (II. liga, sk. SEVER) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŠK BELÁ
FK Slovan Trstená
Oravan Or. Jasenica
Tatran Orav. Veselé
ŠK Tvrdošín
KINEX Bytča
FC Ajax Mojš - Žilina
FK Rajec
Krásno nad Kysucou
Lokomotíva Vrútky
Fatran Varín
Dr. Dlhá nad Oravou
Blatná Habovka
Slovan Skalité

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

11
10
10
9
8
6
5
4
4
3
4
3
0
0

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

0
2
3
4
3
4
5
6
7
6
8
7
11
11

51:10
53:15
43:14
48:34
41:18
36:23
18:28
38:42
20:34
30:36
31:43
22:40
15:56
6:59

- DORASTENCI (V. liga, sk. A) 35
31
30
27
26
21
18
15
14
13
13
12
2
2

- STARŠÍ ŽIACI (II. liga, sk. SEVER) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oravan Or. Jasenica
Fatran Varín
KINEX Bytča
FK Slovan Trstená
Tatran Orav. Veselé
ŠK Tvrdošín
Blatná Habovka
ŠK BELÁ
FK Rajec
Dr. Dlhá nad Oravou
FC Ajax Mojš - Žilina
Lokomotíva Vrútky
Krásno nad Kysucou
Slovan Skalité

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

11
10
9
9
7
6
6
6
5
5
3
3
2
1

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

1
3
2
4
6
5
5
6
6
8
7
10
10
10

48:9
51:16
43:19
45:21
31:32
34:20
17:14
26:35
22:29
18:28
9:23
17:49
14:40
9:49

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŠK Radoľa
Pokrok Stará Bystrica
OŠK Rosina
ŠK BELÁ
FK Tatran Turzovka
FK Strečno
ŠK Čierne pri Čadci
Teplička nad Váhom
FK Čadca "B"
Zborov nad Bystricou
FK Terchová
ŠK Dolný Hričov
Polom Raková
OFK Kotešová

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

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

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

4
4
5
4
4
3
6
5
6
6
7
8
10
10

38:26
42:23
29:21
24:11
19:12
30:20
26:20
40:30
26:28
23:34
23:27
24:45
10:31
16:42

27
25
24
23
23
22
21
18
17
17
16
15
9
7

31:16
31:14
26:11
20:15
26:21
24:22
16:14
22:15
15:21
25:25
14:19
16:28
17:37
12:37

25
24
24
22
20
20
20
18
17
15
15
13
10
8

- DOSPELÍ (V. liga, sk. A) 34
30
29
27
21
20
20
19
17
15
12
9
7
5

1. FK Terchová
2. OŠK Rosina
3. Jednota Bánová
4. Slovan Podvysoká
5. FK Rajec
6. OFK Kotešová
7. Slovan Nová Bystrica
8. Pokrok Stará Bystrica
9. Polom Raková
10. FK Strečno
11. ŠK BELÁ
12. ŠK Radoľa
13. Kotrčiná Lúčka
14. Slovan Rudinská

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

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

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

2
3
3
5
5
5
3
3
4
6
6
6
9
9

< tab. 1: Mgr. Peter Boháč; tab. 2, 3, 4: Stredoslovenský futbalový zväz; edit. red. >
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Prvá polovica sezóny v očiach trénerov
- ČO SI O VÝKONOCH SVOJICH ZVERENCOV MYSLIA ICH KOUČI? -

- MLADŠÍ ŽIACI „Výsledky ma potešili,
ale neprekvapili. Tím je zložený
z prevažne skúsených hráčov,
ktorí už majú za mladších žiakov odohratú minimálne jednu
sezónu. Pochopiteľne som teda
očakával, že výsledky sa musia
dostaviť a cieľ umiestniť sa do
tretieho miesta by mal byť splnený. Zatiaľ sme len na polceste, ale medzičas je vynikajúci. Predsa len som však neočakával, že chlapci neprehrajú v
jesennej časti ani jeden zápas
a so skóre 51:10 budú kraľovať druhej lige. Pre mňa ako
trénera je to veľmi potešujúce
zistenie. V rámci hodnotenia jesennej časti mi nedá nespomenúť aj jeden individuálny hráčsky výkon, ktorý určite stojí za
povšimnutie. Je to výkon nášho kapitána Martina Vrábla,
ktorý nastrieľal súperom až 21
gólov a stal sa ťahúňom mužstva hlavne v ťažkých dueloch,
nehovoriac pritom o počte gólových asistencií, o jeho neskutočnom futbalovom srdci a veľmi poctivom prístupe k tréningom či zápasom.“
< Mgr. Peter Boháč,
tréner mladších žiakov >

