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ašiangy sa skončili a po vstúpení do
štyridsaťdňového pôstu, ktorého
zaver prežívame v týchto dňoch sa
začíname hekticky pripravovať. Veľká noc.
Jej historický podtext pre mnohých
znamená niečo, čo ich riadi a vtláča do
prostredia, ktoré našepkáva niečo, čo vo
svojom vedomí zaraďujem do tajomstiev
zo zvýšenou ochranou, ktorá neznamená
len to, že každoročne sa zopakuje proces
možno s jedným a tým istým scenárom.
Má svoju históriu alebo tradíciu ?
Pouvažujme o svojej minulosti, lebo len
tak rozlúštime, čo nám bolo zanechané.
Chceme či nechceme, žijeme, vnímame
a rôznym spôsobom načúvame. To, čo nás
povedie tam, kde vyorieme väčšiu brázdu
nášho podvedomia. Mnoho dostávame,
sústredene vnímame, pripomíname a keď
uvažujeme o našej minulosti len tak
rozlúštime, čo nám bolo zanechané. Preto
každá generácia je tvorcom dejín a prináša
do nich svoj vklad. Zostáva tu však veľa
otázok. Ako vnímame toto dedičstvo, kde
sa posúvame, ako s nim chceme nakladať.
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Keď mnohokrát chýba absencia vlastného
svedomia. Navonok sa zdá, že sa
neprestávame nezmyselne snažiť, aby
sme sa zapáčili, zatiaľ nám nedochádza to,
že len za seba nesieme zodpovednosť,
ktorú by sme mali brať vážne. Pritom ako
sa vnímame, keď vzťahy posudzujeme ako
folklór, s ktorým nevieme nakladať.
Nenechajme sa zatiahnuť do tohto
prostredia, ktoré dehonestuje tieto
danosti. Keď pocit tepla a radosti, ktoré
nám tieto dni poskytujú, majú napĺňať
tento cieľ. Preto ich tak aj vnímajme. Je to
naša dlhovekosť. Je to naša trpezlivosť. Je
to naša ohľaduplnosť voči iným aj keď je
väčšinou chápaná ako naša slabosť. Je to
naša dobrota. Je to aj naša nevýbojnosť
a nerozhodnosť ? Všetko má svoje
dôsledky. Opantaný rôznym iným, keď
v nás absentuje pocit serióznosti
a dobrých vzťahov, čo potom rozdeľuje
naše konanie a myslenie. Tak, ako sa
zvyknú prestupovať dva protipóly, láska
a nenávisť, tak je to zrejmé aj s našou
ustráchanosťou o dobytie dobrej pozície
vo svojom živote. Zatratíme hodnoty,
vzťahy a zradíme to všetko, čo bolo pre
nás prioritné. Je to niečo predurčené, aby
sme chápali zmysel dejín histórie alebo
tradície. Každoročne sa vrháme do tej istej
rieky a pritom máme mnoho príkladov. Či
potrebujeme čas na spamätanie sa
alebo ohľady na iných nebrať do úvahy?
Predsa brať ohľady na iných je prejavom
sebavedomia, či nie ? Mnoho námetov je
na tieto dni, keď sa vo svojom vnútri
snažíme realizovať veci, ktoré boli pre nás
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záväzné. Preto v tomto delikátnom
priestore je to dôležité, aj keď rozmanitosť
názorov je iná. Je to prirodzené
a užitočné. Avšak myšlienky a myšlienkové
pochody by sa nemali strácať zo zreteľa
úcty k pravde, ani pokoru prijať túto
pravdu. Mnohokrát nám chýba hľadanie
pravdy o sebe, odvykáme sa pozerať do
vlastného zrkadla, či ho vlastne máme?
A či dokonca chápeme načo by nám bolo.
Je to dôležitý moment nášho
presvedčenia dostať sa do tejto podstaty
a pochopiť to všetko. Máme mnoho
príkladov a hlavne tých ,ktorí nám to
posúvajú do nášho podvedomia, že
musíme s týmito poznatkami pracovať.
Brať ich vážne a občas si spomenúť, kde je
povestná hranica, kde treba zabrzdiť.
Tieto dní budú možno tým ,kedy sa nad
tým zamyslíme. V spoločnosti tých,
ktorých rešpektujeme s úctou a vnímame
ich aj keď si to oni nemyslia. Bez rozdielu.
Ja. Vy. Je to symbolika, v ktorej je táto
pravda priamo naviazaná a nemenná,
ktorá veľakrát nepotrebuje komentár. Len
pohľady a mimika našich tvárí zdôrazňuje
opodstatnenosť, istoty, ktoré nás vedú
k pocitu stability, keď nepotrebujeme
preskakovať svoj
tieň.
Ing. Ivan Dvorský
starosta obce

Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Belá konaného 10. 02. 2010
1. Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce Ing. Ivan
Dvorský, ktorý konštatoval , že z poslancov obecného
zastupiteľstva sú prítomní 8, čo znamená, že
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Prítomných poslancov oboznámil s programom
obecného zastupiteľstva a to sa týkalo len jedného bodu.
Voľba hlavného kontrolóra obce Belá
Taktiež informoval o postupe voľby hlavného kontrolóra
na základe zákona 369/1990 a o spôsobe podania
informácie t. j. úradná tabuľa obce, vyhlásenie
v obecnom rozhlase a uverejnenie v Belských novinách.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci:
Predseda komisie: Jaroslav Dvorský
člen: František Vrábel
člen: Karol Franek
Mená poslancov, ktorí hlasovali za návrhovú a volebnú
komisiu
8
Bc. Ivana Mažgútová, Bernard Kubík, Jozef Lipka, Ing.
Anton Hýll, Jozef Dvorský, František Vrábel, Jaroslav
Dvorský, Karol Franek
Mená poslancov, ktorí boli proti
0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá pani Štefánia Belová.
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Jozef
Dvorský, Jozef Lipka.
Poslanci návrh 8 hlasmi schválili .
4. Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby
voľbu hlavného kontrolóra obce ďalej viedol predseda
návrhovej a volebnej komisie p. Jaroslav Dvorský, s čím
obecné zastupiteľstvo súhlasilo. Taktiež OZ odsúhlasilo,
že spôsob voľby HK sa uskutoční verejným hlasovaním.
5/Na zasadnutie OZ sa dostavili ďalší dvaja poslanci
Ing. Matúš Krajči a Ištvánik Jozef
6/Otváranie a kontrola prihlášok na obsadenie
funkčného miesta hlavného kontrolóra obce Belá.
Z uvedeného bola vyhotovená zápisnica, ktorá tvorí
prílohu č. 1 k Uzneseniu č. 1/2010
7/ Voľba hlavného kontrolóra obce Belá
Funkcia hlavného kontrolóra obce na základe
vyhlásenia voľby je na pracovný úväzok 0,2 a plat
hlavného kontrolóra je s účinnosťou od 1.3.2010 súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov
obce, ktorý činí 1,68 v súlade s ustanovením § 18c ods.
1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Jaroslav Dvorský informoval, že zasadala komisia pre
kontrolu úplnosti prihlášok kandidátov
na hlavného kontrolóra obce Belá a to v zložení:
- Jaroslav Dvorský, predseda komisie
- Karol Franek - poslanec OZ, člen komisie
- František Vrábel – poslanec OZ člen komisie
- Jozef Dvorský – zástupca starostu, člen komisie
Komisia do stanoveného dátumu podávania prihlášok / t.
j. do 01. 02. 2010/ prijala 4 žiadosti
na funkciu hlavného kontrolóra obce Belá. Na základe
preverenia požadovaných dokladov dňa 10. 02. 2010 sa
do zoznamu dostali len 3 uchádzači a to:
- Bc. Ivana Mažgútová
- Ing. Peter Filo
- Bc. Tomáš Káčer
Komisia vyradila zo zoznamu uchádzačov nasledovných
žiadateľov:
Hana Tlacháčová a to z dôvodu, že žiadateľ nepredložil
žiadny doklad v požadovanom termíne o vzdelaní.
8/Poslankyňa obecného zastupiteľstva Bc. Ivana
Mažgútová sa vzdala hlasovania pri voľbe HK obce Belá
9/ návrhy , diskusné príspevky, odporúčania
Ing. Matúš Krajči podal námietku, že nikde v zákone
nenašiel, že poslankyňa sa môže uchádzať o funkciu
hlavného kontrolóra obce.
Bernard Kubík – reagoval: čo nie je zákonom
zakázané, je dovolené
Poslanec Ing. Anton Hýll poukázal na to, že zákon o
obecnom zriadení 369/1990 nedefinuje, či sa môže
poslanec OZ uchádzať o zvolenie do funkcie hlavného
kontrolóra obce. Konflikt záujmov nastáva len vtedy ak
by poslanec po zvolení za hlavného kontrolóra obce bol
aj poslancom OZ obce.
Poslanec Ištvánik – vyzval poslankyňu OZ Bc. Ivanu
Mažgútovú, že by nemala hlasovať, keď sa jedná o jej
osobu, ktorá sa zúčastňuje voľby hlavného kontrolóra,
čo by malo byť
za HK obce sa vzdá poslaneckého mandátu. Zároveň
odpovedala poslancovi Ištvánikovi, že keď sa jedná o
morálku, nemal by ani on hlasovať za svojho zaťa Ing.
Petra Filu. Poslanec Ištvánik sa však hlasovania nevzdal.
Poslanec Jozef Dvorský hovoril, ak zákon 369/1990
o obecnom zriadení konkrét

nerieši či poslanec môže byť volený, alebo
nemôže byť volený za hlavného kontrolóra
obce, tak vykonávaná voľba bude v súlade so
zákonom.
Poslanec Karol Franek – skonštatoval, čo
zákon nezakazuje, je dovolené, to znamená ,že
postup voľby na hlavného kontrolóra je
vykonávaný v súlade so zákonom a poslanec
sa môže zúčastniť voľby hlavného kontrolóra.
Poslanec Jaroslav Dvorský uviedol, že voľba
kontrolóra v prípade Bc. Ivany Mažgútovej je
len čisto morálna záležitosť, čo uvedená
poslankyňa dokázala že sa vzdala hlasovania .
František Vrábel sa vyjadril, že v prípade
zvolenia poslankyne Bc. Ivany Mažgútovej sa
ona rozhodne, či bude vykonávať funkciu
poslanca, alebo funkciu hlavného kontrolóra
obce . Konflikt záujmov by nastal vtedy, keby
menovaná prejavila záujem vykonávať obidve
funkcie a v tomto prípade by bol porušený
zákon 369/1990 o obecnom zriadení.
Poslanec Ištvánik navrhol, aby zasadnutia OZ
boli vždy v piatok o 16. 00 hodine na OcÚ
v Belej. Poslanci uvedený návrh schválili.
Jaroslav Dvorský, predseda volebnej
a návrhovej komisie dal hlasovať.
Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti
v I. kole:
Mená poslancov, ktorí hlasovali za zvolenie
Bc. Ivany Mažgútovej
7
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol
Franek, Jozef Lipka, František Vrábel, Ing.
Anton Hýll, Bernard Kubík
Mená poslancov , ktorí boli proti
1
Jozef Ištvánik
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
1
Ing. Matúš Krajči
Mená poslancov , ktorí hlasovali za zvolenie
Ing. Petra Filu
2
Ing. Matúš Krajči, Jozef Ištvánik
Mená poslancov, ktorí boli proti
7
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol
Franek, Jozef Lipka, František Vrábel, Ing.
Anton Hýll, Bernard Kubík
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0

Mená poslancov, ktorí hlasovali za zvolenie
Bc. Tomáša Káčera
0
Mená poslancov, ktorí boli proti
9
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol
Franek, Jozef Lipka, František Vrábel, Ing.
Anton Hýll, Bernard Kubík, Ing. Matúš
Krajči, Jozef Ištvánik,
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
V 1. kole bol zvolený hlavný kontrolór obce
Belá.
- Bc. Ivana Mažgútová
Bc. Ivana Mažgútová poďakovala poslancom
obecného zastupiteľstva za prejavenú dôveru
a písomne sa vzdala funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ku dňu 10. 02. 2010.
Na záver povedala: Voľby HK obce Belá
vnímam ako transparentné a demokratické.
Nemyslím si, že bol porušený zákon. Volebné
výsledky ma zaväzujú a uvedenú funkciu
budem vykonávať čestne a zodpovedne. Týmto
sa vlastne naplnilo aj programové vyhlásenie
OZ tým, aby bolo dodržané určité paritné
zastúpenie zamestnancov obce z jednotlivých
osád.
Starosta obce Ing. Ivan Dvorský poďakoval
všetkým prítomným za účasť a obecné
zastupiteľstvo ukončil.

