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nešná
doba
je
veľmi
uponáhľaná, ľudia nemajú na
nič čas. Preto sa snažia čím
skôr zbaviť nielen naliehavých
povinností, ale aj úloh, ktoré by mohli
počkať. Toto všetko prináša nový
spôsob života. Nové hodnoty, nové
názory, nové pravdy. Dostatok
informácií nás prenáša do priestoru,
kde si môžeme vyberať. S pocitom
presvedčenia, ale aj životných
skúseností vstrebávame do seba
všetko
potrebné
i nepotrebné,
niekedy bez potreby zodpovednosti
a zaručenou pravdou vstupujeme do
priestoru, ktorý naslúcha, ale vytvára
vlastný úsudok. Je to zrejme
prirodzené a väčšina si to uvedomuje,
ale v zhone povinností presúva do inej
polohy. Táto nám vpisuje nový kód
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správania a prenáša sa nad rámec
všetkého,
ktorý
bol
voľakedy
pomenovaný ako kódex. Poukazoval
na obmedzenia a limity, ale aj na nové
výzvy a možnosti, ktoré stoja pred
tradičnými hodnotami tak typickými
pre všetkých. Niekedy je táto cesta
tŕnistá a osobný prospech zamotáva
pradienko zodpovednosti do polohy
bez konca. Hľadajú sa najúčinnejšie
prostriedky na dosiahnutie svojich
cieľov, len aby efektivita bola účinná
a predstava sa stala skutočnosťou.
Zabúdame na potreby tých druhých.
Aj o pohľade zvonku a o priateľskom
stretnutí, čo nehľadá svoj fundament,
ale hľadá pevnejší základ v spoločných
väzbách,
ktoré
nás
posúvajú
k vzájomnému pohľadu, kde prevláda
vlastný rozum a povedomie nás ženie
k tým tradičným hodnotám, čo
v neposlednom rade prinášajú aj tieto
dni. Čokoľvek si človek vo chvíli, keď
stojí na prahu prechodu od minulosti
do budúcnosti myslí, je nevyhnutne
spojené s tým, ako práve v tej chvíli
vnímame minulosť. Námetov je veľa
a každý z nás životom skúšaný
posudzuje
tieto
skutočnosti
a vtesnáva ich do svojho reálneho
života.
Nedá
sa
to
vyrátať
prostredníctvom rovníc či určiť podľa
mienky expertov. Je to dedičstvo
minulosti, vzťahov, v spolunažívaní. Je
to časťou spoločného príbehu
založeného na cnostiach, kam je
vpísaná naša identita. V životnom
zhone a osobnej nespokojnosti uniká

Cena 0,20 €

čas ako jednoduchý fakt, kde
strácame a potom nespokojnosť nás
tlačí do pozície kritického
kr
vedomia
usporiadať tieto veci len v prospech
seba. Je to možno prirodzené a v tom
životnom zhone normálne, ale
ochudobňuje nás to o pocit slobody,
ktorý nemôžeme odložiť na zajtrajšok.
Tak, ako minulosť, kedy naši
predkovia postavili našu obec do
povedomia iných, aj my vstrebávajme
toto výsostné právo
minulosti
a nalievajme ho do povedomia tých,
čo prichádzajú. Tých, čo majú záujem
na spoločnom bití a prospechu
všetkých - čo sa aktívne zúčastňujú na
dianí a svojím príkladom ukazujú
ostatným cestu, ktorá má svoj význam
a čo budúcnosť určite ocení.
A najhojnejšie obdaruje budúcnosť
ten,
kto
vyžmýka
skúsenosti
z minulosti a veľa dáva prítomnosti.

Ing. Ivan Dvorský
starosta obce

Uznesenie č. 2/2009 zo dňa 03. 04. 2009

predĺženie otváracích hodín v nedeľu 12. 04. 2009 do
02. 00 hod. z dôvodu konania veľkonočnej zábavy.
Záväzné otváracie hodiny t. j. od 10. 00 hod. do 22. 00
hodiny budú tento deň zmenené.

I. Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh
b) Voľbu návrhovej komisie v zložení: Ing. Matúš
Krajči, František Vrábel, Karol Franek
b) Informáciu o príprave projektov obce Belá

II. Schvaľuje:
1. Alikvótnu časť príspevku na rok 2009 pre
príspevkovú organizáciu zriadenú obcou

3. Zmluvu o postúpení inv. práv a povinností
uzavretú podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka.
4. Spolufinancovanie – revitalizácia námestia –
Rovňa, Zlieň = vodovody

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
8
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Jozef
Ištvánik, Ing. Matúš Krajči, František Vrábel, Ing. Anton
Hýll, Ivana Mažgútová

od 06. 03. 2009. Názov príspevkovej organizácie
je BELKOS, 013 05 Belá, výška
časti príspevku je v sume 55 000 €. Príspevok
zaslať na účet č. 0568994001/5600 do
10. 04. 2009.

Mená poslancov, ktorí boli proti:
0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:
0

1. Žiadosť o povolenie prevádzky v lokalite
hospodárskeho strediska Zlieň. V uvedenej
prevádzke obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vykonávať výlučne porez drevotriesky (pre
stolársku výrobu). Zároveň schvaľuje
predložené otváracie hodiny v rozpätí :
pondelok – piatok: od 09. 00 hodiny do 10.00
hodiny.

2. Žiadosť Country Saloon Belá s.r.o., Vojtecha
Tvrdého 12, 010 01 Žilina, prevádzka
Country Saloon Belá , ulica Oslobodenia
817/109, 013 05 Belá – mimoriadne jednorázové

III. Ukladá
1. Zaslať výzvu prijatých úsporných opatrení
príspevkovej organizácii BELKOS a Spojenej
škole Belá.
Termín: ihneď
2. Riaditeľovi BELKOS-u predložiť do budúceho
zasadnutia OZ rozpočet príspevkovej
organizácie na rok 2009, 2010, 2011.
3. V termíne odpovedať na listy a žiadosti.

Vladimír Kvočka
prednosta úradu

rozpočtu na rok 2009: viď prílohy
Ivan Dvorský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
František Vrábel

4. Zmenu otváracích hodín v predajni Zmrzlina Belá, viď
príloha

5. Jednorázový finančný príspevok vo výške 100 €
občanovi Petrovi Babišovi - viď žiadosť
sp. zn. 900/09.

Karol Franek

Uznesenie č. 3/2009 zo dňa 26. 06. 2009

6. Návrh VZN obce Belá o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, o spôsobe
a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy

I. Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
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b) Voľbu návrhovej komisie v zložení: Jaroslav
Dvorský, Karol Franek, Ivana Mažgútová
c) Informáciu o programe Belskej púte

Jaroslav Dvorský, Karol Franek, Ing. Matúš Krajči, Jozef
Lipka, Ing. Anton Hýll, Bernard Kubík, Ivana Mažgútová

d) Informáciu o príprave obchvatu obce Belá
Mená poslancov, ktorí boli proti:
II. Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Belá za rok 2008 a celoročné
hospodárenie bez výhrad

0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:
0

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške
18 566,20 € / 559 325,32 Sk

3. Predložený rozpočet príspevkovej organizácie BELKOS
na rok 2009 a úpravu obecného

III. Ukladá:
a) Riaditeľovi obecného podniku distribuovať
rozpis zberu KO pre druhý polrok r. 2009
termín : ihneď

b) Žiadosť 944/09 dať preveriť stavebnej komisii
termín: ihneď

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č.
1/2009 o úhradách za služby poskytované
obcou Belá

c) Žiadosť 994/09 dať preveriť stavebnej komisii
termín: ihneď

d) Žiadosť 2161/08,2129/08, 2128/08, 201/09,
853/09 dať preveriť sociálnej komisii

Obec Belá v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 4
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov s poukazom na
ustanovenia zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a ustanovenia Občianskeho
zákonníka v y dáv a t o t o v š e o b e c n e z á v ä
z n é nariadenie.

termín: ihneď
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Diskusia
a) Zastávky – potreba vykonať rekonštrukciu
autobusových zastávok (čakární)
b) Rekonštrukcia zábradlia v Belej
c) Vodovod Kubíková- na vodárni urobiť novú
strechu
d) Nižné Kamence- dorobiť zábradlie na lavičke
e) Preskúmať časť toku – sútok Varínky a Belianky,
či je dostatočne zabezpečený proti zatopeniu
f)

Sprísniť dohľad nad obecným majetkom,
nakoľko dochádza k jeho devastácií: Dom
smútku, zastávky, verejné priestranstvá,
ihriská, obecné budovy

Čl.1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podmienky úhrad fyzickými a právnickými
osobami za služby poskytované obcou Belá (ďalej
len „obec").
2. Stanovenie a určenie úhrady - ceny je v súlade s
platnou právnou úpravou tvorby cien najmä
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri
poskytovaní služby obcou a uhradená občanom
pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu podľa
druhu poskytovanej služby.

Čl. 2

Poplatník

g) Opraviť rozhlas v Kubíkovej

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme
ktorej bol takýto úkon vykonaný.
Vladimír Kvočka
prednosta úradu

ing. Ivan Dvorský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Karol Franek
František Vrábel

Čl . 3

Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohoda o výške ceny alebo
dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí s
podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje.
2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je

prílohou tohto VZN. Tento sadzobník úhrad
- cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43a
Občianskeho
zákonníka
a
zverejňuje
sa
na úradnej tabuli.

