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a čase je niečo zábavné. Hoci je pre
nás dôležitý, ide stále ďalej a nedbá
na udalosti, ktoré sa odohrávajú pred
jeho zrakom. Nič, čo sa deje na zemi,
nemôže zabrániť, aby hodiny neodbíjali
ďalej. Nič nezastaví ročné obdobia v ich
zdanlivo nekonečnom cykle. Jedna jar sa
veľmi podobá druhej. Aj keď tento rok nám
prináša mnoho zmien, predsa len ten cyklus
je pravidelný, aj keď vždy očakávame niečo
nové, možno prekvapenie, ktoré nás urobí
šťastným - vždy sa dostávame k podstate .
Táto jar nás trochu prekvapila svojím
neskorým príchodom, hodnotili sme, či
môže byť trochu teplejšie alebo chladnejšie
než minulé, ale zdá sa, že sa nič významné
nemení. Hoci pravidelný cyklus ročných
období môže dať nášmu životu pocit istoty a
stability, môže tiež stlmiť náš zmysel pre
očakávanie. Ako každý rok jar prichádza a
odchádza, tak je to aj s veľkonočným
obdobím. Rok čo rok počujeme dobrú zvesť
a kdesi v podvedomí sa však ukrýva
myšlienka vnútorných pohybov, ktoré
smerujú na pozadie načrtnutej mapy a tá má
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svoju líniu. Ten istý obraz, históriu a
spoločné zameranie. Podstata už pretrváva
roky a
serióznym
spôsobom
bez
zveličovania, ale kvalitných kritérií vstupuje
na magistrálu spoločenského vývoja
s pravidlami, ktoré spoločne rešpektujeme.
Bez vyhýbavých manévrov odvážne, ale aj
niekedy
nerozvážne
vstupujeme
do
prostredia, ktoré vygeneruje to podstatné a
tak dospejeme k cieľu, ktorý nám táto
atmosféra
prináša.
Odhodlanejší
a
povzbudený mementom histórie a duchovna
sa nám dosť často premieta a nabáda nás
k tomu podstatnému. Nezaujíma nás
pozícia, ale odhodlanie vstúpiť do tohoto
sveta tých tradičných hodnôt, ktoré sú bez
devalvácie všetkého, čo nás ubíja a posúva
do prázdna, nielen odcudzenia, osamelosti,
ale aj sklamania,
kde pod povrchom
trblietavej ničoty sa snažíme objaviť už tie
tradičné hodnoty. Predsavzatia sú dobré a
mnohokrát nás povzbudzujú k ochote byť
dobrý a vzájomne sa počúvať, ale aj
hodnotiť. Mnohokrát však bez svojich
kvalitných kritérií prebudíme niečo iné a
potom narážame na niečo, čo nás posunie
úplne inde. Zlostní a nepochopení sa
prebúdzame v stave, keď sa oberáme
o chvíle, ktoré nám tento život prináša.
Dobré aj zlé. Nepomáhajú žiadne moderné
teórie riadenia – v tomto určite neriadia
ľudia, ale myšlienky a symboly, ktoré tieto
myšlienky vyjadrujú. Len táto štruktúra
prináša niečo, čo vo svojom vedomí cítime
achceme
rešpektovať. A
to nielen
normálne formy normálneho usporiadania
vzťahov
medzi
ľuďmi
–
od
najsúkromnejších rodinných sfér až po
najverejnejšie oblasti spoločenského života.
Aby sme následne paradoxne znovu
objavovali všetko dávno objavené a najmä

Cena 0,20 €

dávno
odvrhnuté - najrozmanitejšie
elementárne hodnoty, základné zvyklosti a
jedine možné spôsoby spolunažívania
ľudských bytostí, o ktorých hovoríme
a ctíme ich. Rád by som na záver povedal
niečo povzbudzujúce, hoci skúsenosť nás
učí, že nielen v čase prebúdzajúcej sa
prírody, keď v ľuďoch ožíva nadšené
očakávanie nových začiatkov, nás namiesto
nových radostí vždy čakajú skôr staré
starosti. Ale – ako vravím – som optimista a
mnohé, čo sa dnes javí ako nezvratný trend,
sa môže podstatne zmeniť. Prirodzenou
vlastnosťou duchovnosti je to, že ju
nevidno, ale mali by sme vidieť aspoň jej
vonkajšie prejavy. Nie som si celkom istý
ani tým, či konzumná revolúcia – aj v
našich zemepisných a dejepisných šírkach je
tým rozhodujúcim faktorom. Faktom je, že
spoločnosť poháňaná peniazmi, ktorá sa k
finančnej a majetkovej súťaživosti otvorene
hlási, podmínovala všetky tradičné vzťahy,
hodnoty
a
ideály
nefinančnej
a
nemateriálnej povahy, teda aj všetko
duchovné, všetko súvisiace s duchovnou
kultúrou spoločnosti. Nenechajme sa však
zastrašiť teóriami, ktoré nemajú hodnotu
slova ani skutku - je to niečo anarchické a
v našom prostredí nepodstatné. V tomto
skutočne slávnostnom čase vyznávajme
hodnoty, ktoré sú pre nás tak typické a preto
vám všetkým želám len to dobré.