- STARŠÍ ŽIACI „V jesennej časti sme sa
umiestnili na siedmom mieste.
Získali sme 19 bodov, inkasovali 35 a nastrieľali 26 gólov,
čo vzhľadom na kvalitu a šírku
kádra hodnotím pozitívne. Zo
základnej zostavy z minulého
ročníka zostali iba dvaja hráči.
Napriek tomu by sme zrejme
dosiahli aj viac, nebyť dvojice
dlhodobo zranených kľúčových

futbalistov (F. Vrábel a A. Pechota). Všetky zápasy jesennej
časti odohrali Kristián Krška,
Jakub Špirka a Peter Mintách,
ktorí patrili spolu so strelcom
Jánom Daniškom a brankárom
Jánom Peťkom k najlepším súčastiam nášho tímu. Ostatní
dosahovali nižšiu kvalitu a podávali kolísavé výkony. Verím,
že do jarnej časti súťaže vstúpime po kvalitnej zimnej príprave úspešne a budú sa nám
vyhýbať choroby a zranenia.“
< Mgr. Ivan Černák,
tréner starších žiakov >

- DORASTENCI „Jesennú časť súťaže
sme nezačali dobre, ale iba čo
sa týka výsledkov. Herne sme
neboli horší od súperov, no trápili sme sa v zakončovaní našich útočných akcií. Streleckú
nemohúcnosť sme prelomili v
piatom kole v Dolnom Hričove
(víťazstvo 1:6; pozn. red.). Odvtedy sa nám darilo aj výsledkovo, keď sme z deviatich zápasov vyhrali až sedem. Jeseň
sme teda ukončili na dobrom
štvrtom mieste, za čo vďačíme
vyrovnanému a širokému kádru. Do mužstva vynikajúco zapadli aj naši najmladší hráči,
ktorí prišli z kategórie starších
žiakov. Verím, že počas jari sa
nám budú vyhýbať zranenia a
bude sa nám aj naďalej dariť
tak, aby sme bojovali o popredné miesta tabuľky.“
< Anton Cabadaj,
tréner dorastencov >

v priebehu súťaže po tom, čo u
neho skončil tréner Ján Holúbek. Jesennú časť sme nakoniec zakončili na 11. mieste a
odpútali sa od najspodnejších
pozícií. Prvú časť sezóny hodnotím negatívne. Čakal som, že
po jeseni budeme v strede tabuľky. Kritiku si zaslúži najmä
prístup hráčov, ktorý sa prejavil v mizerných účastiach na
tréningoch a dokonca i pri posledných dvoch zápasoch, na
ktorých sa takmer nezišla ani
základná jedenástka. Čo sa týka hry, chlapci mali tak na 60
minút. Aj tu sa odzrkadlila slabá účasť na tréningoch, keďže
niektorí hráči boli v práci a nestíhali prísť; iným sa zasa nechcelo. V kolektíve mi takisto
absentovala vôľa, chuť a nasadenie. Mužstvu treba dať novú
koncepciu, riadny program na
zimu; pohovoriť si s hráčmi a
posilniť káder, konkrétne o gólmana, dvoch obrancov a jedného klasického útočníka - na jeseň sme strieľali málo gólov.
Posilnenie by mohlo teoreticky
prísť aj z dorastu, keďže na jar
odohrajú dorastenci až štyri
sobotné zápasy a v nedeľu teda
môžu byť k dispozícii. Zamerať
sa treba aj na hosťovania hráčov. Niektorí už svoje hosťovania končia a treba ich posťahovať späť do Belej. "A" mužstvo má byť prvoradé. Nepáči
sa mi tiež veľká účasť hráčov
na futsale. Futsal nesmie byť v
kolízii s veľkým futbalom a harmonogramom zimnej prípravy.
Čakajú nás zmeny, dúfam, že
povedú k lepšiemu. Každopádne ešte neviem, či budem viesť
toto mužstvo aj naďalej.“

- "A" MUŽSTVO „K mužstvu som prišiel

< Ján Kaňa,
tréner "A" mužstva >
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Mená vs. fakty

ŠK rozšírený o futsal

► Strelci mladších žiakov v jesennej
časti sezóny 2011/12: Martin Vrábel (21 gólov); Matej Ripel (7); Jozef Šmehyl (5); Marek Hanuliak, Samuel Židek (obaja 4); Andrej Hýll (3);
Peter Svetlovský (2); Denis Muráň, Ján Bajana,
Sebastián Cvinger, Ján Kováč (všetci 1).