Nový poslanec obecného zastupiteľstva
Miroslav Dávidík.

Hlavný kontrolór obce
Hlavným kontrolórom obce je od
10.2.2010 Bc. Ivana Mažgútová.

Bola zvolená obecným zastupiteľstvom na
dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, pracovný úväzok má
2 hodiny a za svoju činnosť zodpovedá
obecnému zastupiteľstvu, ktorému
najmenej 1-krát ročne podáva správu o
svojej činnosti.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh
obce vyplývajúcich z pôsobnosti a
kompetencií obce, najmä:
Vykonáva kontrolu:
 nakladania s majetkom obce a s
majetkom vo vlastníctve štátu,
prípadne vo vlastníctve iných
právnických alebo fyzických osôb,
ktorý bol obci zverený
 účtovníctva a pokladničných
operácií na obecnom úrade
 príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu, jeho zmien a
záverečného účtu
 správnosti a opodstatnenosti
čerpania finančných prostriedkov
obci účelovo poskytnutých, fondov
a dotácií
 hospodárenia s finančnými
prostriedkami
 plnenie úloh vyplývajúcich zo
zákona o obecnom zriadení a z
rozhodnutí orgánov obce,
dodržiavanie všeobecne záväzných

nariadení obce a ostatných
vnútorných predpisov obce
 vykonáva kontrolu hospodárenia
škôl s finančnými a materiálnymi
prostriedkami a s majetkom obce
Preveruje:
 ako organizácie, podniky a ďalšie
subjekty, ktoré obec založila, plnia
svoju funkciu z hľadiska kvality a
uspokojovania potrieb obyvateľov
obce a zároveň navrhuje opatrenia
na nápravu
 tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 opodstatnenosť zavedenia alebo
zrušenia poplatkov v obci.
Vypracúva odborné stanoviská:
 k návrhu rozpočtu a záverečnému
účtu obce pred ich schválením v
obecnom zastupiteľstve
 možnosti poskytovania úveru alebo
pôžičky
 pri vykonávaní svojich úloh hlavný
kontrolór úzko spolupracuje s
obecným úradom
 je oprávnený nahliadať do
účtovných a pokladničných
dokladov, ako aj do akýchkoľvek
iných dokumentov, týkajúcich sa
pokladničných operácií, vedenia
účtovníctva, nakladania s
majetkom obce a ďalej do všetkých
dokladov, ktorých potreba vyplýva
z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky
kontroly spolu s návrhmi na
odstránenie zistených nedostatkov
predkladá obecnému
zastupiteľstvu.
 zúčastňuje sa zasadnutí obecného
zastupiteľstva s hlasom poradným.
Funkcia hlavného kontrolóra obce je
nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej
správe, ďalej dozornej rade
podnikateľského subjektu vytvoreného
obcou, prípadne v inom kontrolnom
orgáne obce.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete
kontaktovať na kontrolóra našej obce
v pracovných dňoch utorok od 9:00 do
15:00 a štvrtok od 13:00 do 16:00 , alebo
písať na adresu : Obec Belá , Oslobodenia
183 , Bc. Ivana Mažgútová, kontrolór obce.

Milí spoluobčania,
v prvom rade sa chcem poďakovať
poslancom Obecného zastupiteľstva obce
Belá za prejavenú dôveru a zvolenie do
funkcie hlavnej kontrolórky našej obce.
Túto funkciu chcem vykonávať
zodpovedne a podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Chcela by som sa
stať nielen kontrolórkou, ale aj
rešpektovanou poradkyňou, ktorá bude
pracovať v obci so zdravými vzťahmi
medzi zastupiteľstvom – starostom –
obecným úradom – občanom a mojou
osobou bez ohľadu na výsledky volieb,
ktoré nás tento rok očakávajú. Viem, že
dobrým a fundovaným kontrolórom sa
človek nestane zo dňa na deň, ale že to
bude možno trvať aj niekoľko rokov.
Ubezpečujem vás, že budem svoju funkciu
vykonávať nezávisle, nestranne a v súlade
so základnými pravidlami kontrolnej
činnosti. Veľmi rada prijmem od občanov
rôzne návrhy a prípadné podnety pre moju
prácu. Občania sa môžu na mňa obracať
telefonicky alebo písomne, prípadne
nechať odkazy u pracovníkov obecného
úradu.
Kontakt:
Ivana Mažgútová
Mobil: 0903 555 940
e-mail: ivana.mazgutova@stonline.sk

Inzerát
Predám rodinný dom v Belej,
ul. Cintorínska č. 314.
Voľný ihneď, cena dohodou.
Kontakt na tel.č. 0903522044.

Program cezhraničnej spolupráce
Mikroregión Terchovská dolina (SR)
Sdružení obcí povodí Stonávky (ČR)
Názov projektu : Euro Net
Tento projekt sa realizuje v rámci
Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013
Tento program je spolufinancovaný
z prostriedkov ERDF
Vedúcim projektu je Ing. Ivan Dvorský ,
členovia Bc. Tomáš Káčer , Cyril Matejov ,
Oľga Jaroščiaková .
Na česko-slovenskej hranici existujú veľmi
silné spoločenské a hospodárske väzby,
ktoré majú dlhú tradíciu, a to aj napriek
tomu, že tieto väzby utrpeli rozdelením
republík v 90.-tych rokoch. Jedným
z dôvodov silných väzieb je fakt, že táto
hranica nie je limitovaná jazykovou
bariérou a tiež to, že tradičné aktivity
Čechov a Slovákov sú si prirodzene blízke.
Spolupráca oboch krajín sa zachovala aj
v ére samostatnosti a k ešte väčšiemu
prehĺbeniu vzťahov a väzieb došlo
vstupom oboch krajín do EÚ. V súčasnej
dobe sa tieto väzby s využitím
inštitucionálnych štruktúr obnovujú,
posilňujú, upevňujú a získavajú vyššiu
kvalitu.
Cezhraničné územie poskytuje možnosti
rozvoja predovšetkým na báze spolupráce
a sieťovania. To je nevyhnutnou
podmienkou k cielenému a efektívnemu
socio-kultúrnemu a hospodárskemu
rozvoju. Je tiež potrebné odstraňovať
prekážky v komunikácii, budovať a rozvíjať

spoločný informačný a komunikačný
priestor predovšetkým medzi verejnými
inštitúciami, podnikateľmi, záujmovými
združeniami a v neposlednom rade
obyvateľmi na oboch stranách hranice.
Okrem hospodárskych, kultúrnych,
spoločenských a ekonomických otázok
spoločného rozvoja cezhraničného regiónu
sú rovnako dôležité otázky kvality
životného prostredia a jeho väzby na
trvalo udržateľný rozvoj spoločného
regiónu. V tomto kontexte programu sú
podstatné predovšetkým oblasti rozvoja
turizmu, dopravy, multifunkčného
poľnohospodárstva vo vidieckych
oblastiach a v neposlednom rade
environmentálneho vzdelávania a
výchovy.
Vzájomná spolupráca Mikroregiónu
Terchovská dolina a Sdružení obcí povodí
Stonávky začala už v roku 2001. Zameraná
bola najmä na organizáciu spoločných
kultúrnych podujatí, organizáciu
spoločných stretnutí a výmenu poznatkov
a skúseností v oblasti regionálneho
rozvoja. Hoci mikroregióny mali za sebou
niekoľkoročnú spoluprácu, doteraz nebol
vytvorený žiadny spoločný strategický
(plánovací) dokument, ktorý je
nevyhnutný pre koordinovaný rozvoj
daného územia. Z tohto dôvodu sa
mikroregióny rozhodli, že využijú nové
možnosti, ktoré priniesol vstup oboch
krajín do EÚ. Na základe tejto aktivity bol
vytvorený projekt Euro Net.
Prostredníctvom projektu plánujeme
zvýšiť povedomie o našej doterajšej
spolupráci, zvýšiť povedomie o kultúrnych,
prírodných a turistických atrakciách našich
regiónov, prehĺbiť výmenu informácií
a poznatkov v zmysle učiacich sa regiónov
a najmä posilniť koordinovaný rozvoj
územia. Cieľovými skupinami projektu sú
členovia samospráv, právnické a fyzické
osoby (podnikatelia) ,subjekty tretieho
sektora, obyvatelia obcí daných
mikroregiónov, turisti a návštevníci.

Hlavnými výstupom projektu je
vypracovanie spoločnej cezhraničnej
stratégie, ktorá sa zameriava na tri kľúčové
oblasti rozvoja a to:




Spoločnosť – rozvoj ľudských
zdrojov, miestnej spoločnosti
a kultúry,
Hospodárstvo – trvalo udržateľný
hospodársky rozvoj a podpora
malého a stredného podnikania,
Životné prostredie a infraštruktúra
– rast kvality života a zlepšovanie
životných podmienok.

Za slovenskú stranu bude vpracovaný aj
Strategický plán Mikroregiónu Terchovská
dolina, ktorý by mal zladiť záujmy
jednotlivých obcí, ako i ostatných aktérov
v danom území a vytvoriť tak dlhodobú
stratégiu a víziu rozvoja nášho územia. Pri
tvorbe oboch stratégií chceme uplatniť
princíp zdola nahor, t.j. aktívne zapojiť
všetkých aktérov daného územia a vytvoriť
funkčný systém komunikácie a spoločnej
participácia na veciach verejných.
Ďalšími aktivitami sú vytvorenie databázy
regionálnych aktérov, ktorá zvýši
spoluprácu jednotlivých subjektov,
organizovanie regionálnych workshopov
a seminárov, vytvorenie elektronického
zásobníka projektov za účelom
efektívnejšej implementácie stratégie do
bežného života a vytvorenie akčných
koordinačných tímov podľa jednotlivých
oblastí rozvoja, ktoré budú zabezpečovať
riadenie a implementáciu stratégie.
Na zabezpečenie publicity a prezentácie
oboch mikroregiónov bude vytvorená
web stránka, propagačný film o oboch
mikroregiónoch, kronika mapujúca
vzájomnú spoluprácu mikroregiónov
a zborníky obsahujúce spoločné materiály,
ktoré budú vydané po každom workshope.
Výsledkom realizácie tohto projektu je
zintenzívnenie a systematizovanie
cezhraničnej spolupráce, ktorá vytvára

predpoklad pre dlhodobý rozvoj vzťahov,
odstraňovanie bariér rozvoja
cezhraničných kontaktov, rast
informovanosti obyvateľov a
efektívne vyrovnávanie existujúcich
rozdielov a podpora spoločného
budovania udržateľnej spoločnosti pri
rešpektovaní zásad rastu kvality života
jednotlivca, zachovaním tradičnej kultúry
ako i rozvojom MSP.
Bc. Tomáš Káčer
manažér obce pre EU projekty

Podpisovanie zmluvy medzi Českom,
Slovenskom, Maďarskom a Poľskom.