Čl. 4

Splatnosť ceny
1. Cena je splatná pred poskytnutím služby; len v
prípadoch
osobitného
zreteľa
je
možné
zaplatiť cenu
služby v splátkach v závislosti na
majetkových pomeroch osoby
na základe
písomného rozhodnutia starostu obce.
2. V prípadoch jedno rázového poskytnutia služby
pevne stanovenej ceny a úhrady v plnej výške
pred poskytnutím služby postačuje konkludentná
forma dohody o cene a jej úhrade. Ak nie je
splnená čo len jedna z podmienok vyššie uvedených,
vyžaduje
sa
dojednanie
poskytnutia
služby
v písomnej forme.
3. Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v
hotovosti, prípadne prevodom z účtu na
účet obce pred poskytnutím služby. O úhrade do
pokladnice obecného úradu sa vystaví.

Napájanie na verejnú kanalizáciu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie nás
požiadali, aby sme občanov informovali o napájaní na
verejnú kanalizáciu v obci Belá. V našej obci je funkčná
kanalizácia a preto informujeme občanov, aby sa začali
napájať na verejnú kanalizáciu. Všetci občania, ktorí
majú vybudované odbočenie a prípojku pre svoju
nehnuteľnosť a prípojku na svojom pozemku, musia sa
napojiť do konca roka 2009. Ak sa nepripoja, budú
musieť dokladovať, kde vyvážajú žumpu. Pre pripojenie
zvyšnej časti kanalizačnej prípojky medzi revíznou
šachtou
a nehnuteľnosťou,
ktorú
je
majiteľ
nehnuteľnosti povinný zrealizovať na vlastné náklady, je
nutné dodržať nasledovný postup:
O napojenie
nehnuteľnosti
na
verejnú
kanalizáciu požiada vlastník nehnuteľnosti formou
žiadosti, ktorú si vyzdvihne na Obecnom úrade v Belej
spolu so všetkými potrebnými tlačivami.

Školské informatórium

Riaditeľstvo Spojenej školy, Oslobodenia č.165 v Belej
informuje rodičovskú a občiansku verejnosť o činnosti
a aktivitách školy za II. polrok školského roka
2008/2009

1. Štatistické údaje ku dňu polročnej pedagogickej rady:
Počet tried ZŠ : 23
Počet tried MŠ: 4
Počet žiakov: 459
Počet žiakov: 85
Počet pracov.: 9
I. stupeň: 8 tried – 166
Počet ped. pr.: 8
II. stupeň: 15 tried – 293
Počet prev. pr: 1
Počet žiakov v ŠKD: 76 žiakov
Počet odborov ZUŠ: 4
Počet žiakov ŠSZČ: 698
Počet žiakov: 150
Počet záujmových útvarov v ŠSZČ: 42
Počet pracovníkov: 14
Počet pracovníkov: 63
Počet pedag. pr.: 13
Počet pedagogických pracovníkov: 44
Počet prev. pr.: 1
Počet prevádzkových pracovníkov: 19

Prospech:

školský rok 2009/2010. Predpokladaný
stav – 94 detí.

1. ročník - počet žiakov – 37
veľmi dobré výsledky – 37 žiakov

•
Talentové skúšky do športových tried
/futbal-futsal/ pre šk. rok 2009/2010 sa
uskutočnili – 20.05.2009 v areáli ZŠ- nová
škola. Bolo vydaných 14 rozhodnutí
o prijatí do ŠT pre šk. rok 2009/2010.

2.-9. ročník – počet žiakov – 422
prospelo s vyznamenaním – 236

•
Talentové skúšky do ZUŠ pre školský
rok 2009/2010 boli realizované v dvoch
časových intervaloch máj – jún 2009.
Vydaných 25 rozhodnutí o prijatí do ZUŠ
pre šk. rok 2009/2010. Predpokladaný stav
– 170 žiakov.

prospelo veľmi dobre – 128
prospelo – 58
neprospeli – 0
počet udelených výchovných opatrení - 260

•
Dňa 11.03.2009 sa uskutočnilo
celoplošné testovanie žiakov 9.ročníkov pre
školský

Počet pochvál: 235
tr. učiteľom – 171
r. školy

rok 2008/2009 zo slovenského jazyka
a matematiky.

– 64

Počet napomenutí tr. učiteľom - 8
Počet pokarhaní: 17

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ Testovanie 9 – 2009

tr. učiteľom – 11
r. školy

– 6

Kód školy: 5158
č.165, Belá

Spojená škola, Oslobodenia

Počet znížených známok: správanie – 1 /2.stupeň/
Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania:
70
2. Výchovno – vzdelávací proces:

Vyučovací jazyk: slovenský

• Koncoročná - pedagogická rada sa
uskutočnila dňa 18. 6. 2009.
• Zariadenie školského stravovania /ŠJ/ predpokladaný potencionálny stav
stravníkov pre šk. rok 2009/2010 - 460
•
Po zápise detí do materskej školy
/pred primárne vzdelávanie/ bolo
vydaných 44 rozhodnutí o prijatí do MŠ pre

•

Školský klub detí /ŠKD/ má vypísané
aktivity počas letných prázdnin,
predpokladaný stav pre šk. rok
2009/2010 – 80 žiakov /p. Krištofíková/

•

Riaditeľstvo Spojenej školy,
Oslobodenia č.165, Belá v rámci
začlenenia žiakov /zdravotné
postihnutie, poruchy učenia
a správania sa/ do bežných tried ZŠ
a MŠ vyzýva rodičov na spoluprácu so
špeciálnym pedagógom na škole p.
Zuzanou Chabadovou /návrhy na
vyšetrenia, výchovno-vzdelávací
proces/ v súčinnosti s centrami
špeciálno-pedagogického poradenstva
v Žiline.

Súťaž sponzoroval starosta obce Ing. Ivan Dvorský vo
finančnej hodnote 170 EUR. Žiaci obdržali diplomy
a detské vkladné knižky vo výške – 75 €, 55 €, 40 €
podľa poradia.
•
Olympiáda slovenského jazyka –
školské kolo /40 účastníkov - žiakov 9. roč./,
okresné kolo – úspešná – Kristína Zuziaková
9.B
•
Celoslovenská súťaž „Proslavis“
2008/2009 – „V triede ako doma“ – 3. miesto
Školský časopis „Jašidielko“ – čestné uznanie
/p. Kolčáková/

Body
Matema
tika

Priemerný počet
bodov školy:

Úspešn
osť
Matema
tika

Matema
tika

57,4

Percen
til

Jazyk

Jazyk

83,6
12,2
5

10,60

53,0
%

+ 0,89

61,3
%

• Olympiáda nemeckého jazyka okresné kolo - úspešná Natália
Konvičková 8.B
• Matematická olympiáda –
okresné kolo, úspešní: Zuzana
Krištofíková 5.B - 5. miesto
Adriána Friedlová 7.B – 9. miesto

+ 4,4
%
+
1,88

+ 9,3
%

Aktivity:
•

• „Dilong Star“ – medzinárodná
spevácka súťaž – účasť – Barbora
Sušienková /p. Prílepková Mariašová/
• Olympiáda anglického jazyka –
okresné kolo – úspešný Vladimír Kvočka
9.B

70,6

68,8

Priemerná
percentuálna
úspešnosť v rámci
SR:

Rozdiel – Jazyk

Úspeš
nosť

14,1
3

Percentil školy:

Rozdiel Matematika

Body
Jazyk

11,49

Priemerná
percentuálna
úspešnosť školy:

Priemerný počet
bodov v rámci SR:

Percenti
l

Súťaž „O najlepšieho žiaka školy“ 7.-9.
ročníka v školskom roku 2008/2009.
Ocenenia získali:

1. miesto – Andrej Káčer 8. C /ŠT
2. miesto – Vladimír Kvočka 9. B
3. miesto – Richard Šugár 7. C /ŠT

•

Výtvarné súťaže:

 „Krajina kolem nás“ –
medzinárodná súťaž – úspešní :
Vladimír Kvočka 9.B
Róbert
Gacho 9.B
 „Ku dňu hasičov“ – školské kolo –
účasť 86 žiakov - úspešných 16 –
práce zaslané do okresného kola
 „Olympizmus“ – počet
zúčastnených 120 žiakov,
najúspešnejší 3 žiaci, práce zaslané
na Olympijský klub Žilina



„Šport vždy zvíťazí“ – 3 žiaci – práce
zaslané do celoslovenského kola



„Vypaľovanie to nikdy nerob“ –
v školskom kole úspešní – 20 žiakov

•

Pytagoriáda - šk. kolo – 40 žiakov,
postup na okr. kolo – 25 žiakov,
v okresnom kole boli úspešní:

-

„Nech sa nám netúlajú“ – PaedDr. Anna
Babišová – úspešný, v realizácii – ukončenie po
uskutočnení „Letného olympijského tábora“
v Moravskom Svätom Jáne v dňoch 2.8. – 8.8
2009 v súčinnosti so školským strediskom
záujmovej činnosti.