Po skončení jesennej časti futbalovej súťaže dospelých sa „A“ mužstvo ŠK Belá zapojilo
do 3. DIADORA futsalovej Žirafa ligy v Žiline,
kde vystupuje pod názvom „BELSTAV Žilina Futsal Team“. Kormidelníkom belských futsalistov
je skúsený hráč a kouč Mgr. Ján Holúbek, ktorý
taktiež trénuje mužstvo ŠK Makroteam Žilina
v najvyššej slovenskej futsalovej extralige. Futsalový káder tímu Belstav Žilina tvoria Martin
Zavalidroga, Ján Holúbek, Anton Cabadaj, Ľubomír Laščiak, Peter Kurcin, Peter Vrábel, Štefan Macho, Michal Užák, Štefan Čepela, Jakub
Sloviak, Matej Sloviak, Jozef Mihalčatin a Martin Mičic.

► Najlepší strelci starších žiakov v jesennej časti sezóny 2011/12: Ján Daniška
(11 gólov), Jakub Špirka (7), Peter Mintách (3).
► Káder dorastencov v jesennej časti
sezóny 2011/12: Michal Hriník, Filip Šugár,
Jozef Vrábel, Jakub Kubík, Marek Kuťa, Michal
Špirka, Milan Gažo, Tomáš Varada, Marek Kubík, Maroš Macho, Michal Macho, Tomáš Laščiak, Róbert Boháč, Marek Cabadaj, Ján Hýll,
Marián Franček, Richard Šugár, Filip Šmehyl,
Milan Vávra, Marek Šmehyl, Martin Franek.
► Strelci dorastencov v jesennej časti
sezóny 2011/12: Marek Kubík (7 gólov); Milan
Gažo (4); Richard Šugár (3); Tomáš Varada, Tomáš Laščiak, Milan Vávra (všetci 2); Maroš Macho, Michal Macho, Róbert Boháč (všetci 1).
► Súpiska mužstva mužov v jesennej
časti sezóny 2011/12: Juraj Zachar, Martin
Zavalidroga, Ján Kubáň - Jozef Mihalčatin, Ľubomír Laščiak, Ján Šipčiak, Michal Užák, Ľuboš
Franek, Michal Bulo, Peter Vrábel ml. - Štefan
Čepela, Peter Kurcin, Štefan Macho, Martin Kaňa, Peter Majer, Ján Holúbek, Martin Mičic, Roman Daniška, Juraj Struharňanský - Radoslav
Adamčík, Peter Vrábel, Radoslav Žingora, Ján
Cabadaj.
► Doterajší reprezentanti ŠK Belá v
oblastnej súťaži stolného tenisu (7. liga juh):
Ján Štefko (vedúci družstva), Tomáš Káčer, Kamil Mihalčatin, Rastislav Mariaš, Michal Hýll,
Maroš Hazda, Ján Cabadaj, Marián Janík, Vladimír Šipčiak.
< tréneri futbalových oddielov & mu; edit. red. >

V centre diania
- stolní tenisti: www.pinec.info - futbalisti: www.ssfz.sk - futsalisti: www.sportvin.sk, www.zfa.sk -
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2. BELSTAV ŽILINA

9

6

1

2

65:36

19

3. FC Diebels Vlčince

9

5

1

3

42:36

16

4. TROJKÁRI 05 Žilina

9

5

1

3

36:33

16

5. FC Botafogo

9

5

1

3

39:39

16

6. R.I.P. Žirafa

8

4

0

4

29:32

12

7. FK SIKA-STAV Žilina 9

3

2

4

33:38

11

8. P.S. Aura Straník

8

3

1

4

28:27

10

9. Kastrol Team Žilina

9

3

1

5

33:43

10

10. FORMULA TEAM

9

3

0

6

28:42

9

11. SPARMAL Ovčiarsko

9

2

2

5

35:46

8

12. CVČ STROM Solinky

9

2

0

7

33:59

6

K sformovaniu mužstva a jeho ďalším
aktivitám sa vyjadril Daniel Užák, prezident ŠK
Belá: „S p. Tomášom Šugárom sme sa tesne pred
skončením jesennej časti futbalovej súťaže dohodli na ďalšej spolupráci. Tento druh športu je
vítaný a momentálne ide do popredia. Považujeme to za úspešný krok i v rámci spestrenia zimnej prípravy nášho "A" mužstva. Podarilo sa nám
odkúpiť licenciu a tím umiestniť do kvalitnej III.
ligy. Počas prebiehajúcej sezóny 2011/12, v ktorej sa kolektív pohybuje na špičke tabuľky, sme
sa prihlásili aj na Pohár Stredoregiónu, kde si
chalani zmerali sily s Liptovským Mikulášom a
Žilinskou futsalovou akadémiou. Po postupe z 2.
miesta nás najbližšie preverí súper z Rimavskej
Soboty, ktorý je obhajcom pohára. Za zmienku
určite stojí aj poďakovanie sponzorovi p. Tomášovi Šugárovi a firme BELSTAV Žilina, ako aj trénerovi Jánovi Holúbkovi a celému kádru, ktorý
náš Športový klub vzorne reprezentuje.“ < mu >
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Spoločnosť

Z matriky

__Spomienka__

__Spomienka__

Ján Svetlovský

Keď bude voňať ihličie a plameň sviečky bude hriať, vtedy budeme v modlitbách spomínať na nášho manžela,
otca a starého otca
Jána Vrábla, ktorý by sa 24.
decembra 2011 dožil 68 rokov.