Čaká nás veľa práce
V minulom vydaní Belských novín sme vás
informovali o úspešnosti získania
finančných prostriedkov z európskych
fondov, teraz nastáva čas, kedy po
podpísaní príslušných zmlúv medzi obcou
a ministerstvom prichádza k realizácií
týchto investičných projektov. V našom
prípade ide o tri projekty a to :
1. Rekonštrukcia a nadstavba
Spojenej školy Belá - ZŠ
2. Revitalizácia námestia Jamy – Kusy
3. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Dokončujú sa výberové konania, aj keď
v dvoch prípadoch už poznáme
dodávateľov a v mesiaci máji by sme mali
začať s realizáciou týchto projektov. Čaká
nás veľa práce nielen na poli

dodávateľskom, ale aj investorskom.
Získaním finančných prostriedkov nekončí
táto činnosť, veď tieto projekty nie sú
financované 100%. Obec je zo strany
riadiaceho orgánu financovaná 95%
a obec prispieva 5% z poskytovanej
čiastky. Je však dôležité, či tieto investície
budú predfinancované alebo refundované.
Výhodou pre našu obec by bolo
predfinancovanie, kedy časť finančných
prostriedkov prichádza na účet obce a tým
sa obec vyhne úverovému zaťaženiu, lebo
pri takýchto finančných čiastkach obec
nemá dostatok finančných prostriedkov.
Aj tak sa musí pri tom popasovať
s čiastkou 5% spolufinancovania, čo je v
časoch hospodárskej krízy pre obec
zaťažujúce. Ostáva však otázka, či tieto
peniaze chceme alebo nie, lebo názory sa
rôznia a voľby do miestnych samospráv
prichádzajú. A tým aj zaručené informácie
vo forme demagógie, ktorá nemá
opodstatnenie. Sú prijaté uznesenia
a programy, ktoré nositelia týchto správ
schválili na zastupiteľstvách a v časoch,
keď sa tieto projekty pripravovali, aj
súhlasili. Súhlasili sme aj v územnom pláne
a iných strategických programoch. Údajne
by sa tým zbytočne zaťažovala obec, ale
názor väčšiny je jasný. Sú to asi posledné
európske peniaze, ktoré Slovensko od EÚ
dostane. Hoci čerpanie je veľmi zložité
a implementácia náročná, sme schopní sa
popasovať s týmto problémom. Obec je
v dobrej kondícií s dobrým majetkovým
zázemím. Cieľavedomosť a šetrenie sa
osvedčili v časoch, keď iní zápasia
a nemôžu do tejto činnosti vstupovať.
Všetko je naštartované a zostáva nám len
vrhnúť sa do práce, ktorá určite prinesie
svoj efekt.

Rekonštrukcia a nadstavba Spojenej školy Belá – organizačnej zložky základná škola
Štyrikrát sme opakovali žiadosť na tento projekt, až kým sme dosiahli to, že bol úspešný. Bolo
veľa takých, ktorí bojkotovali a marili naše úsilie. Bolo veľa takých, ktorí si tento úspech
prisvojovali. Nebola to ich zásluha. Bola to ťažká a náročná práca tých, čo tento projekt
pripravovali. Základná škola prejde komplexnou rekonštrukciou. Bude sa nadstavovať ďalšie
podlažie, lebo máme nedostatok tried a učí sa aj na chodbách. Od zdravotechniky, kúrenia,
výmeny okien, zateplenia, úpravy tried a zvýšenie počtu tried zmení naša základná škola svoj
šat. Je to odvážny projekt nielen so zmenou
architektúry ako vidíte na obrázku, ale aj prípravy na dobudovanie materskej školy a školskej
jedálne do jestvujúceho areálu školy. Úsilie obce aj vedenia školy je, aby všetky prevádzky
boli sústredené do tohto objektu a tým by sa aj celá činnosť zefektívnila. Tento proces bude
náročný aj z toho pohľadu, že rekonštrukcia sa bude vykonávať aj počas vyučovania a zo
strany vedenia školy bude potrebné vyučovací proces upraviť tak, aby sa zosúladili
požiadavky školy a dodávateľa. Bude potrebné upraviť vyučovací proces a nevyhneme sa asi
ani dvojzmennosti. Dôležité však je, že v najbližších dňoch sa rekonštrukcia začína.
Dodávateľom prác na základe verejného obstarávania je firma HASTRA, s r.o. Predpokladaný
náklad celej stavby je asi 1,8 mil. €.

Revitalizácia námestia Jamy – Kusy

Verejné priestranstvo je dôležitým
priestorom pre možnosť identifikácie sa
obyvateľov so svojou obcou, pre vzájomné
kontakty obyvateľov, pre prezentáciu obce
a iné záležitosti. Cieľom tohto projektu nie
je vytvoriť architektonicky a ekonomicky
náročné gestá, ale vytvoriť priestory pre
každodenný život a pre výnimočné,
slávnostné príležitosti. Urbanistické
a architektonické riešenie však môže
vytvoriť len priestor a funkčné možnosti,
život však doň prinášajú ľudia, ktorí sa
s ním stotožnia a budú ho využívať.
Obec nemá toľko verejných priestranstiev,
ktoré by poskytovali toľko možností, ale
hlavne aby spĺňali požiadavky, ktoré EÚ
žiada na poskytnutie dotácií so svojich
grantov na tieto účely.
Revitalizácia tohto verejného priestranstva
je tiež vyvolaná potrebou zlepšenia
estetickej hodnoty priestoru a potrebou
zelených a spevnených plôch pre oddych.
Budú tu vybudované oddychové zóny
s estetickým vložením súborom prvkov
verejnej zelene, ktorá nebude brániť
využívať priestor, keďže ide o slnečné
stanovište a navrhovaný výber zelene bol
tým podmienený. Doplnené budú prvky
drobnej architektúry, lavičky, kvetináče ,
estetické stĺpy osvetlenia, pódium na
usporiadanie príležitostných akcií, na
nedeľňajšie a sviatočné odpoludnia.
Verejné WC pre tieto účely a menšie
skladové priestory. Samozrejme dokončí
sa v tomto priestore aj viacúčelové ihrisko
s umelou trávou. V súčasnej dobe
prebieha verejné obstarávanie na
dodávateľa týchto prác s predpokladaným
rozpočtom 996 000 € . Tento projekt bude
financovaný z fondov EÚ a obec sa bude
podieľať spolufinancovaním 5%.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Verejné osvetlenie (VO) v obci Belá patrí do
celkovej technickej infraštruktúry obce. Tvorí
ju 263 svetelných bodov. Svietidlá sú rôznych
typov. Rozvádzače sú poruchové, pretože sú
opotrebované, oceľovo-plechové skrine bez
možnosti regulácie. Svietidlá sú umiestnené na
betónových a oceľových stĺpoch, uchytené
pomocou viacerých typov kovových konzol.
Osvetľovacia sústava je v súčasnosti už
morálne a technicky opotrebovaná. Z roka na
rok stúpajú náklady na jej opravu a údržbu, čo
sa pre obec stávalo finančne neúnosné.
V minulosti sme nemohli nájsť dostatok
financií na komplexnú rekonštrukciu
a modernizáciu VO. Získaním prostriedkov
grantu sa tento problém vyriešil.
Verejné osvetlenie v našej obci je zastarané
a morálne opotrebované so svietidlami po
dobe životnosti. Preto je najvyšší čas
zrealizovať jeho rekonštrukciu. Navrhnuté
technické riešenie spĺňa náročné požiadavky
na efektivitu a údržbu celej sústavy VO
s ohľadom na platné normy. Projekt garantuje
kvalitu osvetlenia komunikácií obce na čo
najvyššej technickej úrovni. Výmenou 263
svietidiel a doplnením sústavy VO o 26
svietidiel sa dosiahne ročná úspora energie
245,77 GJ/rok, čo je 68,27 MWh/rok.
Realizácia projektu začne v máji 2010.
Naplánované aktivity na seba chronologicky
nadväzujú a až do ukončenia projektu bude
zachovaná funkčnosť VO. Rekonštrukcia VO
bude realizovaná po celkoch napájaných
z jednotlivých rozvádzačov. Naplánované
aktivity sú nevyhnutné, aby bola realizácia
projektu úspešná a komplexná. Všetky
technické zariadenia budú pred kolaudáciou
riadne odskúšané a o ich výsledku vystavia
dodávatelia certifikáty. Realizáciu
rekonštrukcie VO bude obec zabezpečovať
dodávateľsky spoločnosťou ELZA,
elektromontážny závod Bratislava a.s., ktorá
bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia
v procese verejného obstarávania. Na

rekonštrukciu VO bude dohliadať aj realizačný
tím zložení z 3 pracovníkov obecného úradu.
Celkový náklad projektu je 250 000 € .
Spolufinancovanie projektu vo výške 5%
nebude mať negatívny dopad na rozpočet
obce.
Po realizácii projektu predpokladáme výrazné
zníženie nákladov na opravy a údržbu, ktoré sa
však budú vykonávať v pravidelných
intervaloch v súlade s odporúčaniami
odborníka na VO tak, aby sa predchádzalo
väčším škodám.
Výsledky projektu budú po jeho realizácii
udržateľné, čo uvidíme z vyčíslených úspor
energie. Dôsledkom vyčíslených úspor bude aj
zníženie nákladov na opravu a údržbu.
Udržateľnosť výsledkov projektu
v stanovenom rozsahu a kvalite bude
zabezpečovať personálne obsadenie
obecného úradu. Odborne spôsobilé osoby,
ktoré zabezpečujú chod VO, budú po jeho
rekonštrukcii dôkladne preškolení. Po
realizácii projektu budeme vykonávať
pravidelnú údržbu VO v záujme dosiahnutia
optimálnych parametrov sústavy, dostatočnej
efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti.

Separovanie - problém je v ľuďoch
aj v štáte
V obci Belá v okrese Žilina začali separovať
odpad už pred desiatimi rokmi. Hoci po
prvých troch rokoch zaznamenali
vynikajúce výsledky, dnes je situácia oveľa
horšia. Obyvatelia majú vytvorené
podmienky, ale odpad často končí tam,
kde nemá.
Sme v zbernom dvore. V areáli sú
nahromadené kopy rozmanitého
separovaného odpadu. Vchádzame do
objektu, v ktorom sú kopy papiera.
Riaditeľ Obecného podniku František
Vrábel vysvetľuje, že kedysi zarobili na
separovaných komoditách 300 až 350 tisíc
korún. Papier patril medzi ne. Potom
platby zrušili, teraz sa vrátili, ale v

minimálnej podobe. Za kilogram papieru
dostanú 0,67 centa. Ale to neplatí pre
kartóny, tie odovzdávajú zdarma a ešte
majú aj náklady na odvoz. Vedľa sú PET
fľaše a obsluhujúci pracovník ich nakladá
do lisu. Po stlačení ich drôtujú a pripravia
na odvoz. Pred objektom sú naukladané
chladničky. Ak obyvatelia nahlásia, že
majú nepotrebnú chladničku, pracovníci
podniku ju odvezú spred domu do
zberného dvoru. Tam si ju príde
vyzdvihnúť spracovateľ odpadu.
Stratové separovanie
Ďalší chlapi na dvore rozbíjajú sklenené
fľaše. Sú ich plné kontajnery. Aj v tejto
komodite sa zmenila situácia. Kedysi
dostávali 40 halierov za kilogram. Teraz
nedostávajú nič. Naopak, ak chcú sklo
odovzdať, musia ho tam doviezť aj
zaplatiť. Tona skla stojí 30 až 35 eur.
„Nemáme šancu, aby sme zarobili.
Naopak, na všetky tieto práce
doplácame. Jeden kontajner skla nás
vyjde na 267 eur,“ vysvetľuje riaditeľ
podniku. Podobne stratovo sú na tom aj v
ďalších komoditách. Separujú plasty, sklo,
igelit, železo, pneumatiky, nebezpečný
odpad. Samozrejme, zbierajú aj tuhý
komunálny odpad, či stavebný odpad od
obyvateľov za určitý poplatok. V obci majú
vypracovaný harmonogram odvozu.
Zberné dni sú utorky, stredy, štvrtky,
podľa lokality a týždňa v mesiaci. Ale v
tieto dni zbierajú spred domov odpad,
dovezú do dvora, triedia, nakladajú, či
odvážajú.
Odpad klesal
Obec Belá nie je v separovaní žiadnym
nováčikom. Starosta Ivan Dvorský hovorí,
že vtedy mali na to motív. Predtým totiž
neriešili odpadové hospodárstvo na území
obce. A tak zástupcovia „životného
prostredia“ zatvorili nevyhovujúcu aj veľmi
nevkusnú skládku. Poplatky za odpad
vtedy narástli na 450 tisíc korún. A tak
hľadali rôzne možnosti ako znížiť náklady