Ivan Dvorský
starosta obce

Uznesenie č. 7/2008 zo dňa 15. 12. 2008
1. Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh
b) Voľbu návrhovej komisie v zložení: Jozef
Ištvánik, Jaroslav Dvorský, František Vrábel
2. Schvaľuje:
1. Mesačný príspevok na DDS za zamestnávateľa na
jedného zamestnanca ostáva od 01. 01. 2009
nezmenený vo výške 3 % z funkčného platu.
Maximálny mesačný príspevok na DDS za
zamestnávateľa na jedného zamestnanca je 32 €
2. Finančný a programový rozpočet obce Belá pre
roky 2009 -2011 vrátane rozpočtovej
organizácie Spojenej školy Belá.

11. VZN obce Belá č. 13/2008 o spôsobe úhrady
a výšky úhrady za sociálne služby
poskytované obcou.
12. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá“,
ktorý je realizovaný obcou Belá.
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o NFP.
Financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške
12 448 €.
13. Odkúpenie pozemku pre pána Jána Ševčíka
a manželku Máriu, bytom Oslobodenia 151, 013 05
Belá. Jedná sa o časť parcely 1568/2=3m2 a 1568/3=
114m2.
14. Zmluva o výkone správy nehnuteľného majetku
medzi zmluvnými stranami obcou Belá a správcom
Obecného podniku s.r.o. Belá.

3. Hospodárenie v roku 2008 Obecného podniku,
s.r.o, Belá.
4. V súvislosti s prechodom na euro, schvaľuje od 01.
01. 2009 stravný lístok v nominálnej
hodnote 3 eurá. Zo SF príspevok na stravný lístok
0,20 eur.
5. Dodatok č. 1 k VZN obce Belá č.1/2007
o výstavbe, správe a prevádzkovaní pohrebísk na
území obce Belá.
6. Dodatok č. 1 k VZN obce Belá č. 1/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Belá.

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie
návrhu:
8
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek,
Jozef Ištvánik, Ing. Matúš Krajči, František Vrábel,
Ing. Anton Hýll, Ján Bajana,
Mená poslancov , ktorí sa zdržali hlasovania:
0
Mená poslancov, ktorí boli proti:
0

7. VZN obce Belá o dani z nehnuteľnosti č. 12/2008
a o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľnosti na území obce Belá.
8. VZN obce Belá o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 11/2008 a o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o určovaní
a vyberaní miestnych daní.

Vladimír Kvočka

9. VZN obce Belá č. 10/2008 o zavedení
separovaného odpadu a jeho likvidácii.

Overovatelia zápisnice:

10.VZN obce Belá č. 9/2008 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a o miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Ivan Dvorský
Prednosta úradu
starosta obce

František Vrábel
Karol Franek

Uznesenie č. 1/2009 zo dňa 06. 03. 2009
I. Berie na vedomie
a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrola plnenia úloh
b) Voľbu návrhovej komisie v zložení : Ján
Bajana, Jozef Ištvánik, František Vrábel
c) Informáciu o rozbore hospodárenia za rok
2008
d) Informáciu o výberovom konaní na opravu
Spojenej školy Belá: nadstavba a stavebné
úpravy spojenej školy – akceptačný list
e) Projekt na rekonštrukciu verejného
osvetlenia obce
f) Oznámenie, že prenájomca verejného
osvetlenia v obci pán Štefan Chabada sa
dňom 05. 03. 2009 stal platcom DPH.
g) Zistené nedostatky z vládneho auditu pri
vykonávaní kontroly Belskej púte z roku
2005, kde boli zistené 3 malé nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie na
odstránenie nedostatkov.
II. Schvaľuje:
1. VZN č. 1/2009 o úhradách za služby
poskytované obcou.
2. Doplnok č. 1 k VZN č.6/2008 ostáva.
Zmenu schvaľuje len pre ročník 6 -11 rokov,
navýšenie stravnej jednotky o 0,10 €.
3. Vytvoriť z bežného účtu č.
3165909013/5600 účet fondu opráv pre obecné
byty
a odvod z bežného účtu obce na účet fondu
opráv každoročne vo výške 5%
z inkasovaných príjmov za prenájom
obecných bytov. K 31. 12. 2008 spolu
s vyinkasovanou zábezpekou je to suma
328.994,. Sk = 10 921,. €
4. Príspevkovú organizáciu s činnosťou malých
komunálnych služieb so zmenou názvu
BELKOS - Belské komunálne služby
s účinnosťou od schválenia zastupiteľstvom.
5. Finančný príspevok pre športový klub Belá,
ktorý nesmie presiahnuť sumu 12. 000 €

ročne. Mesačne sa bude vyhodnocovať
a schvaľovať tento príspevok podľa faktúr
predložených predsedom športového klubu
pánom Vráblom.
6. Dotáciu pre Klub dôchodcov Belá v sume
500,. €

7. Žiadosť pani Eweliny Anety Wiacek,
bydlisko 32 – 02 Gorzków 8, Poľská republika
podnikať v obci Belá s predajom mäsa
a údenín v predajni pod Hôrkou. Zároveň
schvaľuje predloženú pracovnú dobu.

Pondelok:
od 9.30 hod. do 16.00 hod.
Utorok:
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Streda:
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Štvrtok:
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Piatok:
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Sobota :
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Nedeľa
voľný deň
V čase od 12. 00 do 12.30 hod. obedňajšia prestávka.

8. Odpredaj pozemku pre Jozefa Ondrášku ,
bytom Riečna 810, 013 05 Belá a pre
pána Pavla Hohnela, bytom Riečna 811, 013
05 Belá obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, ale nie v takom rozsahu, ako
žiadatelia požadujú. Cena za 1 m2 bude
stanovená po vyhotovení geometrického
plánu. , ktorý si musia dať vyhotoviť
žiadatelia.