Údaje prislúchajú obdobiu medzi 1.
júlom až 30. novembrom 2011

- NARODENÍ Lilien Kubalová (Oslobodenia)
Lukáš Franek (U Čepelov)
Vanesa Cabadajová (Brehy)
Marek Pirošík (Cintorínska)
Samuel Pražiak (Budovateľov)
Matúš Mažgút (Priečna)
Šimon Chabada (Oslobodenia)
Pavol Chabada (Oslobodenia)
Oliver Šuštiak (V. Kamence)
Marek Mahút (Riečna)
Sandra Dendisová (V. Kamence)
Roman Teiml (Rojkova)
Daniel Mahút (Oslobodenia)
Pavol Vrábel (Puškinova)
Oliver Lušňák (Puškinova)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI Jozef Mahút ♥ Katarína Hanuliaková
Ondrej Sabatula ♥ Tatiana Chovancová
Juraj Kubík ♥ Mária Mažgútová
Martin Sedúch ♥ Martina Dvorská
Peter Mahút ♥ Anna Kupčuliaková
Matúš Pobuda ♥ Lucia Bugáňová
Peter Sozanský ♥ Barbora Bimbová
Ladislav Slováček ♥ Ľubica Šmehýlová

- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE Ján Stašo ♥ Beáta Bučkuliaková
Martin Vlček ♥ Jana Krištofíková
Peter Káčer ♥ Barbora Kulichová
Ľub. Dávidík ♥ Marianna Dávidiková
Martin Opluštil ♥ Mária Mažgútová
Jozef Chovanec ♥ Kateřina Machová
Ľubomír Franek ♥ Lucia Kováčová

Pracoval si do úmoru, kľudu si
si nedoprial. Tvoje srdce dobré
bolo, každému si pomáhal.
Za všetko dobré, čo si nám v živote
Tvojom dával, poďakovať sa Ti
chceme, kyticu kvetov, tichú
spomienku a úprimnú modlitbu
Ti s láskou venujeme.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

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

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa poznal a mal rád, nevie
a nedokáže zabudnúť.

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

S láskou na neho spomína manželka,
dve dcéry a dvaja synovia s rodinami.
xxx

Sú tu Vianoce

__Spomienka__

- ZOSNULÍ -

Helena Štefková (13.7.2011)
Rudolf Nemček (27.7.2011)
Hermína Jaroščiaková (7.8.2011)
Štefánia Ďuranová (16.8.2011)
Ján Šipčiak (17.10.2011)
Emília Boháčová (16.11.2011)

Mal nás všetkých rád, tak chcel ešte
žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel
nás opustiť... vo veku 64 rokov.

Dňa 5. decembra 2011 sme si
pripomenuli nedožité 100. narodeniny
nášho drahého otecka, starkého
a prastarkého Jozefa Cabadaja.
S úctou a láskou spomínajú
syn Štefan a dcéry Hermína a
Katarína s rodinami.

Ľudia zvyknú Vianoce
oslavovať prepychovými darmi.
Nebolo by však lepšie darovať
si skromné dary a rozdať skôr
svoju lásku a úsmev? Veď je to
oslava najvznešenejšej udalosti
v dejinách ľudstva! Nikto nikdy
nepochopí, ako sa mohlo stať,
že Boh sa rozhodol darovať človeku seba samého. Ľudstvo by
malo padnúť na tvár pred touto veľkolepou premiérou lásky!
Niet predsa nad svetlo porozumenia a pokoja, a práve ony sú
tým najkrajším vianočným darom. Pričiniť sa o ne ale musíme sami, vo svojom vnútri.
< Štefánia Belová; edit. red. >
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Z kuchyne ľudovej muziky Bránica
Určite každý jeden z nás
sa popri svojich každodenných
povinnostiach venuje činnostiam, pri ktorých si oddýchne a
ktoré mu prinášajú radosť. Jeden uprednostňuje šport, iný
lúštenie krížoviek, čítanie, prechádzky v prírode... alebo folklór. Aj u nás v Belej sú nadšenci, ktorých spája nielen láska k prírode, ale aj vzťah k folklóru a jeho formám. Okrem
starších p. muzikantov Antona
Šugára, Jozefa Papaja, Jána
Sušienku a ďalších sú tu aj
mladší. Napríklad my, chalani
z muziky Bránica, ktorí vystupujú v zložení Peter Franek,
Peter Danielis, Peter Cabadaj,
Martin Lodňan a Kamil Fujdiak. Samozrejme, v tejto zostave nehrávame vždy. Stáva
sa, že dôsledkom pracovných
povinností zostavu v muzike
dopĺňame podľa potreby rôznymi muzikantmi z okolia.