-

„Využívanie informačno-komunikačných
technológií vo vyučovaní na ZŠ“ - /Vzdelávanie
– premena tradičnej školy na modernú/,
spolupráca s OÚ Belá – úspešný – začiatok
realizácie

-

„Športové triedy“ – 2008 – úspešný, Mgr. Jozef
Šugár – ukončený /dovybavenie MTZ ŠT
a relaxačného strediska/

-

Školy pre budúcnosť 2008 „Knižka – moja
kamarátka“ – Mgr. Irena Kolčáková – ukončený

-

„Elektronizácia a revitalizácia škol. jedální –
2009 – úspešný - v realizácii

-

„Elektronizácia a revitalizácia MŠ – 2009 –
úspešný - v realizácii

-

„Otvorená škola šport“ 2009 – úspešný – v
realizácii

-

Etwenning – spolupráca so zahraničnou školu
v Litve – mediálna komunikácia, sl. Podhorská –
v realizácii

Martin Kohút 5. B

Tomáš Kubík 5. B

Simona Stráska 6.B
•

•

Celoslovenská súťaž „Ľahšie to ide
ľahšie“ – chlapci, dievčatá, disciplíny –
futbal, florbal, basketbal, prekážková
dráha. Reprezentovali nás 12 žiaci školy,
7., 8. a 9.roč. pod vedením p. Petra
Boháča. Stali sa víťazmi krajského kola
a na úrovni Slovenska obsadili 3. miesto.
„Olympijský festival detí a mládeže“ sa
uskutočnil na Spojenej škole Belá dňa
26.6.2009 v súčinnosti s Olympijským
klubom Žilina a Školským strediskom
záujmovej činnosti pri SŠ Belá. Žiaci boli
odmenení diplomami, pochvalnými
uznaniami a vecnými cenami.

/p. Babišová, Zuziaková, Z. Chabadová, vyuč. TV
a triedni učitelia/

Poďakovanie:
- OÚ - Belá /starosta obce – p. Ing. Ivan Dvorský/
- Spoločný obecný školský úrad / PaedDr. Surovcová/

Zapojenie do projektov:
-

Eurofondy – „Do Európy rozvojom vzdelanosti
a kultúry v obci Belá“ – pre obdobie 2007 –
2013, úspešný – 51 mil. Sk – nadstavba
a rekonštrukcia školy – v procese prípravy
a realizácie výberového konania

- účastníci projektov – pracovníci ZŠ, MŠ, ŠJ
- p. Adam Vrábel

3. Profilujúce oblasti školy

Projekt športových tried a ŠŠS

Počet ŠT: 5
Počet žiakov: 67
Počet oddelení ŠŠS: 2

Poďakovanie:
-

Róbert Boháč –„Pneu – expert“, SNP 522, Belá

-

Belstav Praha s.r.o. , p. Tomáš Šugár, Rojkova
758, Belá

-

Obecný Podnik, Obecný úrad Belá, ZRŠ Belá,
ŠSZČ Belá

-

Zmrzlina Belá – sl. Šipčiaková, sl. Lišková

-

rodičia žiakov ŠT

Počet žiakov: 32
Koordinácia činnosti – rada ŠT, FK - Belá

Projekt jazykového variantu vyučovania cudzích
jazykov:

Aktivity a úspechy:

Od školského roku 2008/2009 – pokračovanie
v inovácii výučby cudzích jazykov formou rozšíreného
vyučovania v roč. 2.-9. a ďalšieho jazyka v 5.,6.,7.8.,
ročníku v prospechovo diferencovaných triedach

•

účinkovanie v II. slovenskej futbalovej lige
žiakov – st. žiaci, ml. žiaci

•

futsal – slovenské finále – ml. žiaci – D. Streda –
2. miesto

– st. žiaci - Trnava – 3. miesto /p. Holúbek, Černák,
Šugár/

Poďakovanie:
-

ZRŠ Belá

-

ŠSZČ pri ZŠ Belá

•

- Junior „Makro – cup“ – 1. miesto – okresné
kolo /st. žiaci/ - p. Holúbek

•

futbal – „Niké Cup“ – postup do krajského finále

•

„malý futbal“ – účasť v okresnom finále- st., ml.
žiaci /p. Boháč, Černák/

-

Folklórny záujmový útvar „Belianček“ – p.
Mária Pősová – vychovávateľka ŠSZČ

•

„Coca Cola“ – slovenské finále – 6. miesto /p.
Holúbek, Černák/

-

•

tradičný žiacky futbalový turnaj „Belsta Cup“ –
7.5.2009 /Výber SFZ, Belá, Trebišov, Púchov,
Dubnica/ - umiestnenie 5. miesto

vystúpenie súboru na kultúrno-spoločenskej
akadémii ku „Dňu matiek“ dňa 10.5.2009,
spoločne so žiakmi ZŠ, MŠ a ZUŠ /p. Babišová,
Kolčáková, Holubková, sl. Cabadajová,
Hodoňová, p. Lahutová/

K úspechom gratulujeme!

Rozvoj ľudových tradícií:

Poďakovanie:
-

ZRŠ Belá

-

ŠSZČ pri ZŠ Belá

-

OÚ Belá

4. Ekonomická oblasť
-

-

priebežná údržba školských objektov /ZŠ –
interiér, MŠ – sprchový kút, ZUŠ – soc.
zariadenie, kotolňa/
priebežná údržba školských zariadení –
informatika

-

údržba a ochrana ovocného sadu pri ZŠ Belá

-

plánovaná údržba budovy ZŠ – stará škola – po
schválení projektu „Havarijného stavu ZŠ“ 2009

Poďakovanie:

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

-

Obecný úrad Belá

•

Rodičovskej rade ZRŠ

-

Obecný podnik Belá

•

Obecnému školskému úradu

-

Farský úrad Belá

•

pedagogickým, prevádzkovým i externým
pracovníkom školy

-

p. Tomáš Šugár - Belstav Praha s.r.o.
Urbárske spolumajiteľstvo Belá

•

Urbárskemu spolumajiteľstvu Belá.

-

Zväz záhradkárov v obci Belá /p.Ing. Rudolf
Macek, p. Karol Vrábel/

Vedenie školy želá všetkým pracovníkom školy,
občianskej verejnosti, rodičom a žiakom, príjemné a
veselé prežitie „Dní Belskej púte – 2009“.

5. Aktivity ZRŠ pri ZŠ Belá:
•

dofinancovanie správnych poplatkov /ŠSZČ,
ŠKD/

Mgr. Jozef Šugár

Poďakovanie:
-

Rodičovská rada ZRŠ

-

ŠJ pri ZŠ – Belá

6. Riaditeľstvo školy a RR ZRŠ Belá ďakuje

riaditeľ školy
Medzinárodná súťaž v kreslení
Už po druhýkrát sa výtvarne nadaní žiaci Spojenej školy Belá
zúčastnili v máji medzinárodnej súťaži v kreslení „Krajina
kolem nás“, ktorá sa uskutočnila v Komorní Lhotke, okr.
Frídek – Místek (Česká republika). Žiaci boli pozvaní v rámci
cezhraničnej spolupráce obcí Poľska, Česka a Slovenska. Ako
minulý rok, tak i tento bol pre našich žiakov úspešný. Vladimír
Kvočka obsadil 1. miesto vo svojej kategórii vo voľnej tvorbe.
Prezentoval sa svojou zaujímavou kresbou, ktorú
medzinárodná porota ocenila.

Významný medzník v histórii školy

Po vydaní rozhodnutia Ministerstvom školstva SR
s účinnosťou od 1. septembra 2008 vznikla Spojená
škola Belá s organizačnými zložkami: základnou školou,
materskou školou a základnou umeleckou školou.
Spojenie jednotlivých subjektov v jednu školu bolo
veľmi dôležité z hľadiska poštu detí a žiakov, nakoľko
MV a RR prispieva v rámci projektov na jedného žiaka
limitovanou sumou 2 324 € / 70 000 Sk.
Školy v obci potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu
ako soľ. Tento rok je pre oblasť školstva v obci naozaj
úspešný. Bol to tvrdý boj pri obhajovaní projektov, lebo
záujemcov je veľmi veľa, ale bol to boj úspešný hlavne
zásluhou starostu obce Ing. Ivana Dvorského. Tento rok
získala obec Belá financie pre Spojenú školu Belá
v dvoch projektoch.
Prvým úspešným projektom Obce Belá bol projekt
„NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY
V BELEJ“. Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný
program bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania. Kód výzvy bol ROP -1.1-2008/01. a
žiadateľom bola Obec Belá. Hodnotiace kolo bolo č. 8
a to v termíne od 18. augusta 2008 do 30. septembra
2008. Výzva projektu bola zameraná na rekonštrukciu
školských budov. Schválené celkové oprávnené výdavky
na tento projekt činia 1 694 373 € / 51 044 676,50 Sk,
z toho schválený nenávratný finančný príspevok MV
a RR je 1 609 654 € / 48 492 442, 68 Sk a zvyšok tvorí
finančná spoluúčasť obce pri realizácii projektu. Z tohto
balíka peňazí sa zrealizuje nadstavba a kompletná
rekonštrukcia budovy novej školy. Predpokladaný
termín začatia prác je plánovaný na september 2009.
Doba realizácie projektu: koniec roka 2010. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie v zmysle platnej
legislatívy.
V druhej etape sa Obec Belá chce zamerať sa
spracovanie projektu s možnosťou žiadať finančné
prostriedky na prístavbu novej budovy za budovou školy

vedľa telocvične, ktorá bude slúžiť ako materská škola a
zariadenie školského stravovania.
Druhým úspešným projektom Obce Belá je projekt
adresovaný Agentúre Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ s názvom „MODERNOU ŠKOLOU
DO EURÓPY“ v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej
školy na modernú. Jedná sa o Operačný program
Vzdelávanie s kódom výzvy OPV-2008/1.1/03-SORO.
Schválené oprávnené výdavky činia 132 776 € /
4 000 000 Sk. Tieto finančné prostriedky sú určené na
vzdelávacie aktivity pre učiteľov na inováciu výučby,
zvyšovanie kompetencií učiteľov a príprava žiakov pre
perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti,
modernizáciu vyučovacieho procesu na I. i II. stupni
základnej školy a to nákupom materiálnych didaktických
prostriedkov: nákup výpočtovej techniky pre počítačovú
učebňu
a aplikačného
sofvéru,
multifunkčného
zariadenia, dataprojektora, projekčného plátna, ďalej sú
to učebné pomôcky pre hudobnú výchovu, čítanie,
písanie, počítanie, učebné pomôcky pre geografiu,
prírodopis, telesnú výchovu, dejepis, matematiku
a fyziku. Z týchto prostriedkov bude financované aj
grafické spracovanie a tlač publikácií pre jednotlivé
predmety.
Určite je potešiteľné, že obec získala tieto finančné
prostriedky vďaka projektom. Prestavba, nadstavba
i modernizácia sú pre školu naozaj veľmi potrebné.
Zaslúžia si to predovšetkým žiaci, ktorí sa budú
vzdelávať v moderných kultúrnych priestoroch, ako sa
patrí na 21. storočie a za pomoci moderných
materiálnych didaktických prostriedkov, ktoré inovujú,
racionalizujú a zefektívňujú výchovno - vzdelávací
proces – jeho formy, metódy a prostriedky. Samozrejme
zaslúžia si to i učitelia, rodičia a všetci obyvatelia obce.