na komunálny odpad. „Obecné
zastupiteľstvo jednoznačne dospelo k
tomu, že treba vymyslieť systém
separovania, aby došlo k úsporám,“
spomína dnes starosta Belej Ivan Dvorský.
Keď začnú obyvatelia separovať, zníži sa
množstvo komunálneho odpadu a navyše,
pokiaľ v obci separujú, za umiestnenie
odpadu na skládkach sú nižšie poplatky.
To bola vízia, ktorá sa v prvých rokoch
napĺňala. V tej dobe vyprodukovali v obci
asi 250 ton odpadu. Spustili vrecový
systém, najskôr začali separovať tri
komodity, dnes ich je päť. Aj starosta
pripomína, že vtedy za separované
komodity získavali celkom slušné peniaze.
Plasty predávali po dvanásť korún, dnes
ich predávajú po 6,7 centa, a podobne je
to aj s ostatnými komoditami. Zmenil sa aj
prístup obyvateľov. Ľudia začali separovať
a obec bola čistejšia. Aj keď zo začiatku
systém kritizovali, ale postupne si zvykli a
začali do vriec separovať tri, neskôr päť
komodít. Od roku 2000 do 2003 poklesol
komunálny odpad o tridsať percent.
Všetko bolo v najlepšom poriadku.
Výsledky mali vynikajúce. Ale postupne sa
situácia začala zhoršovať.
Z lepšieho k horšiemu
Podľa nového zákona obec totiž nesmie
zo zákona doplácať na komunálny odpad a
odpad vôbec. A keďže množstvo
komunálneho odpadu sa začalo v
domácnostiach zvyšovať, obyvateľom
zvýšili poplatky za vývoz odpadu. V rámci
obce sa zvýšili radikálne z 500 tisíc na 1,8
milióna korún. A tento nárast samozrejme
pocítili v prvom rade občania. Ako rokmi
stúpali poplatky na odvoz odpadu, tak sa
ľudia vrátili späť v separovaní. „Nadviazali
na staré skúsenosti, že lepšie je odpad
niekde vysypať.“ Dnes obyvatelia Belej
bežne odpad sypú do potoka, znovu
vznikajú divé skládky. Podľa starostu to
trochu súvisí aj s mentalitou našincov.
Slováci sa podľa neho inak správajú v
zahraničí, inak

doma – na Slovensku. Vidieť to aj na
autobusových zastávkach v Belej, či pri
stánku so zmrzlinou. Všade je odpad.
Ľudia ho hádžu na zem, aj keď o niekoľko
metrov ďalej je smetný kôš. Pre starostu je
to nesúrodá a nepochopiteľná činnosť.
Pritom v obci od nich nechcú nič iné, ako
vyniesť vrecia pred bránu alebo na hranicu
pozemku, po vzájomnej dohode môžu ísť
aj na pozemok vlastníka. „Toto je veľký
problém, občan je benevolentný, správa
sa anarchisticky. My sa môžeme aj
zblázniť,“ uzatvára starosta a dodáva, že
občan zabúda, že on je producentom
odpadu a mal by sa starať. Podľa starostu
je však náročné vymyslieť taký systém,
ktorý bol zabehnutý, efektívny, dôležitý
pre občana aj pre obec.
Kedysi v New Yorku, teraz v Belej
Starosta si spomína, keď si v roku 1978
boli Technické noviny čítal o riešení
problému s komunálnym odpadom v New
Yorku. „Vtedy som sa usmieval, že tí majú
za problémy. Dnes je ten veľký problém
tu a nie sú tam východiská. Keď sa
chceme zaoberať životným prostredím a
ekológiou, snažíme sa to riešiť. Občania
musia byť iniciatívni, školy musia byť
iniciatívne. Mal by to byť predmet v
škole. Nie je možné, aby deti, keď vyjdú
zo školskej jedálne, hádzali šupky za
banánov na zem. Kto ich má vychovávať?
Obec, rodina, škola? Deti sú nabité
počítačovými hrami a bezduchými
seriálmi. A environmentálny fond urobil
dokument a odvysielali ho o jedenástej
hodine večer,“ poukazuje Ivan Dvorský na
celospoločenský problém.
Odpadové hospodárstvo aj s platnou
legislatívou je pre obec veľké bremeno, a
práve jej zástupcovia ho musia riešiť a
nájsť východiská. A musia to robiť tak, aby
občan cítil spoluzodpovednosť. A tá chýba
aj v Belej, kde odpadová politika funguje.
Obecný podnik patrí samotnej obci.

Poplatky si upravujú sami, nikto im do
toho nevstupuje. Zbierajú, čistia, majú na
to personál, stroje. A o všetkom na
obecnom úrade vedú podrobnú evidenciu.
Nie sú programy
Ale občan nie je jediné, čo v reťazci
separovania odpadu nefunguje. Kríza
zapríčinila, že zlyhal trh. Systém v rámci
Slovenska podľa starostu vôbec nefunguje:
„Nemáme programy odpadového
hospodárstva, ktoré sú základné
dokumenty o tom, ako by mala obec
fungovať. Nemá ho štát, ani obec, ani
krajské, či obvodné úrady. Nám vzniká
povinnosť nadviazať na tieto dokumenty,
ale nemôžeme nadviazať, pretože
nadriadené orgány ich vôbec nemajú.“
Získali 1,4 milióna
V Belej sa však nevzdávajú. Aj napriek
nepriazni sa im v rámci Terchovskej doliny
podarilo získať 1,4 milióna eur pre
odpadové hospodárstvo a rozvoj
separovaného odpadu v Terchovskej
doline. Postupne chcú systém rozširovať a
zdokonaľovať. A podávať ďalšie projekty,
aby odpadovú politiku ešte zlepšili.
„Nevieme nájsť vhodný spôsob, ako
občana zatiahnuť do tohto procesu. On
vyprodukuje odpad a on sa musí
zaujímať, kto sa o ten odpad postará, aby
to bolo efektívne, aby platil čo najmenej,
aby to bolo úspešné pre nás a úspora pre
neho.“
„Trh absolútne zlyhal, ale aj odpadové
hospodárstvo na úrovni obce. Občan za
tie roky nepochopil, že čo separovanie
prináša, čo má priniesť obci a jemu
osobne.“
prebraté z týždenníka Farmár

Prezentácia obce Belá na
veľtrhoch cestovného ruchu
Ako už býva tradíciou, šnúru
veľtrhov a výstav v cestovnom ruchu
odštartoval 14. januára REGIONTOUR
BRNO. Jedná sa o medzinárodný veľtrh
turistických možností v regiónoch. Na
tomto veľtrhu sa zúčastnilo 1100
vystavovateľov zo 14 krajín. Naša obec sa
prezentovala v spoločnom stánku Región
Beskydy. Spoločne so Žilinskou turistickou
informačnou kanceláriou sme na túto
výstavu doručili naše propagačné
materiály a tieto boli v spomínanom
stánku vystavené a ponúkané
návštevníkom veľtrhu.
Ďalšia výstava bola 21. – 24.
januára v Bratislave pod názvom
SLOVAKIATOUR – 16. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu. Jedná sa o najväčší
veľtrh cestovného ruchu na Slovensku.
Keďže bez dobrej propagácie sa nedá
v cestovnom ruchu podnikať, tak sme sa
na tomto veľtrhu taktiež zúčastnili a tento
krát osobne. Naše propagačné materiály
sme mali vystavované v niekoľkých
stánkoch a to v stánku Región Beskydy,
Terchovská dolina a Žilinský samosprávny
kraj. V stánku Región Beskydy vystavovala
aj Žilinská turistická informačná kancelária,
ktorá počas trvania výstavy poriadala
vedomostnú súťaž o Žilinskom regióne.
Túto súťaž podporil aj náš kemping, ktorý
do súťaže venoval víkendový pobyt
v chatke. Myslím, že aj takáto forma

prezentácie je jednou z možností ako
prezentovať naše turistické zariadenie
a tiež obec.
Ako ďalší veľtrh cestovného ruchu
v tomto roku bol v Katoviciach, presnejšie
v Sosnowci PL a to v dňoch 19. – 21.
februára. Na tomto veľtrhu som sa tiež
zúčastnil osobne a to spolu zo zástupcami
obce Strečno. Spoločne sme prezentovali
náš región. Okrem propagačných
materiálov sme mali aj vytvorenú
prezentáciu na notebooku, kde sa
premietali fotografie z nášho regiónu
a táto prezentácia bola spestrená našou
ľudovou hudbou. Boli sme milo
prekvapení, s akým záujmom bol náš
stánok navštevovaný účastníkmi výstavy.
Pevne verím, že títo „turisti“ navštívia náš
kraj aj osobne. Stretli sme sa tu aj
s takými, ktorí u nás už boli a určite sa ešte
vrátia. Podľa štatistiky ktorú vedieme tak
poľskí turisti sú po českých turistoch na
druhom mieste, čo sa týka návštevnosti
v našom kempingu.
Zmysel týchto veľtrhov je vidno
v tom, že návštevnosť v našich turistických
zariadeniach stúpa a preto budeme
v propagácií na veľtrhoch ďalej
pokračovať.
Správca kempingu Matejov
http://www.mikroregiontd.sk/content/category/10/22/47

Zase o nás píšu

PRIORITY PRÁC NA ROK 2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom
zasadnutí po konzultáciách zo starostom obce
sa dohodlo na prioritách, ktoré by sa mali
v tomto roku realizovať v našej obci.
Rozdelenie bolo podľa jednotlivých oblasti
a potrieb. Samozrejme na tieto činnosti bude
obec potrebovať dostatok finančných
prostriedkov, aby sa tieto priority mohli
realizovať. Návrhy na zmenu rozpočtu obce
obecné zastupiteľstvo pripravuje spoločne
s kontrolórom obce, finančným oddelením
a hľadajú sa finančné zdroje, aby sa tieto
priority úspešné realizovali.
1,
Okolie kostola

chodník cintorín - oprava

premiestniť chladenie do vonkajších
priestorov, digitálna mapa

ozvučenie domu smútku

zrušiť akumulačné kachle

oprava oplotenia a stromová úprava

predsieň domu smútku presklenie

svetlenie kostola
2,
Belá - obec

zábradlie okolo cesty SNP /
okolo Belského potoka /

autobusové čakárne v celom
katastrálnom území obce

dokončenie rekonštrukcie
rozhlasu

miestna komunikácia zokruhovanie úseku Račnica
zábradlie , oporný múr

odvodnenie časti obce Roveň

dokončiť ihrisko Vyšný koniec /
oplotenie /

kanalizačná prípojka Kurčina Káčer

Kultúrny dom - spíliť stromy,
odvodnenie , odkanalizovanie, mreža,

opravy miestnych komunikácií

hokejové ihrisko dokončenie,
elektro prípojka, osvetlenie

autocamping - vymeniť hlavný
rozvádzač
bleskozvod - protipožiarna
ochrana / hlásiče /

Športový areál - sedenie
a zastrešenie týchto sedení



chodník zdravotné strediskooprava

kanalizačná prípojka - Čepelová
ulica, Kamence

rekonštrukcia káblovky
3,
Kubíková

rozhlas - rozšírenie

vodojem - oprava

ihrisko - spustenie
4, Vyšné a Nižné Kamence
 vodovod – pokračovanie
v rekonštrukcii, dokončenie
projektovej dokumentácie
 chodníky – vypracovanie projektovej
dokumentácie
 dokončenie ihrísk