Foto: Muzika Bránica na oslave v
Mútnom (január 2011). Zľava: P. Franek,
M. Lodňan, P. Cabadaj, P. Danielis.

Prví traja Petrovia pôsobili od malička ako speváci a
tanečníci v miestnej mládežníckej skupine „Malá Belianka“, ktorú dlhé roky viedla p.
učiteľka Hermína Štrbová. Tu
sme ako malé deti po prvýkrát
okúsili čaro folklóru, ktorý nás
sprevádza dodnes. Martin s Kamilom si cestu k folklóru zasa
našli sami. Každopádne, nikto
z nás nemá hudobné vzdela-

nie; hru na nástroje a spev sa
učíme, buď každý sám, alebo
jeden od druhého či z počúvaní
CD, a tak sa inšpirujeme novým melódiám a harmónii. Hovorí sa, že naučiť sa hrať na
husliach je veľmi náročné, ale
potom je to radosť počúvať.
Spoločné skúšky mávame takmer vždy „naostro“ priamo na svadbe, oslave alebo recepcii. Keď sme ale pozvaní na
väčšie vystúpenie - napr. folklórne slávnosti - tam už je samozrejme príprava zodpovednejšia. Nacvičujeme v miestnom kultúrnom dome, kde
nám obecný úrad poskytol
priestory, alebo v domoch jednotlivých členov zoskupenia. Z
času na čas nás môžete vidieť
aj v belských krčmičkách, kde
sa vždy navodí tá správna atmosféra. Hostia, ktorí tam práve pozerajú televízny program,
majú vždy smolu - televízor sa
vypína.
Nehrávame len piesne z
nášho regiónu, ale snažíme sa
prezentovať aj ostatné regióny,
prípadne známe ľudovky. Vystupujeme na rôznych podujatiach súkromného alebo verejného charakteru, vianočných
koncertoch a pod. V Belej účinkujeme počas pochodu fašiangových masiek, slávností Belskej púte, Dňa matiek, silvestrovskej vatry či slávností pri
príležitosti úcty k starším. Ľudia zblízka i zďaleka nás volajú
na svadby, ktoré zaberajú väčšiu časť nášho účinkovania
počas roka. Z mnohých spomeniem akcie v Čadci, Turzovke, Prievidzi, Topoľčanoch, Žiline, Mútnom a samozrejme v
okolitých obciach. Z veľkých
festivalov možno menovať Jánošíkove dni Terchová, Gemer-

sko-malohontské slávnosti Klenovec, Folklórne dozvuky Brezovica, Dni obce Hladovka, Folklórne dni Kety, Jaworze (obe
z Poľska) a Fašiangový program Třinec.

Foto: Muzika Bránica počas sprievodu fašiangových masiek na dvore u
Mažgútov (február 2010).

Osobne je pre mňa najväčším potešením spokojnosť
divákov a poslucháčov. Keď
vás predsa vyprevadia potleskom, chcú, aby ste ešte pridali
nejakú tú pieseň. Folklór mi
veľmi veľa dáva; síce aj berie,
ale to je nepatrná časť. Stretávame sa popri ňom s rôznymi
ľuďmi, nadväzujeme nové kamarátstva - väčšinou pri viacdňových medzinárodných festivaloch - alebo si vymieňame
skúsenosti a znalosti. My folkloristi sme vlastne jedna veľká rodina.
Folklór naozaj dokáže
spájať ľudí bez rozdielu. Náš
belský región je veľmi bohatý
na ľudové zvyky, tradície, piesne a tance, a preto nebuďme k
nemu ľahostajní a usilujme sa
ho zachovať v tej archaickej podobe. Veď ako sa spieva v jednej piesni: „Tá Belská muzika
nikdy nezahynie, ani na vršteku, ani na doline“... Ak to nespravíme, stratíme kus svojej
histórie.
< Mgr. Peter Cabadaj; edit. red. >
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Najlepší na Slovensku

Hor sa do knižnice!

Autocamping Belá - Nižné
Kamence sa zapojil do medzinárodnej súťaže „Kemp roku 2011“,
ktorú organizovala marketingová
spoločnosť FTonline s.r.o. a katalóg DoKempu.cz. V konkurencii
ďalších 470 českých a slovenských rekreačných areálov tohto
druhu sa mu nakoniec podarilo
obsadiť úžasné 7. miesto, čím sa
zároveň stal najlepším kempom
podľa hodnotení návštevníkov na
celom Slovensku a jediným slovenským zariadením,
ktoré sa dostalo do prvej desiatky poradia. Status najvyberanejšieho autokempingu nakoniec získal rovnako
ako vlani renomovaný Autocamp Sedmihorky z dedinky Turnov (Liberecký kraj, Česko). Všetky prvotriedne
kempingy sa dočkali aj slávnostného odovzdávania
cien, ktoré sa konalo 10. novembra v hoteli Clarion
Congress v Prahe. Najväčším uznaním je pre ne ako
spokojnosť návštevníkov, tak i možnosť prezentovať sa
pod značkou „Top 10 Camping 2011“.