PaedDr. Emília Surovcová

Veľký športový úspech Spojenej
Spojen školy Belá v súťaži
,,Ľahšie to ide ľahšie“
Začiatkom roka vypísalo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR v spojení DM drogériou
Market súťažný projekt pre ZŠ. Športový projekt sa volal „Ľahšie to ide ľahšie“ a riadil sa heslom: ,,Vráťme šport do
škôl“. Zapojiť sa mohla každá základná
adná škola so žiakmi druhého stupňa. Žiaci, ktorí sa zapojili, súťažili a zdokonaľovali sa
v troch rôznych športoch: vo futbale, basketbale a florbale. Každý mesiac sa museli naučiť predpísané cviky, ktoré im
zaslal organizátor súťaže . Ak sme chceli postúpiť
postúpiť na veľké finále do Bratislavy, museli sme tvrdo trénovať. Po
trojmesačnej drine v jednotlivých športoch poslali školy najlepšie časy dvanástich deti, z toho šesť dievčenských
organizátorovi projektu. Ten následne časy vyhodnotil a tri najlepšie školy z každého kraja pozval do Bratislavy na veľké
finále. S nami za Žilinský kraj postúpilo aj Gymnázium z Rajca a Základná škola z Ochodnice.
V Bratislave sme súperili medzi sebou . Hlavným cieľom súťaže bolo čo najlepšie obstáť v prekážkových dráhach
(teda v súťaži zručnosti, rýchlosti, obratnosti a koordinácii vo všetkých troch športoch, ktoré sme tak dlho trénovali).
Veľké finále v Bratislave bolo naozaj„VEĽKÉ“. Okrem športových skúseností si žiaci priniesli mnoho krásnych zážitkov.
Spoznali sa so športovými osobnosťami ako sú: J. Filc, S. Kropilák , D. Titel, M. Lažo, bratia Rančíkovci, F. Šebo a ďalší,
zažili super koncerty Petra Cmoríka, IMT Smile, Tiny a tanečné vystúpenia formácie The Shakers. Súťaž moderovali
Adela a Sajfa z Fun rádia, ktorí deti
ti zaujali a neraz rozosmiali ich jedinečným humorom.
Za Žilinský kraj sa podarilo vyhrať práve nám – žiakom zo Spojenej školy Belá. Ako víťazné družstvo sme pre
školu získali finančnú prémiu vo výške 7000 € (210 880 Sk). Žiaci dostali značkové oblečenie značky
z
Kappa a mnoho
ďalších vecných cien od firmy DM.
Na projekte sa zúčastnilo viac ako tridsať žiakov, ktorým chcem touto cestou poďakovať. Na finále do Bratislavy
mohlo ísť len najlepších dvanásť a tými boli: Janka Masárová, Izabela Kopčanová, Gabriela Masná, Mária Seduchová,
Katarína Vávrová, Kristína Šišová, Milan Vávra, Ján Hýll, Tomáš Varada, Patrik Obrcian, Denis Kováč, Daniel Vrábel, ktorí
na sebe tvrdo pracovali a vďaka veľkej snahe a radosti zo športu získali víťazstvo pre našu školu.
Chcel by som poďakovať vedeniu školy, osobitne riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šugárovi za dôveru, vynaložené
prostriedky a vytvorené
ené podmienky pri tomto športovom projekte, Anne Babišovej za spoluprácu na finále a všetkým
telocvikárom, ktorí pomáhajú vrátiť šport do škôl.
Mgr. Peter Boháč

Rozlúčili sa slávnostným koncertom

V stredu 17. júna 2009 sa v sále Kultúrneho domu
v Belej konal tradičný absolventský koncert žiakov
ZUŠ Belá – Nižné Kamence. Deväť absolventov ZUŠ
sa prišli svojimi skladbami predstaviť najbližším,
pedagógom i širokej verejnosti. Sála dýchala nielen
očakávaním a napätím, ale aj krásnymi
ásnymi prácami
žiakov výtvarného odboru ZUŠ a slávnostnou
výzdobou. V školskom roku 2008/2009 skončili títo
absolventi hudobného odboru: T. Hadida (husle), K.
Hanuliaková z Nižných Kamencov (klavír), A.
Kačániová (klavír), R. Vráblová z Belej (klavír), M.
Zichová z Belej (klavír), K. Martošová (violončelo), J.
Murár (akordeón), J. Bohačiak (akordeón), A.
Valchárová z Nižných Kamencov (akordeón).

Po zaznení posledných tónov si absolventi prevzali
absolventské vysvedčenie z rúk zástupkyne pre ZUŠ
Miroslavy Tichákovej a zástupcu pre spojenú školu
PaedDr. Miroslava Mihaliaka.
Záverečné poďakovanie absolventov patrilo nielen
pedagógom, ale i rodičom za to, že im umožnili
vniknúť do tajov krásnych tónov.
Milí absolventi, všetci pedagógovia našej ZUŠ vám
vá
želajú, aby vo vašom ďalšom živote zneli len tie
najkrajšie tóny a melódie.

Miroslava Ticháková

Spomienka

Spomienka

Hoci je to rok, pre nás je to ako dnes,
veľká bolesť s prázdnotou, ťažko sa dajú zniesť.
Tak ako tá bolesť praská nám v hrudi,
tak ako spomienka na Teba nás budí,
tak ako slza v žilách nám prúdi,
my myslíme na to, že si nám dal životný smer,
ktorý nezablúdi,
že si nám dal lásku, ktorú nič nezahubí
a že my sme ľudia, ktorí Ťa stále ľúbia.
Pán Boh vedie naše kroky a dáva nám nádej, že príde
prí čas,
kedy stretneme sa zas.

Pustý je náš dom,
chýbaš nám starký v ňom.
Utíchli ústa, srdce prestalo biť,
nebolo lieku, abys mohol žiť.
Ty už odpočívaš pod hrudou zeme,
ale v našich srdciach rana je stále otvorená
a spomienka na Teba stále živá.
K Tvojmu hrobu cestička nás vedie,
kytičku kvetov položíme,
sviečku zapálime
a modlitbou za všetko ďakujeme.

Dňa 7. 6. 2009 sme si pripomenuli 1. výročie, kedy nás navždy
opustil náš drahý otec, manžel, starý otec, brat a kamarát
Ján Vrábel.

Veľká vďaka patrí nášmu p. kanonikovi M. Krkoškovi za dôstojnú
rozlúčku s našim drahým Františkom Vráblom, ktorý nás opustil dňa
25. 4. 2009.

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, dcéry, synovia s
rodinami.

Smútiaca manželka, dcéra, vnukovia a celá ostatná rodina.

Spomienka
Čas rýchlo uteká a smútok v našich srdciach ako horský prameň
vyviera neustále. Ťažko je vysloviť slová útechy po rokoch bolesti, čo
k Tvojmu hrobu chodíme. Tú bolesť nevyliečia krásne kytice kvetov
ani plamienky sviečok. Navždy v srdci zostáva.
S hlbokým zármutkom
utkom si dňa 5. augusta 2009 pripomenieme 20.
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, brata, švagra,
starého, prastarého a krstného otca

Spomienka
Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým,
už nič nie je také, aké bolo predtým.
Len cestička k hrobu nás k Tebe vedie,
len kytičku kvetov Ti môžeme dať,
vrúcne sa modliť a spomínať.
Dňa 19. 6. 2009 sme si pripomenuli 1. smutné výročie, čo nás navždy

Jozefa Šugára z Belej.

opustil náš manžel, otec, starý a prastarý otec Ján Strásky.
S úctou a láskou na neho spomínajú manželka, deti, vnúčatá,
pravnúčatá /pýtajú sa na Teba/ a ostatná rodina. Všetkým nám
veľmi chýbaš.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.