9. Odpredaj nehnuteľného majetku pani
Pavlíne Bláhovcovej , bytom Belá č. 612
parcely č. PKN 13499 z ktorého GP č.
1360/08 bol vytvorený nový pozemok
parcela č. CKN 777/1 o výmere 15m2.
cenu za 1 m2 stanovujeme 2,40€

10. Žiadosť pána Juraja Ďuračku a manželky
Ľubice, prenájom nebytových priestorov
v budove bývalej požiarnej zbrojnice za
účelom zriadenia prevádzky na podnikanie
v obci Belá v odbore relaxačné služby
a manikúra.
Neschvaľuje:
1. Odpredaj pozemku pre pani Ľudmilu
Vráblovú, nakoľko táto časť pozemku bude

slúžiť ako obecná cesta.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
V SAMOSPRÁVE

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schvaľovanie
schva
návrhu:
7
zef Ištvánik, Ing.
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Jozef
Matúš Krajči, František Vrábel, Bernard Kubík, Ján
Bajana,

Obec Belá zahájila dňa
ňa 01.04.2009 v spolupráci so
Združením obcí Mikroregión Terchovská dolina projekt
realizovaný vďaka
aka podpore Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného
ného programu Zamestnanosť
Zamestnanos a sociálna
inklúzia s názvom ,, Zvýšenie kvalifikačného
kvalifika
potenciálu

Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:
hlasovania
0

pracovníkov samosprávy v Mikroregióne Terchovská
dolina“,
“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný
finan

Mená poslancov, ktorí boli proti:

príspevok v sume 5 119 265,265, Sk t.j. 169 928,4 €.

0

Potreba
skvalitnenia

projektu

vyplynula

administratívnych

z nevyhnutnosti

kapací zamestnancov
kapacít

III. Ukladá:

miestnych

1. Poslancom, aby nahlásili e- mailove adresy
prednostovi Obecného úradu pánovi Kvočkovi
Kvo
za
účelom
elom promtnej korešpodencie ( dokumen
dokumenty
schválené zasielať emailom).

regionálnej pracovnej mobility. Realizovaním projektu sa
vytvorí

spolupráca

zvýšenie

medzi

profesijnej

jednotlivými

a medzi

obecnými

a mestskými úradmi, čo v budúcnosti prispeje k ich
ďalšiemu
alšiemu

Termín: ihneď

samospráv,

partnerstvu

pri

projektoch.

Vytvoria

podmienky, ktoré budú viesť
vies k posilňovaniu rovnakého

2. Vykonanie auditu na čerpanie
erpanie financií za
rok 2008 . Jedná sa o Spojenú školu v Belej,
Obecný podnik Belá a Obecný úrad Belá
Termín: do konca apríla 2009

prístupu

všetkých

k verejným

službám

a zdrojom

vzťahujúcim sa na oblasťť zamestnania a sociálnej inklúzie,
čím sa zabezpečíí rovnosť príležitostí,

odstránia

pohlavia, rasy a veku.

Termín: 31. 03. 2009
4. Stavebnej komisii preveriť žiadosť
žiados
o odkúpenie pozemku pánom Jiřii Meškom z
dôvodu prístupu na susedné parcely. Žiadosť
Žiados
sa bude schvaľovať až po tomto
prešetrení.
Vladimír Kvočka
Ivan Dvorský
Prednosta úradu
starosta obce

František Vrábel
Karol Franek

sa

bariéry, ktoré by mohli viesť k diskriminácii z hľadiska

3. Riaditeľovi Spojenej školy v Belej predložiť
predloži
čerpanie rozpočtu
tu na Obecný úrad Belá v
elektronickej podobe.

Overovatelia zápisnice:

sa

www.esf.gov.sk

Riadiacim orgánom pre OP ZaSI je:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-8,
8, 816 43 Bratislava
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom je:
Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6, 816 43 Bratislava
www.sia.gov.sk

Obecná knižnica
Obecná knižnica je dôležitou súčasťou každej obce. Je veľkým prínosom hlavne pre študentov a žiakov,
ktorým pomáha pri ich štúdiu, učí ich poznávať najznámejšie diela najznámejších spisovateľov a cez ne poznávať
aj skutočný život okolo nich. Častými návštevníkmi sú aj tí najmladší z nás, ktorí práve objavujú krásu ukrytú v
písmenkách a práve knižnica uspokojuje ich túžbu bádať po stále nových a nových knižkách. No a samozrejme si
na svoje prídu aj ostatní občania, ktorí vo voľných chvíľach často siahajú po románoch, detektívkach, sci-fi, poézii
alebo po rôznych encyklopédiách. Všetky tieto knižné tituly majú možnosť nájsť práve v Obecnej knižnici, a preto
je jej význam pre obec neoceniteľný.
V minulom roku aj z tohto dôvodu pribudli do našej Obecnej knižnice nové knižné tituly v celkovej
hodnote 20 000 Sk zakúpené z rozpočtu obce. Takto získala Obecná knižnica 129 nových kníh, ktoré obohatili
knižničný fond v našej knižnici.

Otváracie hodiny Obecnej knižnice :

Po
Ut
St
Št
Pi

12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30

Helena Boháčová

V našej obci vítame občanov
narodených v r. 2008
Pč Celé meno
1 ŠTEFKOVÁ Terézia

Obec
Belá

2 MAŽGÚT Jakub

Belá

3 STAŇOVÁ Terézia

Belá

V roku 2008 manželstvo uzavreli
v našej obci :
1.