Belská knižnica má v súčasnosti
245 členov rôznej vekovej kategórie, od
školákov až po dôchodcov. Aj keď sme v
poslednej dobe nezakúpili veľa nových
kníh, veríme, že si čitatelia vždy nájdu
dielo, ktoré im je srdcu blízke. Ponúkame
rôzne žánre, od detských rozprávok a povinného čítania pre žiakov cez životopisy,
cestopisy a rôznu odbornú literatúru až
po beletriu, detektívky a dobrodružné knihy. Niektorí čitatelia nás navštevujú pravidelne, iní menej často, no nájdu sa i nezodpovední, ktorí si knihu požičajú a nevrátia i niekoľko rokov. Preto ich chceme
vyzvať, nech knihy vrátia v čo najkratšej
dobe, aby si ich mohli prečítať i ostatní
čitatelia. Tešíme sa na vašu návštevu!

K veľkému
úspechu pýchy nášho katastra prispelo
predovšetkým jeho
malebné prostredie,
rozprestierajúce sa v
jadre horského masívu Malá Fatra, ako
aj prevysoký štandard služieb. Hlasy
návštevníkov si ale
dozaista získalo aj
množstvo a úroveň
podujatí, ktoré sa v
Autocampingu Belá
pravidelne uskutočňujú. Hostia si rozhodne mali z čoho
vyberať i počas tohtoročnej jesene. 10. septembra sa najskôr mohli pokochať špeciálnou klubovou výstavou psov plemena Leonberger. Medzi 23. až 25. septembrom si na podujatí
Agrokempcar zasa prišli na svoje priaznivci karavanov.
Nakoniec nemožno opomenúť ani 22. a 23. október,
kedy sa kemping hrdil špeciálnou klubovou výstavou
králikov, konkrétne plemenami Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč. Fotografie zo všetkých týchto úspešných podujatí nájdete na oficiálnej stránke obce
Belá, na www.bela.sk. < mu >

< Helena Stráska; edit. red. >

Verejná klubovňa
Vedenie obce sa rozhodlo vrátiť život opusteným pivničným priestorom kultúrneho domu a zariadiť v nich verejne
prístupnú klubovňu, ktorá má slúžiť rôznym aktivitám miestnych občanov. V minulosti v týchto priestranstvách existovala napr. Obecná knižnica a neskôr v nich
našli útechu priaznivci fitness, no počas
posledných troch až štyroch rokov boli
tieto atraktívne spoločenské plochy zapadnuté prachom. Ich obnova si už získala popularitu pri niekoľkých súkromných a spoločenských akciách. Klubovňu
pri svojich výborových schôdzach využíva
miestny Klub dôchodcov a jej pohodlia si
užívajú aj hudobné skupiny z Kubíkovej.
V prípade záujmu o využitie klubovne sa
informujte na obecnom úrade. < pš >

xxx
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Hold pre našich seniorov Osobnosť: Viliam Chlebo

9. októbra zorganizoval Obecný úrad Belá veľké a bedlivo pripravované posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V nedeľňajšie
popoludnie si na stretnutie so zástupcami obce
a svojimi rovesníkmi našli čas členovia miestneho klubu dôchodcov, ako aj ostatní seniori nad
65 rokov. Besiedku sprevádzala príjemná atmosféra a výborná nálada. Približne 160 prítomným bolo k dispozícii občerstvenie, vystúpenia
žiakov SŠ Belá a bohatý kultúrny program na
báze ľudovej muziky, o ktorú sa postarala formácia Bránica. Vydarené podujatie si pochvaľoval aj starosta obce Belá Matúš Krajči, ktorý v
rozhovore pre Rádio Zet uviedol: „Z celej akcie
mám veľmi dobrý pocit. Som rád, že sme sa takto
postretávali, príjemne si posedeli a podiskutovali. Dúfam, že posedenie sa rovnako páčilo aj všetkým zúčastneným občanom.“ < pš >