Za Jozefom Lutišanom
Odišiel si. Navždy. Mal si v pláne mnoho veci, ktoré urobíš v prospech rodiny i v prospech obce ako člen stavebnej
komisie. Bol si ochotný vždy pomôcť v dobrej veci, neváhal si obetovať pre správnu vec svoj čas i um. Chýbaš nám Jožko!
Chýbajú nám Tvoje cenné
né rady, Tvoj tvorivý prístup. Obec Belá stratila človeka, ktorý sa snažil dotiahnuť každú vec do
konca. Bol si v stavebnej problematike odborne zdatný a Tvoje rady nám mnohokrát pomohli.
Žiaľ, Tvoje snaženie bolo predčasne ukončené, niť života bola pretrhnutá.
pretrhnutá.
Jožko, ďakujeme Ti za všetko, čo si v prospech obce v rámci činnosti stavebnej komisie vykonal.
Spomíname na Teba...
Za obecný úrad: Vladimír Kvočka
Za stavebnú komisiu: Karol Franek, predseda stavebnej komisie

Stretnutie po viac ako po polstoročnici
Rok sa za rokom míňa a človek sa ani nenazdá, ako roky
uchodia. Pominú časy školské, mladosť nahrádza
obdobie zrelého veku a nastáva čas spomienok
a možno aj etapa bilancovania prežitého života...
Spomienky sa zatúlajú do školských liet – rokov plných
zážitkov, veselých i menej interesantných.
Takto nejako by sa dalo definovať stretnutie bývalých
žiakov po viac ako po polstoročnici po skončení
Osemročnej strednej školy v Belej v roku 1958. Boli to
poslední absolventi OSŠ v Belej, ktorí sa vďaka iniciatíve
Milky Frančekovej, Evy Franekovej, Jána Holienku,
Alojza Mintácha z Lysice, Františka Zichu zo Stráže
a Miroslava Bačínskeho z Dolnej Tižiny stretli v dňa 26.
júna 2009 v Country Saloone Belá, aby si spoločne
zaspomínali na roky prežité v škole a oživili spomienky
na roky odviate do nenávratna.
Dve triedy ôsmych ročníkov v školskom roku 1957/1958
navštevovalo 69 žiakov – z tohto počtu už 21
spolužiakov zomrelo – tých si uctili minútou ticha a 11ti sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť. Stretnutia sa
zúčastnilo 37 spolužiakov, ktorý sa s postriebrenými
vlasmi i nejakými vráskami na tvári, ale s dobrou
náladou dostavili na stretnutie. V tvári sa im zračila
radosť zo stretnutia, očakávanie i životná múdrosť
rokmi získaná. Mysľou i slovom vracali sa do čias

dochádzky do osemročnej cirkevnej školy. Triednymi
učiteľkami boli Mária Kováčová (Slahová) a Kamila
Hrivová. Spomínali na učiteľov, ktorí tu učili: p. Folkman,
Valér Ďurčanský, František Rojik, František
Fr
Černek, Anna
Varínska (Zubáriková), Jozef Vrábel, Pavol Trnovec, p.
Grenčík, Viera Tichá, p. Vavrincová. Riaditeľom školy bol
Jozef Palla, zástupcom Štefan Partl. Spomínali na
humorné zážitky i pestvá, ktoré vyviedli. Tvárou im
prebehla i nostalgia a na chvíľočku možno i smútok,
ktorý o chvíľu vystriedal jas a veselosť: tešili sa
vzájomnému stretnutiu. Rozchádzali sa s predsavzatím,
že sa o 5 rok rokov – v roku 2013 – opäť zídu.

Ján Holienka

Mame

Kytičku vinšov, piesní a tancov uvili pre matky našej
obce deti a žiaci Spojenej školy Belá a ženská spevácka
skupina Tíšina pri príležitosti Dňa matiek v prvú májovú
nedeľu. Slávnostná akadémia sa uskutočnila v sále
kultúrneho domu. Všetky mamy, staré mamy, ale
i otcovia, ktorí zaplnili sálu do posledného
osledného miesta mohli
zhliadnuť pestrú mozaiku piesní, hudby, tancov
i choreografií detí materskej školy, žiakov základnej
umeleckej školy, žiakov základnej školy a speváckej
skupiny s hudobným sprievodom Muziky Juraja
Jánošíka.
V úvode milej kultúrnej udalosti sa k mamám a starým
mamám prihovorili starosta obce Ing. Ivan Dvorský
a riaditeľ spojenej školy Mgr. Jozef Šugár slávnostnými
príhovormi, v ktorých ocenili matky a zdôraznili úlohu
matky v živote každého človeka: ako ochrankyni života,
ako človeka, u ktorého veľkosť materinskej lásky
k deťom ostáva nevyčísliteľná.
Pásmom básničiek a pesničiek pre mamy sa predstavili
deti materskej školy, potom zatancoval krúžok Lienka,
ktorý pobavil prítomných. Potom nasledoval tanček
prvákov Macarena, ktorí sa „vlnili“
ili“ ostošesť. Klavírnou
skladbou F. Chopina sa predstavila Mária Zichová –
absolventka ZUŠ. Vážnu hudbu vystriedala známa
rozprávka Sedem trpaslíkov, ale spracovaná vo forme
pesničky a zaspievali ju žiaci prvého ročníka. Milovníkov
hry na gitaru potešila Petronela Mihalčatinová skladbou
Chodím po Brodway. Gitaru potom vystriedal spev
v podaní Soni Kolárikovej. Precízne nacvičenými
klavírnymi skladbami sa predstavili publiku Timea
Mihalčatinová a Anna Vráblová. Svojimi hereckými
schopnosťami a nápaditosťou sa blysli žiaci divadielkom
s názvom Perníková chalúpka. Terezka Chabadová
s láskou zarecitovala báseň Mamičkino poď! Do
studnice ľudovej umeleckej kultúry obce Belá načreli
vedúci detského folklórneho súboru Belianček –
manželia Pösoví – a sprítomnili publiku
bliku časy odviate.
DFS Belianček sa predstavil choreografiou Pri Belskom
potoku. Prítomní, najmä starší, si oživili spomienky na
krištáľovo čistý Belský potok, buchot piestov pri praní

a hlavne piesne, ktoré sa šírili dolinou a ako bumerang
ich ozvena vracala
cala späť. Poslucháči sa nechali aspoň na
chvíľu unášať melodickosťou a harmóniou belskej
piesne. A samozrejme celou choreografiou sa prelínal
rezký ľudový tanec. Záver slávnostnej akadémie ku Dňu
matiek patril ženskej folklórnej skupine Tíšina
s hudobným sprievodom Muziky Juraja Jánošíka. Zazneli
ľubozvučné trávnice, ktoré nám pripomenuli júnové
a júlové kosenie lúk a strání a tiež rezké prekáračky, pri
ktorých sme sa veselo bavili.
So želaním pevného zdravia mamám, starým mamám,
aby mali v nastávajúcich dňoch
d
čo najmenej problémov,
chvíľ bolesti a smútku, aby ich pohoda, porozumenie
a láska sprevádzali na každom kroku sa na záver v mene
zamestnancov obecného úradu rozlúčila moderátorka
slávnostnej akadémie.

Každá mama a stará mama bola obdarovaná ružou
a perníkovým srdiečkom.
PaedDr. Emília Surovcová

Sv. Mária Magdaléna

Pôvod mena: hebr. Magdalena – veža rýb.
Podľa biblickej správy pochádzala z Magdaly pri
Galilejskom jazere. Ježiš z nej vyhnal sedem zlých
duchov (porov. Mk 16, 9, Lk 8, 2). Odvtedy sa ráta do

okruhu jeho učeníkov a spolu s inými ženami sa stará
o skupinu, ktorá s ním putuje. Bola prítomná počas
ukrižovania a smrti, pri jeho snímaní z kríža a pri
pohrebe. Bola jednou z troch Márií, ktoré sa vybrali
k hrobu, aby pomazali telo Ukrižovaného, ale našli
prázdny hrob. Jej sa ukázal Zmŕtvychvstalý ako
záhradník. Ona prvá povedala apoštolom o Kristovi, že
žije. Máriu Magdalénu stotožňovali s inými Máriami –
Máriou z Betánie, sestrou Lazára, s Máriou, hriešnicou,
ktorá umývala nohy v dome Šimona ako aj s Máriou
Egypťankou, hriešnicou, ktorá po obrátení mala žiť ako
pustovníčka pri Jordáne.

Podľa tradície Západu prišla do južnej Francie, kde
ohlasovala vieru v Krista v okolí Marseille a Aix. Potom
tridsať rokov strávila na púšti v St. Baume. Z úcty k tejto
svätice vznikol na území Nemecka rád Márie Magdalény
pre kajúce a obrátené ženy (magdalénky).
V ikonografii je zobrazená v dlhých šatách s prikrytou
hlavou, v bohatom kniežacom východnom oblečení
alebo ako kajúcnica, ktorej telo zahaľujú dlhé vlasy,
v barokovom maliarstve ju zobrazovali ako hriešnicu.

(Z knihy Daniela Diana a Viliama Judáka Každý
deň so svätými, II. diel, 2007)

Poznáte správne odpovede?

Belský chrám je zasvätený kajúcnici. Ponúkame Vám 5
otázok, ktorými sčasti zistíte, čo viete o patrónke nášho
kostola:

1. Kto prišiel prvého dňa v týždni ako prvý
k Ježišovmu hrobu?
2. Akým olejom pomazala Mária Ježišove nohy
a utrela mu ich svojimi vlasmi?
3. Čo videla Mária Magdaléna, keď sa nahla do
hrobu a plakala?
4. Čo mala Mária Magdaléna odkázať Ježišovým
učeníkom?
5. Ako oslovila Mária Magdaléna vzkrieseného
Ježiša pri hrobe?

Správne odpovede nájdete na strane č.19.

Zomrela v Efeze a jej relikvie boli prenesené v r. 899 do
Carihradu byzantským cisárom Levom VI. Múdrym.