Školské informatórium
Riaditeľstvo Spojenej školy, Oslobodenia č.165
v Belej informuje rodičovskú a občiansku
verejnosť o činnosti a aktivitách školy za I.
polrok školského roka 2009/2010
1. Štatistické údaje ku dňu polročnej pedagogickej rady:
Počet tried ZŠ : 23
Počet tried MŠ: 4
Počet žiakov: 434
Počet žiakov: 95
Počet pracov.: 9
I. stupeň: 8 tried – 159
Počet ped. pr.: 8
II. stupeň: 15 tried – 275
Počet prev.

pr:

1

Počet žiakov v ŠKD: 39 žiakov
Počet odborov ZUŠ: 3
Počet žiakov ŠSZČ: 657
Počet žiakov: 153
Počet záujmových útvarov v ŠSZČ: 46
Počet pracovníkov: 13
Počet pracovníkov: 64
Počet pedag. pr.: 12
Počet pedagogických pracovníkov: 45
Počet prev. pr.: 1
Počet prevádzkových pracovníkov: 19
Prospech:
1. ročník - počet žiakov – 38
prospelo – 37
neprospelo – 1
2.-9. ročník – počet žiakov – 396

prospelo s vyznamenaním – 237
prospelo veľmi dobre – 101
prospelo – 58
neprospeli – 0
Počet pochvál: 164
tr. učiteľom – 131
r. školy
– 33
Počet napomenutí tr. učiteľom - 26
Počet pokarhaní: 26
tr. učiteľom – 20
r. školy
– 6
Počet znížených známok: správanie – 6
/2.stupeň/
2. Výchovno – vzdelávací proces:
 Polročná - pedagogická rada sa
uskutočnila dňa 22. 1. 2010.
 Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil
dňa 2.2.2010 v súlade so VZN obce
Belá, v budove ZŠ – nová škola. Počet
zapísaných žiakov – 34, chlapcov –
17, dievčat – 17.
 Predbežne sa uskutočňuje zápis detí
do materskej školy /predprimárne
vzdelávanie/. Súčasný stav –
doručených nových prihlášok – 30.
Predpokladá sa porovnateľný stav so
školským rokom 2009/2010.
 Talentové skúšky do športových
tried /futbal - futsal/ pre šk. rok
2010/2011
sa
uskutočnia
–
19.05.2010 v areáli ZŠ- nová škola.
 Talentové skúšky do ZUŠ pre
školský rok 2010/2011 budú
realizované
v dvoch
časových
intervaloch máj – jún 2010.
Konkrétne
termíny
budú
prezentované prostredníctvom ZŠ,
MŠ, ZUŠ a obecným rozhlasom.
 Dňa 10.03.2010 sa uskutočnilo
celoplošné
testovanie
žiakov
9.ročníkov
pre
školský
rok
2009/2010 zo slovenského jazyka
a matematiky.
Po
obdržaní
oficiálnych výsledkov zo štátneho
pedagogického ústavu budú rodičia
a žiaci
okamžite
informovaní
o úspešnosti výsledkov (v triedach,
tr. schôdzkach ZRŠ – 22.04.2010).
Aktivity:

● Festival vedy a techniky – M.
Bukovinská 8. B – slov. kolo – 5.11. –
7.11.2009 – certifikát
● ProSlavis – 23. 10. 2009 – 3. miesto,
trieda 2. A – časopis Deti slnka – slov.
kolo
● GvoBoj – 10.-11. miesto – Andrej
Káčer, Veronika Kováčová, Timea
Mihalčatinová, Simona Stráska –
okresné kolo
● Akadémia v obci – kultúrny program
„Úcta k starším“ – 12. 11. 2009
● Fašiangy 2010 – výtvarná súťaž – 1.
miesto – Timea Mihalčatinová –
okresné kolo
2.
miesto – Natália Mihalčatinová – okresné kolo
● Geografická olympiáda – okresné
kolo: kat. E –
úspešný riešiteľ
Andrej Káčer
kat. F – úspešný riešiteľ Tomáš Franek
kat. G – úspešný riešiteľ Adriana
Friedlová
kat. H – úspešný riešiteľ Zuzana
Krištofíková
● Rozprávková detektívka - hlasné
čítanie, 12. 3. 2010,
od 15.00 – do 20.00
hod., ŠSZČ
roč. 1.-4.- počet žiakov 31
roč. 5.-9. – počet žiakov 16
● Matematická olympiáda – 5.-9.roč. –
účasť – okresné kolo
● Lyžiarsky výcvik žiakov 7. roč. – 15.19.02.2010 – 36 žiakov Krušetnica
/Orava/ - úspešný
Zapojenie do projektov:
- Eurofondy – nadstavba a rekonštrukcia
Spojenej školy v Belej vo fáze podpisu
zmlúv medzi Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR a obcou
Belá, resp. obcou Belá a firmou Hastra
Žilina
- Nadácia Jednota Coop - „Nech sa nám
netúlajú“ – „Poďte deti, poďte sa nami
zahráme
sa
s rozprávkami“
–
Holubková, v procesnom konaní

„Učebňa kontinuálneho vzdelávania“ –
„Modernou školou do Európy“ –
vedenie školy, v procesnom konaní
- „Využívanie
informačnokomunikačných
technológií
vo
vyučovaní na ZŠ“ - „Modernou školou
do Európy“ - spolupráca s OÚ Belá –
projekt v realizácii
- „Elektronizácia a revitalizácia škol.
jedální – 2009 – úspešný, ukončený
- „Elektronizácia a revitalizácia MŠ –
2009 – úspešný, ukončený
- „Otvorená škola šport“
2009 –
úspešný, ukončený
- „eTwinning“ – spolupráca so školami v
zahraničí – mediálna komunikácia,
Podhorská, Babišová, Kolčáková –
v priebežnej realizácii
- „Enviroprojekt“ – v realizácii na
Spojenej škole v Belej
- Nadácia Orange – „Deti slnka na
výzvedách“ – úspešný /1 100 €/ Kolčáková, v realizácii
Poďakovanie:
- OÚ - Belá /starosta obce – p. Ivan Dvorský/
- Spoločný obecný školský úrad / PaedDr.
Surovcová/
- účastníci projektov – pracovníci ZŠ, MŠ, ŠJ
3. Profilujúce oblasti školy
Projekt športových tried a ŠŠS
Počet ŠT: 5
Počet žiakov: 65
Počet oddelení ŠŠS: 2
Počet žiakov: 32
Koordinácia činnosti – rada ŠT, FK - Belá
Aktivity a úspechy:
 účinkovanie v II. slovenskej futbalovej
lige žiakov – st. žiaci, ml. žiaci
 futbal – zimná príprava – halové
turnaje
 ročník „95“
- 1. miesto /Belá, Ajax Slimáčik,
Dolný Kubín, Lietavská Lúčka,
Domaniža/
 ročník „96“
- 2. miesto /Belá, MŠK Žilina, Ajax
Slimáčik,
Námestovo,
Tvrdošín,
Púchov/
 ročník „97“
- 3. miesto /Tvrdošín, Belá, Čadca,
Ajax Slimáčik, KNM, Dolný Kubín/
 ročník „98“
-

- 3.miesto /Belá, Čadca, KNM,
Martin, Námestovo, Dolný Kubín/
 ročník „99“
- 3. miesto /Belá, Čadca, Ajax
Slimáčik, MŠK Žilina, KNM, Dolný Kubín/
 ročník „2000“
- 5. miesto /Belá, Martin, Juventus
Závodie, Čadca, Námestovo, Dolný
Kubín/
 výcvikový tábor športových tried
„Račkova dolina“ v dňoch 8.03.201012.03.2010, spojený s lyžiarskym
kurzom
a návštevou
AquaParku
„Tatralandia“ v Liptovskom Mikuláši
 plánujeme medzinárodný futbalový
turnaj „Belsta Cup“ – do 10.5.2010
K úspechom gratulujeme!
Projekt jazykového variantu vyučovania
cudzích jazykov:
Od školského roku 2009/2010 –
pokračovanie v inovácii výučby cudzích
jazykov formou rozšíreného vyučovania v roč.
3.-4. a ďalšieho jazyka v 5.,6.a 7.8.9., ročníku
v prospechovo diferencovaných triedach.
Rozvoj ľudových tradícií:
- Folklórny záujmový útvar „Belianček“
– p. Mária Pősová – vychovávateľka
ŠSZČ
4. Ekonomická oblasť
- priebežná údržba školských objektov –
ZŠ /nová škola, stará škola/, ZUŠ, ŠJ
- priebežná údržba školských zariadení –
informatika – učebňa IKT
- údržba a ochrana ovocného sadu pri ZŠ
Belá
- prevádzka relaxačného strediska –
v záverečnom kolaudačnom konaní
5. Aktivity ZRŠ pri ZŠ Belá:
 dofinancovanie
správnych
poplatkov /ŠSZČ, ŠKD/
 Fašiangový –„Valentínsky“ ples
dňa 13.02.2010 – úspešný –
ďakujeme za účasť.
6. Riaditeľstvo školy a RR ZRŠ Belá ďakuje
za aktívnu pomoc a podporu v rámci
realizácie
školských
projektov
a zabezpečovania iných aktivít školy a za
veľmi dobrú spoluprácu:
 Obecnému úradu Belá
 Obecnému podniku Belá
 Farskému úradu Belá















podnikateľským subjektom
a inštitúciám v obci
Rodičovskému združeniu pri ZŠ
Belá
Rade školy
Rodičovskej rade ZRŠ
Obecnému školskému úradu
pedagogickým, prevádzkovým
i externým pracovníkom školy
Urbárskemu
spolumajiteľstvu
Belá.
Tomáš Šugár - Belstav Praha
s.r.o.
Urbárske spolumajiteľstvo Belá
Zväz záhradkárov v obci
Róbert Boháč –„Pneu – expert“,
SNP 522, Belá
Zmrzlina Belá – sl. Šipčiaková, sl.
Lišková
rodičia žiakov ŠT

Vedenie školy želá všetkým pracovníkom školy,
občianskej verejnosti, rodičom, žiakom a
priateľom školy, príjemné a pokojné prežitie
Veľkonočných sviatkov – 2010

riaditeľ školy

Nostalgia alebo spomienky na hry detí?
Koniec zimy a prvé teplé lúče slnka znamenali
pred pár desiatkami rokov pre takmer
každého nášho školáka hodiť tašku do
najvzdialenejšieho kúta a vidieť ju len večer (tí
svedomití si knihy brávali so sebou za kravami)
a poďho vonku za kamarátmi, hrať sa po
dvoroch, po lúkach a pasienkoch pri pasení
husí, oviec a kráv.
Aký to priepastný rozdiel oproti generáciám
dnešných detí, ktoré školskú aktovku resp.
batoh odhadzujú rovnako do kúta, no vzápätí
zapínajú počítač a cez jeho obrazovku na dlhé
hodiny unikajú do cudzích virtuálnych životov.
Počítače často striedajú so sledovaním
televízie a so„šťukaním“programov, písaním
SMS a neraz sa i nudia. Komunikácia v rodine
sa vytráca.
Kedysi sa z dvorov počas jari i prázdnin večne
ozýval výskot detí počas „vybijky“,
„schovávačky“ po dvoroch i maštaliach, za
hnojiskami, rôznych loptových hier, počas hier