Miloš Novotný, Dolná Tižina a Jana Saganová,
Krasňany

2.

Ľubomír Laščiak, Belá a Marcela Franeková,
Belá

3.

Tomáš Horváth, Nové Zámky a Mária Mahútová,
Belá

4 MIHALČATINOVÁ Zuzana Belá
5 BREŽNÁ Natália

Belá

6 MAHÚTOVÁ Emma

Belá

7 ĎURANOVÁ Eliška

Belá

4.

Jozef Ďurina, Dolná Tižina a Jana Belová, Belá

8 LUŠŇÁKOVÁ Sára

Belá

5.

Peter Kubík, Belá a Kristína Vráblová, Belá

9 KUBÍKOVÁ Adriana

Belá

10 KUBÍKOVÁ Marianna

Belá

6.

Dušan Halúska, Varín a Mária Sušienková, Belá

11 HANULIAK Jakub

Belá

7.

12 VRÁBEL Ján

Belá

Peter Zorvan, Belá a Katarína Lavrenčíková,
Krasňany

13 BUGÁŇOVÁ Viktória

Belá

8.

Peter Majer, Žilina a Dana Belová, Belá

14 BIANCOVÁ Angela Marina Belá

9.

Matej Šurina, Martin-Záturčie a Katarína
Koňuchová, Lysica

15 BARAN Jozef

Belá

16 HORVÁTHOVÁ Dominika

Belá

17 TICHÁK Šimon

Belá

18 ŠUŠTIAKOVÁ Natália

Belá

19 CHABADOVÁ Lucia

Belá

20 ROMANČIKOVÁ Linda

Belá

21 ŠAVEL Jakub

Belá

22 ĎURANOVÁ Vanesa

Belá

23 STANÍKOVÁ Nella

Belá

24 PEKAR Daniel

Belá

25 ROMANČIKOVÁ Nela

Belá

26 GACHO Christian

Belá

27 LAHUTOVÁ Liana

Belá

28 HOLUBEK Vladimír

Belá

29 FRANEK Šimon

Belá

30 KUBÍK Dávid

Belá

31 VRÁBEL Marián

Belá

32 MAŽGÚT Tomáš

Belá

33 NÁČINOVÁ Diana

Belá

34 FRANEKOVÁ Vanesa

Belá

matrikárka : Miloslava Cabadajová

10. Richard Palárec, Žilina a Gabriela Fáblová,
Lysica
11. Roman Kulišťák, Nový Jičín, ČR a Renata
Porubová, Rožnov pod Radhoštěm, ČR
12. Vladimír Ťažký, Belá a Daniela Chabadová, Belá
13. Branislav Mariaš, Belá a Alena Tannertová,
Ostrava, ČR
Snúbenci, ktorí uzavreli manželstvo v r. 2008 inde :
1.

Tomáš Franek, Belá a Mária Milučká, Krasňany

2.

Jaroslav Hanuliak, Terchová a Monika
Mažgútová, Belá

3.

Pavol Romančik, Terchová a Jana Chabadová,
Belá

4.

Ján Kuťa, Belá a Andrea Randová, Paština
Závada

5.

Radoslav Jankov, Lutiše a Mária Lukaštiková,
Belá-Kubíková

6.

Peter Žiak, Belá-Kubíková a Lenka Kováčová,
Varín

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ján Kubík, Belá-Kubíková a Ing. Lenka
Jánošíková, Žilina

14 STRÁSKY Ján

19.06.2008

15 MAŽGÚTOVÁ Žofia

14.07.2008

Branislav Švejda, Žilina a Miroslava
Hanuliaková, Belá
Michal Richtárik, Belá a Lenka Hudeková,
Terchová
Ing. Michal Maruna, Belá a Ing. Eva Krajčová,
Spišské Bystré
Silvester Tichý, Varín a Martina Hurtová, Belá
Milan Chabada, Belá a Kristína Habalová, Dolné
Vestenice
Ján Kubala, Stráža a Martina Chovancová, Belá
Peter Tabaček, Stráňavy a Mária Križová, Belá
Michal Munk, Belá a Michaela Andrlová, Žilina
Martin Šuštiak, Belá a Martina Valchárová, Belá
Pavol Hrmo, Gbeľany a Katarína Sušienková,
Belá
Peter Šipčiak, Belá a Daša Bačinská, Dolná
Tižina
Daniel Moravec, Svrčinovec a Katarína
Kobrteková, Belá
Miroslav Židuliak, Belá a Monika Oláhová,
Prievidza
Jaroslav Gažo, Dolná Tižina a Monika Kubíková,
Belá

16 MAJEROV Kamil

02.08.2008

17 HANULIAKOVÁ Anna

08.08.2008

18 MACHO Pavol

09.08.2008

19 NEMČEKOVÁ Mária

20.08.2008

20 MINTÁCH František

22.08.2008

21 VRÁBLOVÁ Anna

25.08.2008

22 KVOČKA Vladimír

28.09.2008

23 ZUZIAK Štefan

28.09.2008

24 KÁČEROVÁ Štefánia

02.10.2008

25 ŠVECOVÁ Ľudmila

06.10.2008

26 CABADAJ Ján

16.10.2008

27 SUŠIENKOVÁ Mária

13.11.2008

28 VLKOVÁ Žofia

13.11.2008

29 MAŤKOVÁ Cecília

19.11.2008

30 KÁČER Anton

26.11.2008

31 ŠIPČIAK Štefan

11.12.2008

matrikárka : Miloslava Cabadajová

matrikárka : Miloslava Cabadajová

Spomienka
Lúčime sa s občanmi našej obce
zomrelými v r. 2008
Pč Celé meno
1 MAŽGÚTOVÁ Barbora