„Nehovor do vetra, keď nevieš, odkiaľ fúka,“ hovorí jeden z mnohých výrokov p. Viliama
Chleba, rodáka z liptovskej dedinky Uhorská
Ves, ktorý v našej obci žije už takmer 45 rokov
a do povedomia verejnosti sa dostal najmä svojimi mnohorakými kultúrnymi a umeleckými aktivitami. Povolaním učiteľ, inokedy humorista a
satirik, od roku 1959 člen žilinského krížovkárskeho krúžku Jánošík, v obci Belá vystupujúci
od konca 70. rokov minulého storočia trébars aj
ako správca kina Bránica, s ktorým v roku 1985
získal okresný honor v premietaní sovietskych
filmov. Od roku 1986 pôsobil náš veľavážený
občan aj ako riaditeľ miestnej obecnej besedy,
bol vôbec prvým šéfredaktorom Belských novín
(1993 až 1997) a v roku 1995 sa dostal k vydaniu svojej knižky „poCHLEBOvačky“. V druhej
polovici novembra tohto roku oslávil p. Viliam
Chlebo krásne 81. narodeniny. Srdečne blahoželáme!
- VYBERÁME Z AFORIZMOV
p. VILIAMA CHLEBA „Vtipkovanie je to jediné,
čo naháňa politikom strach.“
„Ľudia sa žerú, lebo nemajú čo jesť.“
„Voľakedy sa stával z pána súdruh,
teraz zo súdruha pán.“
„Najlepší elektrikár je Havel. Po ďalšom zvolení
za prezidenta izoloval Čechy od Slovenska.“
„Naše peniaze majú vlastnosť plynu.
Samé sa rozplynú.“
„Aj v kostole si treba dávať pozor na peňaženky,
lebo nie všetci kresťania sa sem chodia modliť.“
„Aj keď bol ťažký, zem mu bola ľahká.“
„Mal tak vynikajúceho strážneho psa, že sa
bál ho vypúšťať von, aby mu ho neukradli.“
„Život musí byť veľmi ľahký,
keď často visí na vlásku.“
„Mal veľmi rád robotu, ale hotovú!“

xxx

< Mgr. Kamil Muráň & mu >
xxx
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Zo života spolkov
Výstava ZO SZZ: Opäť bolo na čo pozerať

Obdobie jesene sa nám
spája so zberom úrody. I v tomto roku výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Belej zorganizoval v
spolupráci so SŠ Belá výstavu
ovocia, úžitkovej a okrasnej zeleniny. 11. ročník výstavy sa
konal 9. októbra a začal poďakovaním za plody, ktoré nám
nadelila Matka príroda, od p.
kanonika Milana Krkošku v
krásne ozdobenom kostole, aby
pokračoval v školskej jedálni.
Tí, ktorí si našli čas, mohli vidieť plné stoly nádherne vyfarbených jabĺk, ale i hrušiek, sliviek a hrozna. V ničom nezaostávala ani zelenina, kde dominovali obrovské tekvice, ale aj
mrkvy a kaleráby. V okrasnej
časti upútali rôzne figuríny z
okrasných tekvíc, ktoré vytvorili žiaci z našej školy.
Medzi 135. vzorkami jabĺk sa našlo viac ako 50 rôznych odrôd. Dominovali tie rezistentné (odolné voči chrastavitosti a múčnatke), ktoré sú
vhodné i do našej oblasti. Tým,
že sa nepoužili chemické prostriedky, sú samozrejme zdravé
a vhodné pre každého, najmä
deti. Ako dávno nie boli zastúpené hrušky, kde sa presadili
osvedčené odrody.
Pre tých najlepších pestovateľov bolo pripravených 26
hodnotných cien, deti sa dočkali čokolády a sladkostí. Komisia Okresného výboru SZZ,
zastúpená p. Ladislavom Fritzom, Jozefom Ďuriníkom a Vincentom Menšíkom, určila z celkom 135 vzoriek jabĺk, 21 vzoriek hrušiek a 31 vzoriek zeleniny nasledovné poradie:
► jablká: 1. Hermína Ševčíková (Rubín), 2. Miroslav Vrá-

bel (Šampión) a 3. Karol Boháč
(Selena).
► hrušky: 1. Jozef Ševčík
(Eva Baldet), 2. František Vrábel (Lucasova) a 3. Ján Holienka (Konferencia).
► zelenina: 1. Ján Ševčík
(Goliáš), 2. Ján Mahút (Slnečnica) a 3. Ing. Rudolf Macek
(Paprika).
Okrem toho bola udelená aj zvláštna cena poroty za
kolekciu jabĺk, ktorou sa prezentoval Ing. Jozef Čerňanský.
Mimoriadnu cenu poroty za kolekciu jabĺk si odniesol Karol
Vrábel. Vystavovatelia, ktorí sa
umiestnili na 4. a ďalších pozíciách, dostali 15 vecných cien.
Ceny odovzdali predseda ZO SZZ Karol Vrábel a starosta obce Belá Matúš Krajči.
Našu výstavu navštívili aj milí
hostia z Územní rady Českého
svazu záhradkářů Frýdek-Místek, ako aj členovia ZO SZZ z

Rakovej a Rajca.
Výbor ZO SZZ ďakuje
všetkým, ktorí sa na výstavu
prišli pozrieť. Osobitne ďakuje
tým, ktorí priniesli exponáty.
Ďakujeme miestnemu obecnému úradu za finančný príspevok a riaditeľstvu SŠ Belá za
spoluorganizovanie výstavy. Tešíme sa na ďalší ročník a veríme, že výstava prispela k propagácii nových odrôd v našich
podmienkach a bola podnetom
k rozšíreniu pestovania vlastných zdravých plodov.