Recepty našich starých mám

nerobievali. Ovocie (slivky, hrušky) sa poväčšine sušilo
na šporheli (sporáku) alebo v peci.
Ponúkame vám nasledovné recepty:

Doteraz sme v Belských novinách zverejňovali tzv.
moderné jedlá a múčniky, ktoré sa podávajú
v zariadeniach reštauračného stravovania. Rozhodli sme
sa oprášiť recepty našich starých materí a ponúknuť
najmä mladšej generácii „starosvetské“ jedlá s ich
typickými belskými názvami. Jedlá boli väčšinou
jednoduché, nenáročné na prípravu (lebo sa náhlili do
poľa).
Medzi polievkami dominovali mrvance (mliečna
zemiaková polievka dochutená tvarohom alebo kýškou),
zemky pokysvo (zemiaková polievka na kyslo), zemky
posvadko (zemiaková polievka ochutená cesnakom),
haušky turčianske (zemiaková polievka so závarkou:
ručne trhanými haluškami), kapusnica s hauškami
(kapustnica s ručne trhanými haluškami alebo
zemiakovými haluškami cez varechu), fazula
s kvobáskum (fazuľová polievka s klobásou), hubová
polievka s mrvancami, zemky v kapuste (kapustová
polievka).
Ako hlavné jedlá sa pripravovali haušky s bryndzum
(bryndzové halušky s domácou ovčou bryndzou s alebo
bez oškvarkov), škubance, púčky, rajs s mliekom
(uparená ryža s mliekom alebo kyšou), rezance
s tvarohom alebo s lekvárom, haušky se syrom (trhané
halušky s pomrveným ovčím syrom, ktorý sa perfektne
ťahal), zemkové a kapustné osúchy, zemky s kysvým
mliekom (zemiaky so zmúteným kyslým mliekom),
podlesníky na kapustnom liste, kysnuté osúchy
s rôznymi plnkami (zemiakovou, kapustnou, hruškovou),
osúchy pripravené zo strúhaných uvarených zemiakov,
knedle čučoriedkové, tvarohové (parené buchty), fučky.
Ako dezert sa pripravoval kováč sypánkový (koláč
s posýpkou a ovocím). Koláče na sviatočné príležitosti sa
piekli z bielej múky, vajec, masla, mlieka, sadla a kvásku.
Plnili sa lekvárom, makom, orechami.
Obľúbenými jedlami boli jedlá najmä zo zemiakov
a kapusty. Mäso sa varilo iba v nedeľu, vo sviatok, pri
rodinných udalostiach alebo pri väčších robotách.
Mrazničky ani chladničky nemali, kompóty sa

OSÚCHY so zemiakovou, kapustovou alebo hruškovou
plnkou
Cesto si pripravíme z hladkej múky, soli, vajíčka, kvasníc
, mlieka alebo vlažnej vody. Dobre do polotuha vymiesiť
a nechať vykysnúť. Po vykysnutí dať na dosku, nakrájať
na bochníky veľkosti päste, premiesiť, roztlačiť rukami,
do stredu dať plnku a zabaliť. Kedysi sa osúch natiahol
na lopatu, natrel vodou a sádzal sa do vyhriatej pece.
Po vytiahnutí z pece sa natrel maslom. V súčasnosti
možno piecť osúchy na vymastenom plechu alebo
vypražiť na oleji na palacinkárni.

Zemiaková plnka:
Zemiaky dobre uvariť, popučiť, omastiť maslom, pridať
pažítku a pomiešať. Zemiaky môžu byť jemne prisolené.
Kapustová plnka (môže byť zo sladkej i kyslej kapusty):
Kapustu na masti a cibuľke udusiť do mäkka. Pridať soľ,
korenie, cukor podľa chuti. Nakoniec pridať rozškvarenú
slaninku.
Hrušková plnka (naše prastaré mamy pripravovali aj
takúto plnku):
Usušené hrušky nechali dobre rozvariť do mäkka,
scedili vodu, osladili cukrom, dochutili a nechali
vychladnúť.

PODLISNÍKY (podlesníky)
Ako už samotný názov našepkáva, podlisníky sa pekávali
na kapustnom liste prevažne na jeseň, keď sa začali
kopať zemiaky. Tiež sa piekli vo vyhriatej peci. Cesto na
podlisníky sa podobá súčasným podlesníkom: zemiaky
sa postrúhajú, pridá sa soľ, trocha hladkej múky
a vajíčko (možno pridať i iné ingredencie podľa chuti).

Trence sa rozotierajú na umytý kapustný list (vnútorná
strana), ktorý sa predtým musí zo spodu listu jemne
zrezať, aby sa odstránili hrubé žilky (aby bola rovná
plocha). Po upečení do ružova sa obhorený kapustný list
odstránil a podlisník sa potrel maslom. Tieto podlisníky
si možno upiecť i teraz na klasickom sporáku.

Podľa rozprávania zaznamenala PaedDr. Emília Surovcová

Vedeli ste, že...
-

-

prvým slovenským učiteľom (dovtedy boli
len maďarskí učitelia) v škole v Belej bol
vojenský invalid z I. svetovej vojny kaprál
Pavol Laščiak – Terchovan, ktorý učil len
v zime (počas leta bačoval na Hajasovom
vrchu),
v Belej učil aj spisovateľ Rudo Móric,
učiteľom v belskej škole bol aj bývalý
redaktor Pravdy Dominik Matušinský,
15. septembra 1938 zhorela stará škola,
za tzv. Slovenského štátu bola škola v Belej
cirkevnou školou.

Budeme sa korčuľovať: i v zime i v lete...
Po skončení Belskej púte 2009 sa začnú stavebné práce
spojené s výstavbou ihriska. Ihrisko bude dvojúčelové
a bude slúžiť športovanie na kolieskových korčuliach
i korčuľovanie na ľade počas zimného obdobia. Ihrisko
bude situované v pravej časti futbalového ihriska pod
Priesekou. Bude sa využívať celoročne. Na kolieskové
korčule sa vybuduje rovný hladký betónový povrch
a budú môcť túto plochu využívať na korčuľovanie na
kolieskových korčuliach malí i veľkí športovci od jari do
jesene. V zime sa nainštaluje umelá ľadová plocha
presne tak, ako na zimnom štadióne. Takže umelá
ľadová plocha bude sa dať využiť na korčuľovanie, hokej
detí, mládeže i dospelých i vtedy, pokiaľ nebude mrznúť
„od prírody“. Všetci športuchtiví
budú si môcť
zakorčuľovať počas roka či na kolieskových alebo
korčuliach na ľad bez toho, aby museli ďaleko cestovať
do vzdialenejších miest a súčasne sa budú korčuľovať na
bezpečnom mieste bez uháňajúcich vozidiel a
v príjemnom prostredí lesa.
V neposlednom rade je tu i dôležitosť zmysluplného
využitia voľného času detí, žiakov i mládeže aktivitami,
ktoré posilňujú telo i ducha, známe v odbornej
literatúre pod názvom kalokagatia.

Správne odpovede
Obnova zábradlia
Správne odpovede zo str.17.

1. Mária Magdaléna
2. Vzácnym nardovým olejom.
3. Dvaja anjeli sedeli v bielom, jeden sedel tam,
kde mal Ježiš nohy a druhý, kde mal Ježiš hlavu.
4. „Vstupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi,
k môjmu Bohu a vášmu Bohu“.
5. „Rabbuni“.

Plánovala sa kompletná rekonštrukcia zábradlia hore
dedinou kvôli bezpečnosti i kvôli vzhľadu. V súčasnosti
je už polovica prác vykonaná. Zničené kovové zábradlia
sa nahrádzajú novými, zoslabené miesta sa spevňujú
a vykrivené časti sa vyrovnávajú. Finálne sa po celkovej
oprave zábradlie natrie, aby slúžilo svojmu účelu.

Amfiteáter v Belej

vystúpenia skupín i sólistov a rôzne iné kultúrne
podujatia.

Belské hody 2009 sa približujú každým dňom. Práce na
výstavbe dreveného amfiteátra vedľa futbalového
ihriska pod Priesekou finišujú.