Dátum úmrtia
19.01.2008

2 CABADAJOVÁ Mária

24.02.2008

3 MACKOVČIN Anton

27.02.2008

4 DVORSKÁ Pavlina

28.02.2008

5 KRKOŠKA Jozef

19.03.2008

6 FRANEK Ján

07.04.2008

7 FRANEKOVÁ Anna

20.04.2008

8 CHABADOVÁ Anna

16.05.2008

9 ŽIAK Jozef

22.05.2008

10 MÚČKA Jozef

28.05.2008

11 SCHWARZ Ladislav

03.06.2008

12 VRÁBEL Ján

07.06.2008

13 CHABADOVÁ Paulína

10.06.2008

Nebeský otec život ti dal, 6 rokov je tomu,
čo nám Ťa navždy vzal. Čo Ti už môžeme dať,
len kytičku kvetov na hrob a tíško spomínať.
V našich srdciach a spomienkach si stále s nami,
lebo sme Ťa veľmi milovali.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v modlitbách sme pri tebe deň čo deň.

Dňa 4.3. sme si pripomenuli 6. výročie,
kedy nás opustil náš drahý ocko, manžel,
brat, syn, švagor, zať, krstný otec Peter Špirka
z Belej.
Z láskou spomína manželka, synovia Michal, Jakub
a ostatná rodina.

Práca „Klubu dôchodcov“ v Belej
Klub dôchodcov v Belej má 101 členov.
Tento počet sa každoročne mení. Niektorí
odchádzajú zo zdravotných dôvodov a
s niektorými sa lúčime navždy. Aj v roku 2008
sme odprevadili nášho dlhoročného a dobrého
člena p. Jána Stráskeho. Napriek tomu nám
členov neubúda. V tomto roku sa prihlásilo 7
nových členov. Náš klub si vypracúva plán práce
na celý rok, ktorý sa snažíme v rámci svojich
možností realizovať. Navštevujeme rôzne
kultúrne podujatia. Radi sa zrelaxujeme na
kúpaní v Oraviciach, Rajeckých Tepliciach,
Kremnici. Zúčastňujeme sa brigád pri úprave
okolia nášho kostola, čím chceme skrášliť okolie
nášho Božieho chrámu. Myslíme si, že týmto
sme dobrým príkladom pre mladšiu generáciu v
našej obci. Pre našich členov v mesiaci október
plánujeme zdravotnú prednášku. Organizujeme
gulášové posedenie,
schádzame sa pri príležitosti Dňa matiek a otcov.
Napriek tomu, že máme už vyšší vek a rôzne
zdravotné ťažkosti pri týchto príležitostiach
nechýba zábava po našom. Dobrý spev a často i
tanec. Týchto podujatí sa zúčastňuje väčšina
členov klubu. To znamená, že sa radi schádzame,
porozprávame o svojich problémoch, čím si
navzájom upevňujeme naše vzájomné vzťahy a
to je cieľom nášho klubu. Napriek všetkým
starostiam chceme popriať na duchu i na tele.
Prajeme všetkým našim občanom, aby
Veľkonočné sviatky prežívali v duchu viery,
pokoja a lásky.
Výbor klubu dôchodcov

Zraz klubu dôchodcov
Dňa 29.1.2009 sa uskutočnil zraz klubu
dôchodcov v Spoločenskom dome Kubíková.
Prišli zhodnotiť svoju činnosť v poslednom
období.
Zorganizovali
nové
podujatia
a naplánovali činnosť v našej obci. Nezabudlo sa
na oslávencov, ktorým bolo zaželané všetko
najlepšie. Podujatie bolo sprevádzané hudbou pri
ktorej sa členovia dobre zabávali. Spomenuli si
aj na zosnulých členov, ktorých si uctili minútou
ticha.

Návšteva u najstaršej občianky Belej
pani Paulíny Gundovej
Dňa 04. 02. 2009 sa dožila vzácnych a požehnaných
104 rokov naša najstaršia občianka obce pani Paulína
Gundová. Pri tejto príležitosti sme oslávenkyňu
navštívili u jej dcéry vo Vrútkach, ktorá sa o matku
príkladne stará. Starká napriek svojmu veku je
veselá, teší sa pomerne dobrému zdraviu a bez
problémov komunikuje. Miluje svoju rodnú dedinu
a rodákov. Návšteva starostu obce ju veľmi potešila.
Mysleli sme si, že pri návšteve budeme počuť samé
problémy, ktoré ju sužujú. Opak je pravdou, starká
má v sebe stále zdravý humor, ktorý šíri okolo seba.
V jej prítomnosti sa človek cíti príjemne. Nemôže sa
dočkať kedy bude teplo, aby mohla cez leto byť
doma v Belej . Veríme, že želanie sa jej splní, k tomu
jej prajeme pevné zdravie a radosť zo života.