Ďalšie úspechy
Záhradkári z Belej uspeli so svojimi exponátmi aj na okresnej výstave, ktorá
sa konala 14. až 16. októbra v Žiline. Kolekcia miestnej ZO bola najväčšia, za čo aj získala prvé miesto. Vo svojich kategóriách boli
ocenení p. Miroslav Vrábel, Karol Vrábel,
Ing. Jozef Čerňanský a Ing. Rudolf Macek.
Prví traja menovaní sa zúčastnili aj na veľmi
prestížnej celoslovenskej výstave „O najkrajšie jablko roka 2011“.

< Ing. Rudolf Macek, tajomník
ZO SZZ v Belej; edit. red. >

Zo života spolkov
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Z oblastnej výstavy poštových holubov
3. decembra sa v priestoroch miestneho kultúrneho
domu konala výstava Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Terchová, ktorú v spolupráci s Obecným úradom Belá a Obecným podnikom Belá pripravila miestna
Základná organizácia. Podujatie navštívili aj predstavitelia
obce (Mgr. Peter Šugár, prednosta OcÚ; Ján Kaňa, zástupca starostu), pričom pre verejnosť bolo otvorené po celý deň.
Návštevníci sa mohli pokochať
inteligentným vtáctvom a zoznámiť sa s ohodnocovaním v
rámci jednotlivých majstrovstiev, ako aj s miestnou Základnou organizáciou.
Adamec, Ján Kolenčin, Miroslav Zicho, Peter Ďurina, Karol
Vrábel, Viktor Maťko, Jozef Židuliak a Juraj Mažgút.

ZO chovateľov poštových
holubov bola v obci založená v
roku 1975. Zakladajúcich členov bolo 19 a pochádzali nielen z Belej, ale aj zo Stráže a
Dolnej Tižiny. Zakladajúcimi
členmi ZO u nás boli p. Bernard Chabada, Rudolf Boháč,
MVDr. Ondrej Šimko, Ján Vrábeľ, Ján Kubala, Jozef Cabadaj, Štefan Židek, Adam Hazda, Kamil Mihalčatin, František
Mihalčatin, Ján Cabadaj, Ján

Chovatelia, ktorí sa na
výstave predstavili, museli spĺňať niekoľko základných podmienok. Za posledné dva roky
musel mať ich holub na konte
odlietaných minimálne 2 500
km a holubica 2 000 km, pričom museli byť umiestnené v
najmenej 20 % na tratiach od
100 km v konkurencii najmenej 150 ďalších kusov poštových holubov nasadených na
pretek a pri účasti najmenej
20 chovateľov, pričom holub
musel mať v roku 2011 z celkového limitu splnených najmenej 750 km a holubica minimálne 600 km.
Z výsledkov generálneho majstrovstva OZ CHPH Terchová za rok 2011 zaujal v
rámci starých holubov p. Tibor
Vrábel, ktorý sa umiestnil na
konečnom 14. mieste, čo bola
tá vôbec najlepšia pozícia spo-

medzi chovateľov Belej. V majstrovstve mladých holubov bol
najvyššie p. Rudolf Boháč (5.
miesto). Ten suverénnym spôsobom ovládol aj samotné vyhodnocovanie výstavy v rámci
kategórie Šport „F“, ktorú vyhral. V ostatných kategóriách
sa umiestnili aj p. Tibor Vrábel, Miroslav Púček, Karol Boháč, Viktor a Mária Múčkovci a
Peter Franek. < mu >
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Inzercia
Pozývame Vás do
novootvoreného salónu
Pedikúra - Manikúra
v budove zdravotného strediska

VOĽNÉ KAPACITY
v Kultúrnom dome Belá
(bývalý Second Hand)

Daniela Janíčková
0908 226 855 / 0948 312 612
- otvárame v januári 2012 -

rozloha približne 25 m2
možnosť celoročného prenájmu

Tešíme sa na Vašu návštevu!

viac informácií na OcÚ

Inzerujte v Belských novinách
novinách!
nách!
- cena inzercie je 6,60 € za 1/8 strany; platba do pokladne obce na obecnom úrade -

xxx

xxx

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

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

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

BN č. 1/2012 vyjdú na Veľkú noc

belskenoviny@gmail.com
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- prajeme príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2012 -