Toto štýlové javisko nahradí kovovú konštrukciu
prikrytú
celtovinou
z predchádzajúcich
rokov.
Amfiteáter je vybudovaný z masívnych drevených
hranolov a je pokrytý bonským šindľom. Vchod do
amfiteátra je z boku stavby. Je to stála drevená
konštrukcia, ktorá sa nemusí každoročne demontovať,
čím odpadne prácna príprava pred každou Belskou
púťou. Je omnoho odolnejšia voči vetru a určite je aj
estetickejšia, efektnejšia a zaujímavejšia. V útrobách
javiska je nainštalovaná drevená zástena, za ktorou sa
môžu účinkujúci
ujúci pripraviť na vystúpenie. Tento
amfiteáter bude slúžiť na vystúpenie kultúrnych telies

a účinkujúcich počas Belských pútí, na koncertné

Belská púť 2009 dostane nový šat a určite aj spevácke
a tanečné vystúpenia budú v tomto novom kultúrnom
stánku omnoho príťažlivejšie a interesantnejšie pre
publikum obce Belej i všetkých návštevníkov Belskej
púte. Príďte sa o tom presvedčiť!
Financie na výstavbu tohto amfiteátra boli vyčlenené
z obecného rozpočtu.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELÁ
Obec Belá obstarala územný plán obce / ďalej len
ÚPN – O / v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Rozhodujúcim konkrétny dôvodom obstarania ÚPN – O Belá
bola dlhodobá absencia takéhoto dokumentu, podľa
pod ktorého
by sa komplexne a dlhodobo riešilo a riadilo priestorové
usporiadanie a funkčné
né využívanie územia obce Belá. To čo sa
v minulosti pre obec v oblasti územného plánovania
plánova
vypracovalo, nie je použiteľné.
né. Hlavným cieľom
cie
ÚPN –
O Belá je poskytnutie zásad a regulatív na nové využitie
a usporiadanie územia obce. V tomto pláne je určené kde
a v akej lokalite sa bude rozvýjať
rozvýja bytová výstavba, rekreácia
a cestovný ruch, verejnoprospešné stavby, priemyselná zóna
atď. Obec chystá v najbližšej dobe robiť
robi zmeny a doplnky
k schválenému územnému
emnému plánu, týmto žiadame občanov,
ob
ktorí majú konkrétne pripomienky, návrhy na novú bytovú
výstavbu, poľnohospodársku
nohospodársku a priemyselnú výrobu, rekreačné
osady, športoviská, služby atď.,
atď ktoré nie sú v schválenom
územnom pláne, môžu tieto priniesť
prini
na Obecný úrad v Belej.
Obec nemôže svojvoľne
ne meniť a dopĺňať ÚPN - O – Belá, ten
sa môže zmeniť len na základe zmien a dodatkov, ktoré musia
prejsť danou legislatívou.

Ihrisko takmer dokončené

Viacúčelové ihrisko v Kubíkovej v blízkej dobe bude
možné naplno využívať. V týchto dňoch prebiehajú
dokončovacie práce: po prechádzajúcom odvodnení
plochy, spevnení, vyrovnaní a po zhutnení ihriska
valcovaním sa navozila hlina a zasiali ihriskovú trávu.
Práce vykonáva Obecný podnik Belá, s.r.o. Myslíme si,
že výstavba tohto
to ihriska je prínosom nielen pre časť
obce Kubíková, ale i pre občanov obce Belá a všetkých
milovníkov športu, nakoľko ho budú môcť využívať
všetci. Ihrisko slúži aj ako doplnková služba pre
Spoločenský dom Kubíková, nakoľko toto zariadenie
navštevujú mnohí rekreanti a športové vyžitie je pre
nich samozrejmosťou.

V budúcnosti bude potrebné vyriešiť spôsob údržby
tohto ihriska, jeho maximálneho vyťaženia v prospech
našich občanov.

Všade dobre...
Nejeden z vás v priebehu roka navštevuje iné krajiny,
letoviská, mestá a obdivuje krásy prírody, pohostinnosť
ľudí. A možno niekedy tak trocha zabúdame, že i u nás
je prírodných krás nadostač, že aj tu stretávame
prívetivých a dobrých ľudí, ktorí sa nám snažia
spríjemniť chvíle oddychu a ponúknuť kvalitné služby.
Reč je o našom zariadení - Campingu na Nižných
Kamencoch, ktorý v spleti košatých stromov a zurčiacej
Varínky ponúka miesto na oddych i relaxáciu
s možnosťou športovania, kúpania sa vo vyhrievanom
bazéne, hrania sa na hojdačkách a preliezačkách pre
menšie i väčšie deti.
Toto ihrisko spĺňa technické parametre kladené na
uskutočňovanie futbalových
zápasov a turnajov.
V krátkom čase bude ihrisko sprevádzkované a my
veríme, že naši občania ho budú naplno využívať.

Camping ponúka možnosť ubytovania, občerstvenia,
stravovania a pestrú paletu doplnkových služieb. Určite
vás niektoré z uvedených aktivít oslovia – ak prijmete
naše pozvanie.

aktivít v oblasti separovaného zberu bol predložený
projekt na Ministerstve životného prostredia pod
názvom „ Najmodernejšia cesta separovania pre takmer
30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny“
vo výške
1 463 955,87 € oprávnených nákladov.
nákladov

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE
ZDRUŽEN MIEST A OBCÍ
HORNÉHO POVAŽIA
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
zahájilo dňa 01.04.2009 projekt realizovaný vďaka
podpore

Európskeho

Operačného

sociálneho

programu

fondu

Zamestnanosť

v rámci
a sociálna

inklúzia s názvom ,,Rozvoj
,,Rozv
ľudských zdrojov na
Hornom

Považí

prostredníctvom

vzdelávacích

aktivít“,, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný
príspevok vo výške 216 717,37 €.
Potreba

A možno návštevou tohto belského zariadenia zistíte, že
prírodných krás je v našich končinách dosť, len treba
chodiť s otvorenými očami, vnímať ju a absorbovať.
A možno pri pohári chladeného v našom campingu
skonštatujete ako pravý lokálpatriot to známe: Všade
dobre, doma najlepšie...

takéhoto

z nevyhnutnosti

projektu

investovania

do

vyplynula
celoživotného

vzdelávania, investovania
vestovania do ľudských zdrojov, so
zámerom

ľahšieho

uplatnenia

sa

na

trhu

práce

a zvýšenia zamestnanosti. V rámci projektu sa budú
zamestnanci vzdelávať v oblastiach IKT, manažmentu,
ekonomiky,

komunikácie,

psychológie,

právneho

minima a registratúry.

Čo nového v ZDRUŽENÍ OBCÍ
MIKROREGIÓN TERCHOVSKÁ DOLINA
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
ako Riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013
2013 schválilo predloženú
žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom
„Euro Net“ vo výške 287 282 EUR. Projekt je zameraný
na podporu spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho
rozvoja, územnú dostupnosť a životné prostredie v
slovensko-českom
českom prihraničí. Zámerom je priblížiť
základné aspekty rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti
v kontexte
te využívania štrukturálnej pomoci a zároveň
poukázať na oblasti, v ktorých možno tieto poznatky
využiť.

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

V súvislosti
s vyhlásenou
výzvou
na
predkladanie žiadosti o NFP v rámci Operačného
programu: Životné prostredie, Opatrenie 4.1. Podpora

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

www.sia.gov.sk

každej hodine maľovali inú tému a používali rôzne materiály
a techniky. Veľmi sa im páčili spoločné práce, ktorým sme sa
venovali hlavne v druhom polroku. V ich dielni ožil krokodíl Níl,
korytnačka Tenzi, roztancovali sa tučniaky, z praveku prišli na
návštevu dinosaury a mnoho ďalších. Deti svojim výtvorom
výtvor
vymýšľali
mená, bola to pre nich veľká zábava a zároveň sa o nich dozvedeli
nejaký príbeh. Tu fantázia naozaj nepozná hraníc.

Obecná knižnica
Poplatky v obecnej knižnici sú nasledovné:
a)

zápisné v obecnej knižnici:
1. deti do 15. rokov -

0,35 €

2. dospelí

-

0,70 €

3. dôchodcovia

-

0,35 €

b) upomienky:
1. prvá upomienka -

0,50 €

2. druhá upomienka -

1€

3. tretia upomienka -

1,20 €

c) poškodenie knihy :

0,70 €

Novinky v knižnici:
Aj v tomto roku sme do obecnej knižnice zakúpili nové knihy.
Jedná sa o beletriu, knihy pre mládež a detskú literatúru.
Niektoré tituly uvádzame:

Ak aj vaše deti milujú umenie alebo chcú maľovať a tvoriť v našich
dielňach, môžete ich prihlásiť na výtvarný odbor a to 2. a 3.
septembra 2009 v ZUŠ Nižné Kamence. Informácie a všetko, čo vás
zaujíma o výtvarnom odbore ZUŠ, môžete získať na tel. čísle 0915
346 474 – p. uč. Lucia Stročková. Tešíme sa na vás!

Prosíme čitateľov, ktorí prekročili výpožičnú
čnú dobu kníh,
aby ich urýchlene vrátili!
Boháčová Helena

Malí výtvarníci vystavovali
Aj deti zo ZUŠ – výtvarný odbor prázdninujú. Veď celý rok ako
usilovné včeličky tvorili umelecké dielka hodné skutočných majstrov.
Počas školského roka pripravili v Kultúrnom dome Belá 3 výstavy.
Každá z nich bola jedinečná. A tak sme sa mohli vďaka nim preniesť
pr
do sveta fantázie a umenia tým najdokonalejším kúzlom a to farbami
a ich šikovnosťou. Výtvarný odbor navštevuje 31 detí, najmladší
majú len 3 roky. Maľba je relaxom mysle a rozvíja tvorivosť. Deti na

Zároveň by som chcela poďakovať p. riaditeľovi Mgr. Jozefovi
Šugárovi,, p. zástupcovi PaedDr. Miroslavovi Mihaliakovi a p.
zástupkyni Miroslave Tichákovej za spoluprácu a ochotu, za ich
pomoc a profesionálny prístup. Najväčšie „ďakujem“ patrí však
úžasným žiarivým očkám a veselým tváričkám, vďaka ktorým bola
každá vyučovacia hodina prechádzkou farebným svetom.
Ďakujem, malí výtvarníci!
Lucia Stročková