Je tu znova jar
Je tu znova jar, s ňou sa všetko prebúdza k novému
životu. Človek hľadá novú silu, inšpiráciu, chuť začať žiť
lepšie, krajšie. Počasie nám stále pripravuje nové a nové
prekvapenia, ktoré niekedy ovplyvňuje našu náladu. Nie je
dobré tomu podľahnúť, treba sa držať pravidla, že treba za
každých okolnosti zostať človekom, ktorý dokáže toho
druhého pochopiť, povzbudiť, keď to potrebuje. V dnešnej
spoločnosti sa to moc nenosí. Tešíme sa, keď sa druhému
nedarí, nevšímavo prechádzame okolo jeho starosti
a problémov. A stačilo by tak málo, pekné slovo, úsmev.
Verím, že každý človek to potrebuje a hlavne vtedy, keď
stráca sily, nevládze bojovať proti zlobe, intrigám, závisti,
nenávisti. Je tu čas Veľkej Noci, kedy si kresťania
pripomínajú ten najväčší sviatok, ktorý nám ukazuje,
prečo vlastne máme žiť na tomto svete, že je nádej, že
zmyslom tohto života nie sú iba materiálne potreby, ale aj
duchovné hodnoty. Každý človek sa narodil s potenciálom
hľadania zmyslu života. Každý sa dostane do bodu
okolnosti, ktoré ho prinútia zamýšľať sa nad týmto
fenoménom.
Aj ja by som Vám chcela s našimi deťmi popriať
príjemné a veselé prežitie Veľkonočných sviatkov,
pohodu, príjemné rodinné ovzdušie medzi svojimi
blízkymi. Zároveň by som chcela pochváliť naše deti, že
naozaj sú šikovné: vidieť to i na našich aktivitách, ktoré
pre nich pripravujeme. Po Vianociach sme prežívali
fašiangy pripomínaním tradícii nášho regiónu. Do našej
škôlky prichádzajú pozvaní herci, tak nemusíme
navštevovať bábkové divadlo. Je to pre deti bezpečnejšie,
vzhľadom na dopravu. Navštívili sme lyžiarsku školu vo
Vrátnej, to bol pre deti nezabudnuteľný zážitok. Niektoré
deti stáli na lyžiach po prvý raz. Chcela by som poďakovať
p. učiteľke Cabadajovej za zorganizovanie tohto výletu.
Bola to vydarená akcia. Spoločne s rodičmi sme pripravili
tvorivé dielne, kde spolu so svojimi deťmi vyzdobili našu
škôlku. V tomto budeme ďalej pokračovať. Chystáme
spoločné výlety do prírody, rozlúčku s predškolákmi
a záverečný výlet.

V školstve prebiehajú zmeny, aj v predškolskej
výchove sa budeme viac orientovať na osobnostný rozvoj
detí na ich danosti, talent, štýly učenia. Deti sa nemajú učiť
odriekaním básničiek, ale zážitkovým učením, to znamená,
že sa učia svojou skúsenosťou pri svojich hrách,
edukačných aktivitách. Verím, že ukončíme tento školský

rok vo vzájomnej spokojnosti a pohode. Vždy to však
závisí od každého,
kto v týchto vzájomných vzťahoch vystupuje a podieľa sa
na tom. Nám pedagogickému kolektívu na tom veľmi
záleží!
Vilma Horčičáková

Z činnosti MO SNS Belá
Výsledky 1. ročníka vianočného turnaja v stolnom
tenise:

Dvojhra:
1. Ján Cabadaj
2. René Mihaliak
3. Pavol Malich
Štvorhra:

1. Jozef Mihalčatin, Marián
Mihalčatin
2. Vladimír Cabadaj , Ján Štefko
3. Ján Cabadaj st. Ján Cabadaj ml.

Na turnaji bolo veľa výborných
zápasov, ale finále štvorhry malo veľmi
vysokú športovú úroveň. Turnaj splnil
svoj účel a oživil záujem, hlavne mládeže
o tento šport.
Ďalším podujatím, ktoré MO SNS
v Belej pripravujeme sú majstrovstvá
Belej v pretláčaní pravou rukou v sede.
Súťaž sa uskutoční v nedeľu 12. 04. 2009
o 14. 00 hodine „ U Kubíka“ kde sa
možno prihlásiť.
Výbor SNS v Belej oznamuje
svojim členom a sympatizantom, že
avizovaná brigáda na úprave okolia kríža
„Na hrádku“ sa uskutoční v sobotu 2.
mája. Jedná sa hlavne o odstránenie
konárov ohrozujúcich statiku kríža.

Pani Jar
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden svet, nie
tak rozdielny od toho dnešného. Na tom svete leží
len malý ostrov. Na tom ostrove bola dutá skala,
v ktorej sa schádzali štyri ročné obdobia. Jar,
leto, jeseň a zima. Hádali sa, ktoré z nich je
najlepšie. Zima bola veľká, chladnokrvná a zlá.
Jeseň kričala a hnevala sa. Leto povedalo, že by
mohlo byť prvé. No jar bola ticho. Je veľkodušná.
Nakoniec Pán rok rozhodol takto: prvá jar, druhé
leto, tretia jeseň a posledná zima. Jar bola prvá
preto, lebo je ticho a neháda sa. Jar nie je ani
pyšná. A tak ju začali volať Pani Jar.
Autor: Martin Kohút 5.B

O ošklbanom kurati
Bolo raz jedno ošklbané kuriatko. Žilo na gazdovskom dvore.
Raz ráno sa kuriatko zahľadelo na páva, aké má pekné perie. Ono také nemalo.
Zahľadelo sa na svoj chvost a bolo veľmi smutné. Obišlo celý gazdovský dvor a uvidelo
krásny rozbitý oblúk okna. Pomyslelo si, že si tam dá pozadie. Keď si tam dalo pozadie, tak
malo nádherný chvost. Všetky zvieratká boli prekvapené, aký má nádherný chvost.
Kuriatko bolo také šťastné, že tam sedí doteraz.
Autor: Kristína Mažgútová 5.B