„Kráľu, kráľu daj vojačka“, „Na škôlku“,
„Guma“, „Na sochy“, „Cukor, káva, čaj, rum,
bum“, „My sme dvaja remeselníci“, „Na deti“.
Ďalej to boli „Tanierky, vidličky, nože“
a podobne. Na jar, len čo slnko zohnalo sneh,
obľúbenou hrou boli hlinené farebné guličky.
Stačilo kúsok rovnej plochy, chlapci si vyhĺbili
jamku a guľky triafali ohnutým ukazovákom do
vyhĺbenej jamky. Deti aj počas prázdnin
pomáhali v domácnosti pri letných prácach hrabaní a sušení sena a pasení, ale i tak si našli
čas na hru. Telocvičnou i posilňovňou im bola
okolitá príroda – súťažili v rýchlosti
„vyškrabania sa na strom“, trampolínu im
nahrádzali silné vetvy stromov, hojdali sa na
konároch stromov ako na kruhoch, hrazdu im
suplovali konáre stromov, kde bolo možné
robiť výmyky, veľtoče vpred i vzad, ako
bežecké dráhy im slúžili vykosené lúky
a spasené pasienky, kopy sena i slamy
nahrádzali hrubé žinenky, na ktorých váľali
kotrmelce, tí zdatnejší i saltá a podobne. Pri
pasení si stavali rôzne búdy a bunkre,
v ktorých im čas ubehol veľmi rýchlo, piekli
osúchy nad ohňom na rozohriatých kusoch
plechu. V zaujatí hier často zabúdali na statok,
ktorý im ušiel do škody. Plavárne a kúpaliská
boli kedysi pre väčšinu detí neznámou – voda
v potokoch i riekach bola čistá i keď často
studená. Nehrozili kožné choroby z vody,
častejšie deti prechladli, keď to prehnali so
začiatkom kúpania. Často chytali ryby a potom
ich na ohníku opekali. Nevadilo im nič: urobili
si z kameňov, konárov „hatanicu“ a plaholčili
sa ostošesť. O kúpaní v mori a kúpaliskách
možno ani nevedeli.
Televízor mali v máloktorej rodine, takže
zostal čas na spoločnú večeru na priedomí,
posedenie na dvore za svetielkovania
svätojánskych mušiek, rozhovory za šumu
cvrlikajúcich svrčkov a pokojného vánku
usínajúcich stromov.
Na záver ponúkam jednu loptovú hru. Deti,
nezahráte si? Je to z vášho pohľadu trápne,
haluzné, či neviem aké? A vy skôr narodení
spomínate si?
„Na deti“:
Jeden hráč vybratý vyčítankou (napr. Eniky,
beniky, kliky be, áber , fáber domine...) loptu
vyhodil na strechu a zakričal meno spoluhráča.
Úlohou menovaného hráča bolo loptu chytiť
bez spadnutia na zem Ostatní spoluhráči sa

rozpschli. Keď ju chytil, vtedy ju opäť mohol
vyhodiť na strechu a zakričať nové meno. Keď
mu spadla a potom ju chytil, zakričal stop.
Všetci spoluhráči museli na povel „stop“
zastať. Hráč spravil 3 maximálne kroky
a vybíjal spoluhráča. Keď loptu spoluhráč
nechytil a spadla mu – mal „decko“. Takto si
hráči „pripočítavali“ deti. Vyhral ten, kto mal
najmenej detí. Trochu odbočím od témy. Je to
len hra a aký je život? V súvislosti s touto hrou
a počtom detí ma zaujal názor renomovaného
ekonóma, ako má mladý človek riadiť svoj
život a plánovať budúcnosť, aby mal spokojnú
starobu: mať viac detí (je väčší predpoklad, že
sa o vás bude mať kto postarať a bude to pre
vás výhra), mať vlastnú strechu nad hlavou
(aby vám nájomca „večne“ nediktoval výšku
nájomného) a podľa možnosti počas
produktívneho veku šetriť si na penziu (aby
človek na penzii bol nezávislý).
Je na vás, aké priority si stanovíte. Ale určite
neurobíte chybu, ak sa s deťmi i mladými
ľuďmi v tomto hektickom čase plnom
počítačov, mobilov, áut a konzumu budete
častejšie rozprávať, tráviť s nimi voľné chvíle
a možno si nájdete čas zahrať sa s nimi, aj keď
možno nie tie hry z našich detských čias.
PaedDr. Emília Surovcová

Záhradkári z Belej bilancovali
Ako býva dobrým zvykom, záhradkári
v predjarnom období bilancujú. Tak to bolo
i 21. 03. 2010, keď sa v pohostinstve u Kubíka
zišli členovia zväzu záhradkárov, ale i vážení
hostia. Starosta obce Belá Ing. Ivan Dvorský
a tajomník OV SZZ v Žiline Ing. L. Deák, aby

v slávnostnej atmosfére zhodnotili výsledky
svojej práce nielen za predchádzajúci rok, ale
za celé päťročné funkčné obdobie.
Ako bolo konštatované v správe,
záhradkári každý rok uskutočnili predjarný rez
v školskej záhrade a zintenzívnili spoluprácu zo
Spojenou školou v Belej: Pre odborný rast
členov, ale i nečlenov boli po členských
schôdzach odborné prednášky, ktoré vyvolali
veľký záujem. Organizovali sme brigády hlavne
v záhradkárskej osade. Na vysokej odbornej
úrovni boli každoročne pripravené výstavy
ovocia a zeleniny, ktoré mali priaznivú odozvu
medzi návštevníkmi. Poctou pre našu ZO bola
návšteva predsedu RVSZZ prof. Ing. Ivana
Hričovského, DrSc. a redaktorov časopisu Sady
a vinice. Odbornosť a starostlivosť o naše
záhrady sa prejavila i na výstavách v rámci
okresu, ale i v rámci celého Slovenka, kde sme
každoročne získavali ocenenia za vystavené
exponáty. Výročné úspechy naši členovia
získali i na súťažiach v reze ovocných drevín.
Karol Vrábel za 1. miesto získal pozlátené
nožnice určené pre najlepšieho strihača
v danom roku, Anton Šuštiak sa umiestnil na 2.
mieste a Ján Kubík na 10. mieste v rámci
Slovenska. Obdobne to bolo i na oblastných
výstavách, kde Anton Šuštiak v 2. ročníku bol
na 1. mieste a v 3. ročníku sme obsadili prvé
štyri miesta v poradí Ing. Jozef Červánsky,
Miroslav Vrábel, Rudolf Macek a Adam
Sušienka. Na schôdzi sa nielen bilancovalo,
ale volil sa i nový výbor ZO a členovia
kontrolnej a revíznej komisie. Touto cestou
treba poďakovať za dlhoročnú prácu vo
výbore Jánovi Sušienkovi, ktorý v ňom
pracoval ako pokladník viac ako dvadsať
rokov.
ZO ďakuje všetkým, ktorí nám v práci
pomáhajú. Pánovi starostovi Ing. Ivanovi
Dvorskému za finančné výpomoce, riaditeľovi
Spojenej školy v Belej Mgr. Jozefovi Šugárovi
za priestory a spoluprácu na výstavách.
Tajomníkovi OV SZZ za metodickú pomoc, ale

i všetkým členom i nečlenom zväzu
záhradkárov, ktorí vo svojom voľnom čase
pomáhali v činnosti našej ZO. Preto i na záver
príspevku vyslovujem prianie, že nie budeme
ale všetci môžeme i naďalej pracovať tak, aby
naše záhrady a záhradky ostali zachované i pre
budúcnosť.

História a súčasnosť SNS
Vznik SNS 6. júna je jedným z významných
medzníkov slovenského národa na ceste
k sebaurčeniu a vzniku vlastnej, nezávislej
a suverénnej Slovenskej štátnosti. Táto
cesta nebola priamočiara od vstupu
moderného slovenského národa ako
politického subjektu na európsku scénu
v revolučných rokoch 1848- 1849 až po
vznik samostatnej suverénnej Slovenskej
republiky 1.1.1993 ubehlo takmer 150
rokov. Slovenský národ za toto obdobie
prešiel dôležitým vývojom, pri ktorom mu
až dvakrát hrozil fyzický zánik. V oboch
prípadoch SNS vystúpila v pravý čas, aby
svojou politickou aktivitou rozhodným
spôsobom napomohla zvrátiť nepriaznivý
vývoj a zabezpečiť národu ďalšiu
perspektívu rozvoja. 11.1.1922 SNS
predložila prezidentovi Benešovi
memorandum SNS, v ktorom požadovala
administratívnu a kultúrnu autonómiu pre
Slovensko. 16.10.1932 pred
mnohotisícovým zástupom vo Zvolene
prijali zvolenský manifest, v ktorom
odsúdili ideu Československého národa
a vyhlásili, že Slováci nechcú byť súčasťou
tejto vymyslenej etniky. 6.10.1938 sa SNS
v Žiline po dohode s občianskymi stranami
podieľali na vyhlásení autonómie
Slovenska. V rokoch 1945 – 89 tzv.
Ľudovodemokratická moc nedovolila
obnoviť činnosť SNS. V jej názve im

neprekážali najmä slová slovenská
a národná. 29.6.1990 SNS na pôde
Slovenskej národnej rady požadovala
vyhlásenie zvrchovanosti SR, ako
predpoklad ďalšieho vývinu slovenského
národa. Ako prvá politická strana
predložila návrh ústavy SR, ktorá mala za
cieľ vytvoriť nezávislý a suverénny štát.
Dňa 17.7.1992 bola prijatá deklarácia
o zvrchovanosti SR. Prvú demokratickú
Ústavu SR prijali 1.9.1992. V Ústave sa
prijalo viacero návrhov SNS. 1.1.1993 sa
naplnil sen mnohých generácií. Vznikla
samostatná suverénna SR. Jedine SNS
mala vo svojom programe úplne
samostatne a suverénne Slovensko.
V nových pomeroch sa stala strážkyňou
slovenských záujmov a obhajkyňa ich
legitímnych práv.
V predminulom roku sa obnovila činnosť
miestnej organizácie v Belej. Zvolil sa nový
výbor a momentálne sme najsilnejšou
miestnou v okolí Žiliny. Počet členov
neustále pribúda hlavne z mladej
generácie. Snažíme sa oživiť dianie v našej
obci. Za krátke obdobie sme urobili štyri
turnaje v stolnom tenise, turnaj
v preťahovaní rukou, turnaj v mariáši
a úpravu stromov pri kríži : „ Na hrádku „.
Najvydarenejšie podujatie bolo obnovenie
fašiangových tradícií TURVOŇOV.
V prvom polroku 2010 chceme dokončiť
úpravu okolia pri kríži. Po dohode
s obecným zastupiteľstvom chceme znovu
nasadiť lipu zvrchovanosti a hlavne
obnoviť činnosť Matice slovenskej v našej
obci.

Výsledky turnajov :
Dvojhry:
1. Ján Štefko
2. Ján Cabadaj
3. Kamil Mihalčatin

Štvorhry:
1. Ján Cabadaj st. – Ján Cabadaj ml.
2. Vladislav Cabadaj – Miroslav Mažgút
3. Mário Vrábel - Milan Vrábel

Na turnaji v preťahovaní pravou rukou v sede obsadili :
1. – 2. miesto borci z Lutíš.
3. Ján Jánošík
Turnaj v mariáši :
1. Dušan Vrábel
2. Slávo Vrábel
3. Vlado Cabadaj

V našej obci vítame občanov narodených
v r. 2009
Pč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Celé meno
Ulica
TLACHÁČOVÁ Klára Vyšné Kamence
OVČÍK Mário
SNP
KONŠTIAK Jakub
Kusy
ŤAŽKÝ Lukáš
Riečna
ĎURINOVÁ Natália
SNP
KÁČER Ján
Družstevná
TEŽAK Tamara
Nižné Kamence
LAŠČIAK Andrej
Nígrob
ONDRIŠÍKOVÁ Natália
Cintorínska
BOHÁČOVÁ Lucia
Nígrob
PIROŠÍK Matej
Cintorínska
BALALA Matúš
Budovateľov
ORIEŠKOVÁ Janka
Nižné Kamence
VRÁBEL Alex
Priečna
KUBÍK Michael
Kubíková
MAŽGÚTOVÁ Aneta
SNP
TROŠČÁK Gabriel
SNP
ĎURANA Kristián
Hviezdoslavova
HUTYRA Milan
SNP
VRÁBEL Michal
SNP
CABADAJ Lukáš
Nižné Kamence
CABADAJ Tomáš
Nižné Kamence
JANČÍK Peter
Nígrob
KOMAČKA Jakub
Cintorínska
KUBÍK Jakub
Riečna
PECKOVÁ Nela
Riečna

Vlado Cabadaj
podpredseda MO SNS Belá
27 HAJDUK Lukáš
28 ŠTEFKOVÁ Tatiana
29 KUBÍK Michal Dominik
30 KOMAČKA Dávid
31 CHABADA Daniel
32 HORVÁTH Nicolas
33 CABADAJOVÁ Linda

Račnica
Budovateľov
Kubíková
Zlieň
Puškinova
Račnica
Družstevná

matrikárka : Miloslava Cabadajová

V roku 2009 manželstvo uzavreli v našej
obci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomica Težak, Chorvátska republika
a Tatiana Hanuliaková, Belá
Igor Komačka, Belá a Anna Frančeková,
Belá
Daniele Crini, Talianska republika
a Ľuboslava Malichová, Belá
Peter Žeriava, Žilina a Gabriela Mariašová,
Belá
Radoslav Meliš, Žilina a Andrea Belová,
Belá
Štefan Ondrušík, Žiar nad Hronom a Mária
Kokavcová, Lysica
Peter Ťažký, Belá a Michaela Kolčáková,
Belá
Jozef Kubica, Žilina a Zuzana Kubíková,
Belá

Snúbenci, ktorí uzavreli manželstvo v r. 2009
inde :
1.