Putovanie kvapky Rosienky
Raz, keď sme sa pozreli cez okno, uvideli sme sivé oblaky. A prečo
sú oblaky sivé? Nad nami sa ochladzuje, preto začína pršať. Keď
padali kvapky, tak sme uvideli svoju kvapku Rosienku. Uvideli sme,
ako spadla
do potôčika, určite išla do väčšieho potoka. Niektoré kvapky spadli
do pôdy a iné sa vyparili. Potom išli
do oblakov a zasa sa tam zbierali, a keď ich tam bolo veľa, tak
začalo zasa pršať. Keď sme prišli k moru, tak nám Rosienka
zakývala na rozlúčku. Už vieme, že z malého potôčika môže byť
velikánske more. Odvtedy sme Rosienku nikdy v živote neuvideli.
Autor: Mária Součeková, Luboš Ozaniak, Tomáš Kubík 5.ročník

Slávnostné veľkonočné menu

Hovädzí vývar s knedličkami z údeného mäsa
Potrebujeme:

400g hovädzieho predného, orezov, kostí
400g koreňovej zeleniny/mrkva, petržlen, zeler/
1ks cibule
vegetu, čierne korenie celé, nové korenie celé, soľ,
príp. hovädzí bujón podľa chuti
Na knedličky:
300g detskej krupice, príp. hrubej múky/podľa potreby/
2 vajcia
200g pomletého údeného mäsa
Soľ, čierne korenie mleté /podľa potreby/
nasekaná petržlenová vňať

Ako na to:

Štandardne si pripravíme hovädzí vývar. Krupicu, príp. hrubú múku, zmiešame
s vajcami, pomletým údeným mäsom, pridáme petržlenovú vňať, dochutíme
a tvarujeme malé knedličky /za pomoci múky/. Knedličky uvaríme vo vode
a podávame s hovädzím vývarom.

Veľkonočné kuracia roláda plnená bravčovou pečeňou so slaninkou,
gratinované zemiaky s bielym vínom
Potrebujeme:

1 kurča
800g bravčovej pečene
200g slaniny
4 ks rožkov, príp. toastu či iného pečiva
400 ml mlieka
2 strúčiky cesnaku
1 cibuľu
100g póru
4 vajcia
rascu, soľ, majoránku, čierne korenie mleté,
korenie na kura, príp. grilovacie korenie
olej
Gratinované zemiaky:
1,5 kg očistených zemiakov
3 dl smotany
3 dl mlieka
500g syru Eidam
1 dl bieleho vína

olej /na potretie plechu/
soľ, čierne korenie mleté /podľa potreby/
20g solamylu /kukuričný škrob-na zahustenie/

Ako na to:

Kurča umyjeme, vykostíme na plát a posypeme korením na kura, príp.
grilovacím korením. Bravčovú pečeň si nakrájame na malé kúsky, orestujeme
na rasci, cibuli, slanine a póre do mäkka. Rožky namočíme v mlieku, pridáme
vajcia, pečeň s cibuľou a pórom, zmes zmiešame, dochutíme soľou, čiernym
mletým korením a majoránkou. Touto zmesom naplníme plát, ktorý potom
zvinieme a stiahneme hrubšou niťou. Roládu sprudka opečieme na oleji a dáme
piecť do rúry. Pečieme pri 200 st. asi hodinu.
Očistené zemiaky si nakrájame na tenučké plátky /skoro ako na chipsy/.
Smotanu si zmiešame s nastrúhaným syrom, pridáme biele víno, soľ /viaczemiaky ju vpijú/, čierne mleté korenie a solamyl. Plech alebo zapekaciu misku
si vymastíme olejom, navrstvíme plátky zemiakov, polejeme smotanou
zmiešanou s ostatnými surovinami a postup opakujeme. Dôležité je, že
posledná vrstva musí byť preliata najviac pripravenou zmesou. Zemiaky
pečieme v rúre asi 50 min. pri 190 st., potom výpek vylejeme do hrnca,
pridáme rúru na 230 st. a necháme poriadne zapiecť ešte tak 15 minút.
Po upečení zemiaky nakrájame na kocky, roládu na hrubšie plátky, pri podávaní
roládu prelievame výpekom. K tomuto jedlu si odporúčam pripraviť šalát
z červenej kapusty v sladko-kyslom náleve s chrenom.

Piškótové halušky s vanilkovou plnkou, orechami a rumovými hrozienkami
Potrebujeme:

9 vajec
200g práškového cukru
250g polohrubej múky
1 dl oleja
1 dl vody
1 prášok do pečiva
kakao podľa potreby
200g mletých vlašských orechov
100g hrozienok
1 dl rumu
1 l mlieka
3 zlaté klasy
kryštálový cukor podľa chuti
čokoládový toping a šľahačku na ozdobu

Ako na to:

Pripravíme si piškótové cesto, 2/3 cesta zmiešame s kakaom, 1/3 necháme
štandardnú. Upečieme si 3 piškótové pláty, 2 pláty tmavé kakaové a 1 plát
bledý. Hrozienka si namočíme vopred v horúcej rumovej vode. Z mlieka
a zlatých klasov si uvaríme puding. Do hlbšieho plechu si vložíme prvý hnedý
plát, ktorý posypeme ½ mletých vlašských orechov, ½ hrozienok, polejeme
rumovou vodou ochutenou cukrom a ½ vanilkového pudingu. Druhý plát dáme
bledý, postup so surovinami opakujeme a prikryjeme tmavým plátom. Takto to
pripravené necháme cez noc odstáť, aby to dobre nasiaklo. Pri podávaní
polievkovými lyžicami tvarujeme halušky, ktoré prelejeme topingom
a ozdobíme šľahačkou. Ak chcete, halušky nemusíte tvarovať, môžete to
pokrájať na rezy, ale odporúčam navrch navrstviť 2 vyšľahané šľahačky a ak
nemáte toping, koláč môžete posypať kakaom alebo postrúhanou čokoládou.

Preventívna činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku lesného požiaru
Vážení občania!
Jarné obdobie je charakteristické aj zvýšenou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach
a záhradách, ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych
odpadkov.
Tieto práce všade často menia konanie niektorých občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že
vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti, čím spôsobujú množstvo
lesných požiarov a obrovské škody na majetku, prírodnom a životnom prostredí. Nebezpečie požiaru
vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä
v období marec až máj a júl až august. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami
s trvalejším nedostatkom vlahy.
Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí,
má za následok vznik a rozšírenie požiaru.
Aj napriek neustálej preventívnej a represívnej činnosti vykonávanej každoročne, vzniká veľké množstvo
lesných požiarov zavinených vypaľovaním suchej trávy, kladením ohňa na miestach, kde sa môže rýchlo
rozšíriť.
Najčastejšou príčinou je porušovanie zákona o ochrane pred požiarmi, ktorý ukladá povinnosti aj
všetkým občanom najmä počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinil vznik požiaru. V tomto období,
ale aj počas celého roka, sú občania povinní dodržiavať najmä tieto ustanovenia zákona o ochrane pred
požiarmi č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:
− dodržiavať vyznačené zákazy,
− vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
− nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
− nezakladať ohne v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať suchú trávu,
− dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody (sena, slamy,
a pod.) a v čase sucha.
Pri spozorovaní vzniku požiaru je občan povinný tento požiar uhasiť alebo privolať hasičský a záchranný
zbor 150 alebo 112. V súvislosti so zdolávaním požiaru je občan povinný najmä:
− uhasiť vzniknutý požiar alebo zamedziť jeho šíreniu,
− vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom,
− bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov v obci – obecný úrad alebo priamo na 150
alebo 112
− poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.
Dodržiavajte tieto ustanovenia predpisov o ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám podarí
chrániť lesy, ktoré sú bohatstvom nás všetkých.

Veľká noc
Veľkonočné sviatky začínajú pre kresťanov už vo štvrtok pred Veľkou nocou. Dátum Veľkej noci nie je stabilný,
pretože sa neriadi civilným kalendárom, nájdete ho zaznačený v aktuálnom kalendári. V deň významného
veľkonočného sviatku - Veľkého piatku už väčšina ľudí nechodí do práce, pretože je voľno, otvorené sú len
obchody a supermarkety. Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista a postia
sa. Počas dní pred sviatkami Veľkej noci sa pečú zákusky, koláče, robia sa nákupy. Vo
veľkonočnú nedeľu, najväčší sviatok kresťanov, sa oslavuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Nielen
kresťania však v tento deň slávia Veľkonočnú nedeľu. Obed vo väčšine slovenských domácností je vždy
slávnostný, podávajú sa zvyčajne rezne so zemiakovým majonézovým šalátom, jedia sa zákusky,
studené obložené misy, obložené chlebíčky a iné jedlá. Ukončením osláv veľkonočného obdobia je
Veľkonočný pondelok.
Tento sviatočný deň sa na Slovensku spája s bohatými tradíciami ako je oblievačka, ktorej charakter
a priebeh sa mierne líši podľa oblastí Slovenska. Oblievačka znamená, že chlapci chodia navštíviť
dievčatá a ženy v rodine, dievčatá z dediny alebo mesta, spolužiačky a kamarátky a oblievajú ich vodou
a parfumom. V posledných rokoch už nie je oblievačka tak intenzívna ako v minulosti. Malí chlapci
oblievajú vodou zo striekačky alebo zo striekacích pištolí. Ešte stále je ale veľa regiónov, kde najmä
v obciach chodia mládenci oblievať mladé dievčatá na koňoch, s rapkáčmi, vyzdobení stuhami, oblečení
v krojoch. Ako odmenu dávajú dievčatá a ženy chlapcom sladkú odmenu, ovocie alebo kraslicu
a peniaze. Mládenci dostávajú pohárik alkoholického nápoja, občerstvenie a kraslicu. Kraslica je
vyfúknuté slepačie vajce, ktoré je dekorované, namaľované alebo ozdobené rôznymi technikami.

Pranostiky:
Ducha budú také.
Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho
nerob, zaraduj sa senu.
Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá,
dočkáme sa teplého leta.
Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no
suchý apríl ale ešte horšie.
Keďchceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď
ich v marci.

Pekná a jasná Veľká noc znamená
hojnú úrodu.
Keď na Veľký piatok nie je mráz,
býva mnoho hríbov.
Veľký piatok daždivý znamená rok
žíznivý.
Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň
potrvá.

Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá.
Ak je na Čiernu nedeľu daždivo, bude v
sypárňach prázdno a clivo.

Keď je zelený štvrtok biely , tak je
leto teplé.

Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.

Studený marec, mokrý máj - bude
humno ako
raj.

Keď je Veľká noc mokrá, všetky nedele do

Veľkonočné polievačky,
tunelujú mamkám vačky.
(pokračovanie v tajničke)
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