Michal Mažgút, Belá a Marcela
Chupáňová, Žilina

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

Ing. Miloš Mičian, Rudinka a Mgr. Andrea
Šuštiaková, Belá
Radoslav Mihalčatin, Terchová a Zdenka
Šuštiaková, Belá
Peter Frniak, Belá a Eva Balátová,
Terchová
Peter Macho, Belá-Kubíková a Zuzana
Radočaniová, Stráža
Ing. Peter Kostúr, Belá a Kristína
Laščiaková, Belá
Peter Chabada, Belá a Ing. Jana Mičicová,
Belá
Viktor Laščiak, Belá a Mária Ďuríčková,
Varín
Mário Krkoška, Belá a Jana Hanuliaková,
Terchová

matrikárka : Miloslava Cabadajová

Lúčime sa s občanmi našej obce
zomrelými v r. 2009
Pč Celé meno
1 ŠUGÁROVÁ Margita
2 MAHÚT Pavol
3 MAŽGÚTOVÁ Emília
4 BELOVÁ Mária
5 LAŠČIAK Jozef
6 MAHÚT Ján
7 LAJČIAK Kamil
8 ŠVEC Rudolf
9 SOCHULIAKOVÁ Hedviga
10 ŠMEHÝLOVÁ Justína
11 FRANEKOVÁ Zuzana
12 LABANTOVÁ Štefánia
13 ČEPELA Ondrej
14 VRÁBEL František
15 ŠVECOVÁ Mária
16 CABADAJOVÁ Žofia
17 KURICOVÁ Mária
18 ČEPELOVÁ Katarína
19 FICKOVÁ Helena
20 HANULIAKOVÁ Anna
21 LUTIŠAN Jozef
22 VLKOVÁ Paulína
23 SAGANOVÁ Kristína
24 KUBÍKOVÁ Paulína
25 MAJEROVÁ Jozefína
26 MATEJIČKA František
27 CABADA Anton
28 MACHOVÁ Mária
29 ŠMEHYL Adam
30 LAŠČIAKOVÁ Anna

Dátum úmrtia
02.01.2009
12.01.2009
05.02.2009
08.02.2009
12.02.2009
16.02.2009
22.02.2009
04.03.2009
09.03.2009
19.03.2009
13.04.2009
14.04.2009
22.04.2009
25.04.2009
29.04.2009
30.04.2009
14.05.2009
24.05.2009
29.05.2009
01.06.2009
03.06.2009
23.06.2009
27.06.2009
19.07.2009
01.08.2009
31.08.2009
31.08.2009
07.09.2009
17.10.2009
29.12.2009

Oznámenie o úmrtí nášho rodáka
Dňa 13. 3. 2010 sme sa cestou miestneho rozhlasu
rozlúčili s našim rodákom Pavlom Svetlovským,
ktorý zomrel dňa 6. 3. 2010 vo veku 80 rokov. Dlhé
roky žil v Bratislave,
ale nikdy nezabudol na svoju rodnú obec. Bol
dlhoročným prispievateľom do Belských novín. Aj
touto cestou sa chce Obec Belá a redakcia Belských
novín s ním rozlúčiť.
Česť jeho pamiatke!
Bol si skromný v živote, no veľký vo svojej dobrote.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si
všetko, čo si rád mal.
Neplačte, že som už odišiel, len pokoj mi prajte,
večnú spomienku si na
mňa zachovajte.

S láskou a úctou smútia za
ním jeho dcéry, vnúčatá
a celá ostatná rodina

Spomienka
Na krídlach anjela vzlietol som do výšin,
v náručí Pánovom plač manželky a detí tíšim.
Bolesti najbližších tichúčko pohladím
a mojich najdrahších pred zlým ochránim.
Hoci je to sedem rokov, pre nás je to ako dnes,
veľká bolesť s prázdnotou, ťažko sa dajú zniesť.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomína manželka a deti.
Dňa 4. 3. 2010 sme si pripomenuli
7. smutné výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, ocko, syn, zať, švagor
a krstný otec Peter Špirka.
Spomína manželka
Ľubica,
synovia Michal, Jakub
a ostatná rodina

Najstaršia občianka našej obce
Dňa 04. 02. 2010 sa dožila občianka našej obce Paulína Gundová veku 105 rokov. Pri tejto príležitosti
ju navštívil starosta obce Ing. Ivan Dvorský. Zaželal jej veľa zdravia do ďalších rokov života a veľa
optimizmu, čo našej najstaršej občianke aj tak nechýba. Vo svojom vysokom veku je veľmi veselá,
priateľská, má rada okolo seba veľa ľudí, ktorým môže rozprávať historky zo svojho života. Nakoľko
teraz býva u svojej dcéry vo Vrútkach, teší sa už na svoju rodnú dedinu. Tu prežíva krásne letné
obdobie, tu má svoj rodný domček, svoju záhradku, svojich známych, s ktorými sa vždy rada stretne
a zaspomína na staré časy.

Klub dôchodcov obce Belá bilancoval
Klub dôchodcov v Belej pracuje veľmi
aktívne. Pravidelne sa stretávajú vo
veľkom počte v Spoločenskom dome
Kubíková. Zábava, tanec i spev je ich
pravidelný spoločník.

,, A veru veselosť, nikdy ťa nie je
dosť ‘‘- aj táto pieseň vystihuje
náladu našich dôchodcov.

Zimná údržba
Tohtoročná zima trvala dosť dlho
a vyžadovala si neustálu údržbu ciest
i chodníkov prostredníctvom
mechanizmov i lopát. Snahou Obecného
podniku Belá bolo okrem iných prác aj
spojazdnenie všetkých komunikácií v obci
a tiež chodníkov v prospech a spokojnosť
našich občanov.

Ľadový zázrak v Belskej doline
Niekedy stačí, ak človek niečo začne
a príroda dokončí svoje dielo.
Aj nám zimná príroda dopriala úžasný
pohľad na takýto malý zázrak. Počas
silných mrazov v Kubáňovej doline
stačila striekajúca voda
z prederavenej hadice a pani Zima
dokončila svoje dielo.
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a
víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás
posilní a naplní pokojom a
dôverou.

,, Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený‘‘,
tak sa spieva v jednej z piesní. V tomto
veľkonočnom čase ešte hlbšie prežívame
pravú podstatu kríža. Kríža, ktorý nám
priniesol spasenie.
Medzi Malým a Veľkým Bačínom na neveľkom
vrcholku sa týčia tri kríže. Vôkol ticho, pokojný
šum trávy. Ľudia z obce často prichádzajú ku
krížom, zapaľujú sviece, upierajú svoj pohľad
k výšinám s rôznymi prosbami i ďakovnými
modlitbami. Pery vyriekajú slová, vzdychy sa
derú z úst, nesú sa slová vďaky i radosti
z vypočutých prosieb, znejú žalosti i náreky.
Ale kríž má byť predovšetkým povzbudením,
útechou, vierou, nádejou, láskou pre nás
všetkých, ktorý v tomto čase veľkonočnom
i počas nedeľných prechádzok zablúdia ku
krížom do Bačína a pritom vnímajú krásu
božieho stvorenstva a nekonečné božie
milosrdenstvo Najvyššieho. Skladáme čiapky
s pietnou úctou a pokľakáme pred krížom.

UZNESENIE
z Valného zhromaždenia
Pozemkového spoločenstva
urbárskeho spolumajiteľstva a
lesného a pasienkového
spoločenstva obce Belá, konaného
27.03.2010

5.

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Valné zhromaždenie
SCHVAĽUJE :
1. Mandátovú komisiu v zložení: Mária
Šipčiaková, Jaroslava Čepelová, Hermína
Ševčíková
2. Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Lipka, Ján Kuric, Ján
Káčer
3. Overovateľov zápisnice: Ján Ševčík, Ján Ďurana
4. Plán lesnej činnosti v PS Belá na rok 2010
5. Rozdelenie časti zisku v sume: 4.605,- EUR a to
nasledovne členom urbárskeho
spolumajiteľstva 5,-EUR jeden podiel , lesné
a pasienkové spoločenstvo 20,-EUR jeden podiel.
6. Ročnú uzávierku hospodárenia Pozemkového
spoločenstva - Urbárskeho spolumajiteľstva,
Lesného a pasienkového spoločenstva Belá za rok
2009.
BERIE NA VEDOMIE :
1. Správu o činnosti Pozemkového
spoločenstva za rok 2009.
2 Správu odborného lesného hospodára za
rok 2009.
3. Správu dozornej rady.
UKLADÁ :
1. Pokračovať v obnove a ochrane
lesných porastov po kalamitných
ťažbách , prevodoch a úmyselnej
rubnej ťažbe
Zodp. výbor, predseda, lesný
hospodár stály
2. Podľa možnosti pokračovať v čistení
pozemkov okolo ciest od nežiadúcich
drevín
a drevín polámaných snehovou
kalamitou v októbri 2009 hlavne

6.

7.

8.

9.

v Belskej doline, Bránickej doline a
v Močiarskom
Zodp. predseda
3. Ak to budú umožňovať finančné
prostriedky, dokončiť rekonštrukciu
budovy hájovňa. Zodp. predseda ,
výbor
Členom spoločenstva počas celého
roka ale hlavne v dobe sucha v jarných
mesiacoch dbať na ochranu lesa a
majetku spoločenstva pred požiarom
a to sledovaním počas prechádzky
alebo pri práci s možným výhľadom na
les, v prípade zistenia požiaru požiar
nahlásiť a zároveň pomáhať pri jeho
likvidácii.
Zodp. všetci členovia spoloč.
V prípade úmrtia člena spoločenstva
pozostalým uplatniť nárok na
dedičstvo. Po vydaní dedičského
konania notárom a jeho overením na
súde nevyhnutne priniesť na
evidenciu, aby sa nový dedič mohol
zaregistrovať do zoznamu vlastníkov.
Aj v roku 2010 pripraviť doklady
potrebné na dotáciu platby za územie
európskeho významu v piatom stupni
ochrany a požiadať o túto platbu.
Ďalej podľa možnosti sa zapojiť i do
výzvy na podporu hospodárenia
v lesoch.
Zodp. predseda , podpredseda
Podiely z roku 2009 si vyzdvihnúť
v kancelári spoločenstva do 60 dní od
VČS, po tomto termíne budú
odoslané poštou na účet vlastníka
podielu.
Výboru spoločenstva prejednať
finančné možnosti na dokončenie
budovy hájovne.

Starosta obce Ing. Ivan
Dvorský, poslanci
obecného zastupiteľstva,
zamestnanci obecného
úradu a obecného podniku
Vám želajú pokojné
a radostné prežitie sviatkov
Veľkej noci.

Starosta, po dedine behá pes!
Azda nieto starostu, ktorý by sa nestretol s takýmto telefonátom.
Najčastejšie zavolá ustarostený občan práve vtedy, keď starosta
odchádza z úradu na dôležitú poradu; rokuje na obecnom úrade
s návštevou alebo sa pripravuje na zasadnutie obecného zastupitelstva. Jedným slovom. Je v časovej tiesni.
Keďže starosta tuší, že uvedený problém sa bude opakovať
možno aj pravidelne, pokúsi sa celú záležitosť už na začiatku riešiť
komplexne. Ako prvých zavolá poľovníkov a poprosí ich o pomoc.
Títo odmietnu, pretože psa môžu odstreliť až dvesto metrov od po
sledného domu v dedine a v obci len vtedy, ak by očividne zúrivo
napádal občanov alebo bol besný. Pes odtrhnutý z reťaze alebo
malé šteniatko vyhodené z auta do tejto kategórie väčšinou nepatria. Ako druhé zavolá starosta do útulku v okresnom meste. Tam
disponujú aj šarhom, ktorý psa odborne odchytí. Najskôr sa dozvie,
že odchyt psov vykonávajú len v mestách, s ktorými majú zmluvu.
Takúto zmluvu má len okresné mesto, na uzavretie ďalšej zmluvy
Nie je vôľa – a v tomto naliehavom prípade teraz ani čas; chýbajú
personálne kapacity. Starosta sa teda ponúkne, že psa dá odviezť
do útulku, len nech už nebehá po dedine. Na to obdrží odpoveď,
že to po prvé stojí okolo sto eur a po druhé momentálne žiadne
zvieratá pre preplnenosť neprijímajú. Poslednou možnosťou je pre
starostu veterinár. Telefonicky sa ho pýta. Či psa môže “uspať“.
Veterinár najskôr vysvetlí, koľko to bude stáť (okrem poplatku za
veterinárny úkon treba rátať aj s poplatkom pre kafilériu), potom
však ešte raz skúsi starostu obmäkčiť – veterinár je tiež lekár a
chce psom v prvom rade pomôcť, nie ich zabíjať.
Takto to vyzerá po každom nahlásení na obecný úrad. Nebránime sa riešeniam
a nezbavujeme sa zodpovednosti. Tejto zodpovednosti nech sa nezbavujú ani tí, ktorí
sa rozhodnú vyhodiť svojho štvornohého miláčika tam, kde to iným spôsobuje problém.
Každodenne sa o tom presviedčame, keď sa bránime útokom týchto túlavých psov a ktorí
v prírode spôsobujú nesmierne škody. A v neposlednom rade zostáva len človek – občan,
ktorý toto všetko spôsobuje svojím nezodpovedným konaním.
Poľovnícke združenia Belá

Veľkonočné recepty
Veľkú noc spojenú s oblievačkou a šibačkou ja veľmi nemusím, ale keďže sa patrí mať
pripravené pohostenie pre hostí, ak prídu, musím pripraviť sviatočné menu. Ponúkam vám pár
typických veľkonočných jedál.
Šunkové jednohubky
Potrebujeme: 300g šunky, 300g tvrdého syra, 250g syru Lúčina, 2 lyžice pochúťkovej
smotany, 5g želatíny v prášku, soľ, mleté biele korenie

Postup: Krémový syr vymiešame s pochúťkovou smotanou, bielym mletým korením a so
soľou. Pridáme želatínu pripravenú podľa návodu, dobre vymiešame. Na alobal rozložíme
plátky šunky a potrieme ich pripravenou syrovou zmesou, ktorú prikryjeme plátkami syra a
potrieme ho plnkou. Postup zopakujeme asi 5x a zakončíme plátkom šunky. Naplnené pláty
necháme v chladničke stuhnúť 4 hodiny. Potom ich pokrájame na kocky, ktoré napichávame
na špáradlá a podávame ako jednohubky.
Šunková rolka
Potrebujeme: smotanu na šľahanie, pohár sterilizovaného chrenu, šunka
Postup: Vyšľaháme šľahačku, primiešame do nej chren a touto zmesou natierame kolieska
šunky. Zrolujeme a podávame s údeným mäsom, varenými vajíčkami, zeleninou a pečivom.
Veľkonočná baba
Potrebujeme: 10 rožkov, 300-400g údeného mäsa, 2 nôžky klobásky, 6 vajec, soľ, mleté
čierne korenie, petržlenová vňať, olej na vymastenie plechu
Postup: Rožky nakrájame na kolieska a tie ešte na štvrťky. Dáme do misy a polejeme
vývarom z údeného mäsa a klobásky, aby zmäkli, nie však veľmi, aby sa z toho neurobila
blatová kaša. Údené mäso aj klobásku nakrájame nadrobno a primiešame k rožkom. Môžeme
pridať trochu soli, ale nemusíme, pretože údené mäso je slané. Vajcia vyšľaháme a pridáme k
základnej zmesi. Prisypeme korenie a pridáme petržlenovú vňať. Veľký plech vymastíme
olejom a “babu” dáme piecť na 200°C doružova.
Veľkonočná štrúdľa
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 7 uvarených vajec, 250ml kyslej pochúťkovej smotany, 1
vajce, 1 ČL vegety, mleté čierne korenie, 350g mrazenej zeleninovej zmesi (hrášok, kukurica,
mrkva), 100g šunky nakrájanej na rezance, na potretie 1 rozšľahané vajce
Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme na obdĺžnik 50×40cm, potrieme ho smotanovou plnkou.
Pozdĺž dlhšieho kraja naukladáme tesne vedľa seba po dĺžke natvrdo uvarené vajcia. Plát
plnkou natretého cesta posypeme šunkovo-zeleninovou zmesou a opatrne stočíme.
Prenesieme na vymastený plech a potrieme vajíčkom. Upečieme
smotanová plnka: pochúťkovú smotanu zmiešame s rozšľahaným vajcom, vegetou a štipkou
čierneho korenia
šunkovo-zeleninová zmes: mrazenú zeleninu krátko povaríme v osolenej vode a dáme na
sitko odkvapkať. Šunku nakrájame na rezance a zmiešame so zeleninou.
Kukuricovo-syrový šalát
Potrebujeme: 1 konzerva kukurice, 1 majonéza, 200g syra, 1 menšia cibuľa, 1 lyžica
tatárskej omáčky (nemusí byť), 2 strúčiky cesnaku
Postup: Syr nastrúhame nahrubo, cibuľu nakrájame nadrobno a cesnak pretlačíme. Všetky
prísady riadne zmiešame. Podávame ku mäsu ako prílohu.
Veľkonočná hrudka
Potrebujeme: 1l mlieka, 15 vajec, vegeta, soľ, mleté korenie, petržlenová vňať
Postup: Do vriaceho mlieka pridáme rozšľahané vajcia a všetky ostatné koreniny a miešame
až do zrazenia. Potom precedíme cez gázu a necháme odkvapkať. Na východnom Slovensku
je toto neodmysliteľná súčasť veľkonočnej misy – šunka, vajíčka, hrudka, klobáska …
Plnený sendvič
Potrebujeme: 1 sendvič, 125 g masla, 2-3 kocky taveného syra, kápia, 3-4 kyslé uhorky, 2
uvarené vajíčka, 20 dg diétnej salámy
Postup: Maslo vymiešame so syrom a pridáme nadrobno pokrájané uhorky, kápiu, vajíčka a

salámu.
Všetko spolu zmiešame. Sendvič rozkrojíme a striedku vyberieme. Naplníme ho pripravenou
plnkou. Odložíme na chladné miesto. Pred podávaním pokrájame na plátky.
Veľkonočná studená misa
Potrebujeme: 4 varené vajíčka, 200 g tvrdého syra, 100 g masla, 125 g tvarohu, 4 strúčiky
cesnaku, mleté čierne korenie, soľ, žltá a červená paprika, pažítka
Postup: Nastrúhame vajíčka, pridáme tvrdý syr, tvaroh, cesnak, maslo. Osolíme a okoreníme.
Tvarujeme guľôčky a obaľujeme ich v nakrájanej žltej alebo červenej paprike alebo v
nakrájanej pažítke. Na misu dáme hlávkový šalát, naň uložíme rozpolené vajcia uvarené na
tvrdo a polejeme ich majonézou. K vajíčkam pridáme aj farebné guľôčky.
Plnené vajíčka s pažítkou
Potrebujeme: 6 vajíčok, 1 cibuľka, 1 PL oleja, 1 zväzok pažítky, 1dl šľahačkovej smotany,
soľ, korenie, 1 kokteilová paradajka, 1 reďkovka
Postup: Odklepnite vrchné časti vajíčkových škrupiniek. Na oleji opražte nadrobno pokrájanú
cibuľku, pridajte vajíčka, dve polievkové lyžice studenej vody a za stáleho miešania urobte
praženicu. Dochuťte soľou a korením. Pridajte smotanu a posekanú pažítku. Nechajte
vychladnúť. Škrupinky ponorte do vriacej vody a opatrne vyberte. Naplňte ich pripravenou
praženicou. Kokteilovú paradajku nakrájajte na kolieska a reďkovku na mesiačiky. Vrch
vajíčok s nimi ozdobte. Naplnené vajíčka nechajte odležať v chladničke 12 hodín.
Francúzsky zemiakový šalát
Potrebujeme: 2 viazaničky pažítky, 100g zemiakov, 100g mrkvy, 50g zeleru, 50g
nakladaných uhoriek, 25g sterilizovaného hrášku, 150g kyslých jabĺk, šťava z 1 citróna, 1 ČL
octu, 1 ČL plnotučnej horčice, štipka cukru, soľ, mleté čierne korenie, 100g majonézy
Postup: Zemiaky uvaríme v šupke asi 15 minút. Potom ich schladíme pod studenou vodou a
ošúpeme. Mrkvu a zeler uvaríme samostatne v osolenej vode. Zeleninu scedíme,
prepláchneme studenou vodou a necháme odkvapkať. Ošúpané zemiaky, mrkvu, zeler, jablká
spolu s uhorkami pokrájame na kocky, pridáme odkvapkaný hrášok. V miske rozmiešame
majonézu spolu s plnotučnou horčicou, octom, cukrom, korením a soľou. Necháme odležať.
Pridáme zeleninu. Šalát podávame v mise, ktorej boky sme vyložili steblami pažítky.

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihami. V tomto
čase knihám a čítaniu venuje oveľa viac pozornosti ako inokedy. Aby nebolo čítanie
iba nepríjemnou povinnosťou, ale aj zábavou, pripravili sme pri tejto príležitosti pre
deti niekoľko zaujímavých podujatí: Týždeň hlasného čítania žiakov 1.A a 2.A,
Hlasné čítanie v Obecnej knižnici v Belej (2.A) a Hlasné čítanie v Materskej
škole v Belej (2.A). Záver čitateľských dielní bol venovaný rozprávkovému pátraniu
a zábave, ktorý sa volal

V piatok 12.marca popoludní sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu,
v ktorej ste mali možnosť stretnúť ČERTICE, PIPI DLHÚ PANČUCHU, RYTIERA,
LIENKY ŠKOLIENKY, VČIELKY, ČERVENÚ ČIAPOČKU, ŠAŠA, BIELU PANI,
CIGÁNKU, MOTÝĽA, KVETY, ČARODEJNICU a mohla sa začať dlho očakávaná
ROZPRÁVKOVÁ DETEKTÍVKA. Tešili sa na ňu žiaci 2.A a 3.B triedy, ktorí statočne
plnili rozprávkové úlohy. O svojej šikovnosti a rozprávkových vedomostiach
presvedčili aj rozprávkové postavičky (žiačky 5.B, 6.B a 6.A), ktoré ich sprevádzali
rozprávkovým pátraním.
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri organizácii !
Mgr. Irena Kolčáková

Pripravili: Mgr.Irena Kolčáková, Mgr.Zuzana Chabadová, PaedDr.Anna Babišová
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Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú
noc hotuje sa. Privítajme (TAJNIČKA)
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