Trieda 1.A sa zapojila do projektu Školy pre budúcnosť 2008/2009,
2008/2009
ktorý každoročne vyhlasuje KONTO ORANGE. Náš projekt sa volal KNIŽKA- moja kamarátka a cieľom projektu
bolo cestovanie do rozprávok prostredníctvom využitia prvkov modelu Integrovaného tematického vyučovania
a projektovou metódou. Počas školského roka sa naša trieda pri preberaní jednotlivých písmen premenila na
rozprávku: P - Piatok plný princezien, K - Káčerovo, C - Cirkus, Č - Čin-čin,
G - Guliverove cesty, D - Divadelný deň: O perníkovej chalúpke, T - Tajomstvá trpaslíkov, F - Delfín Fliper, Š Šašovinky. Oboznámili sme sa s prácou spisovateľa a ilustrátora detských
detských kníh p. Jánom Vrabcom, navštívili sme
Obecnú knižnicu v Belej a Krajskú knižnicu v Žiline. Cestovali sme za rozprávkami na Oravský hrad a na Bojnický
zámok- kde každý získal hodnotenie za svoju celoročnú prácu. Počas celého školského roka sme sa naučili
nauči
nielen čítať, písať, počítať, ale aj spolupracovať v skupine a prezentovať svoju prácu. Všetko, čo sme sa naučili,
sme prezentovali rodičom počas našej Imatrikulácie, Vianočnej besiedky, Dňa matiek a Koncoročného
vystúpenia. Na Koncoročnom vystúpení sme rodičom predstavili náš nový triedny časopis DETI SLNKA a každý
sa mohol pochváliť svojou vlastnou knihou Abecedy, ktorú si vyrobil v rámci projektového vyučovania. Za
získané peniažky v rámci projektu sme si mohli do našej triedy zakúpiť nové rozprávkové knižky, nový koberec,
padák na cvičenie a hradili sme dopravné náklady. Na záver projektu sme sa ešte zapojili do súťaže „Listy
zážitkov“, vyhlásenej v rámci grantového programu Školy pre budúcnosť, kde spomedzi 33 škôl zapojených do
súťaže, sa práve náš „List plný zážitkov“ stal jedným z piatich vyžrebovaných víťazných listov. Veľmi sa tešíme
a za finančnú odmenu si plánujeme kúpiť niečo pekné a užitočné do triedy. Na záver chcem poďakovať mojim
veľmi šikovným a usilovným prváčikom, rodičom, vedeniu školy za možnosť realizácie projektu, p. V. Kvočkovi
za ochotu a prípravu ozvučenia v Kultúrnom dome v Belej, p. Boháčovej za peknú besedu v Obecnej knižnici,
p. A. Hornáčkovej a p. Š. Belovej za organizačné zabezpečenie kultúr. domu a mojim super bývalým žiačkam,
žiač
ktoré mi vždy ochotne pomohli: K. Mažgútovej, L. Sýkorovej, M. Součekovej, M. Vráblovej, B. Patrnčiakovej,
T.Chabadovej, A. Bulkovej a hlavne Veronike Belovej, ktorá kultúrne podujatia viedla a zároveň sa stala krstnou
mamou nášho nového triedneho časopisu.
ča
Všetkým patrí moje veľké ĎAKUJEM!

Mgr. Irena Kolčáková

Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie Vaša Jednota „Nech sa nám netúlajú“.
Vďaka tomuto projektu sa 15 žiakov našej školy z neúplných, alebo viacpočetných rodín zúčastnilo pobytu
v letnom tábore za symbolickú
sumu.
Z ďalších
získaných
prostriedkov sa nakúpili knihy,
kancelárske potreby a materiálnotechnické zabezpečenie pre chod
literárno-dramatických
dramatických
krúžkov.
V rámci projektu žiaci 2.B
2 triedy
nacvičili
rôzne
divadelné
predstavenia :
Lev a myš, O neposlušnom
Jankovi, O perníkovej chalúpke,
ktoré mali možnosť prezentovať na
Imatrikulácií 1.A triedy, na
Vianočnej
besiedke,
na
rodičovskom plese a na vystúpení
ku Dňu matiek.
PaedDr. Anna Babišová

V rámci projektu Otvorená
škola – šport sa dňa 26.6.2009 na našej
škole uskutočnil Olympijský deň, ktorého
sa zúčastnilo 450 žiakov. Z týchto
dôvodov môžeme tento deň nazvať
Olympijským festivalom detí a mládeže.
Organizačne a materiálno technicky
t
bol
tento Olympijský deň zabezpečený
v úzkej spolupráci Spojenej školy Belá
a Olympijského klubu Žilina (Ing. Michal
Staňo- predseda Olympijského klubu,
Eva
Ďurčanová
Ďurčanová-podpredseda)
pod
vedením p. u. Anny Babišovej.
Žiaci súťažili vo viacerých
atletických a športových disciplínach na
1. aj 2. stupni ZŠ. Úvodnou disciplínou bol Olympijský beh, na ktorom sa zúčastnila väčšina žiakov školy. Žiaci
boli odmenení vecnými cenami, diplomami a pochvalnými uznaniami. Olympijský deň svojim zameraním
spoločne s aktívnou účasťou žiakov a pedagógov školy splnil úlohu športovo- zdravotnú a podporil telesný
rozvoj u detí v duchu olympizmu.
Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ školy
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Prognóza výnosu DPFO pre obec Belá
na rok 2009

Vzhľadom na dopad finančnej a hospodárskej krízy
na ekonomiku Slovenska došlo podľa
aktualizovanej prognózy zverejnenej Ministerstvom
financií SR na rok 2009 k zníženiu výnosu DPFO na
rok 2009. Objem financií pre všetky mestá a obce
SR sa znižuje z hodnoty 1 398 015 000 € na
1 168 087 000 €, čo je zníženie o 16,4%.
Podľa aktualizovaného rozpisu prognózy výnosu
z dane z príjmov FO na rok 2009 na stránke
Ministerstva financií SR pre obec Belá sa zníži
objem financií z hodnoty 1 085 626 € /32 705 565
Sk (údaj je zo dňa 4. 12. 2008) na súčasných
906 970 € / 27 323 378 Sk (údaj je z 3. 7. 2009), čo
je zníženie o 178 656 € / 5 382 190 Sk.
V praxi to znamená prehodnotenie dopadu tohto
zníženia objemu financií na chod obce, jej rozpočet
a všetku jej činnosť do konca roka 2009.

Hospodárska kríza – nemáme inú
možnosť

Dopad hospodárskej krízy na samosprávu, ale aj na
ostatné zložky spoločnosti a možnosti jej riešenia
sú témou dňa. To, čo si miestne samosprávy moc
ani nepripúšťali, sa stalo skutočnosťou a dlho
predpokladaný neúnosný stav sa stal realitou.
Určite ste mnohí z vás zachytili informácie, ktoré
prebehli v médiách o znižovaní podielových daní
pre miestne samosprávy, ktoré vydalo Ministerstvo
financií SR. Vo veľkej miere sa tento problém
dotýka aj našej obce. V prvej fáze skrátenie
podielových daní pre našu obec znamená zníženie

oproti schválenému rozpočtu mínus 178.656,-€. Je
to veľký prepad v príjmovej časti obecného
rozpočtu, ktorý bude určite pokračovať ďalej. Treba
poukázať na túto skutočnosť hlavne preto, že táto
daň je pre obec veľmi dôležitá, lebo daň
z nehnuteľností, ktorá sa vyberie za príslušné
obdobie, je len cca 30.000,-€ a tá vôbec
nepostačuje na plnenie základných funkcií obce. Na
príklade to môžeme dokumentovať asi takto:
Vybratá daň z nehnuteľností nám nepostačuje ani
na to, aby obec celý rok svietila. Tento prepad
verejných financií sa podpíše na neplnení
volebných programov a určite vyvolá verejnú
diskusiu, čo je potrebné skôr urobiť a určiť si
priority. Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce sa
bude musieť s týmto problémom riadne popasovať
a nastaviť finančný režim tak, aby občan tento
deficit pocítil čo najmenej. Bude to vôbec možné?
Požiadavky sú veľké a obec nedisponuje takými
finančnými prostriedkami, aby bolo možné
zrealizovať to, čo bude dôležité a potrebné. Bolo
zvolané mimoriadne obecné zastupiteľstvo a
načrtol sa základný súbor opatrení, o ktorom vás
budeme informovať. Bude treba uskromniť sa. Aj
keď sme veľmi úspešní v žiadostiach o európske
peniaze – eurofondy - na tieto je potrebné veľké
spolufinancovanie. Treba poznamenať, že nám ich
nikto nedá zadarmo. Otázka znie, či budeme
schopní ich spolufinancovanie vykryť z vlastných
zdrojov alebo úverom. Je potrebné poukázať na to,
aby v dôsledku týchto projektov nenarástol verejný
dlh, pretože ho budeme ťažko splácať. Dopady už
sú a nie je dôvod veriť, že nebudú ešte ťažšie. Aj
najhoršia kríza má svoje riešenia a samospráva
hľadá to najlepšie. Nedúfajme však, že to bude také
riešenie, ktoré nám neumožní krízu pocítiť. Vyhrá
ten, kto bude najpripravenejší.

Ing. Ivan Dvorský, starosta obce

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
OBCOU BELÁ
1. Správne poplatky upravuje zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Manipulačné poplatky:
Vyhlásenie v obecnom rozhlase (poplatok je uvedený za 1 vyhlásenie):
a) pre občanov

1,70 €

b) podnikateľská ponuka spojená s predajom

6,60 €

c) oznámenie o úmrtí

bez poplatku

d) oznámenie o podujatiach - neziskové organizácie na území obce

bez poplatku

e) drobná inzercia (straty, psy a iné)

1,70 €

f) počas volebných kampaní:

7,00 €

1. jeden oznam (max. 5 minút čítaného oznamu za deň pre stranu/hnutie)

3,30 €

2. vyhlásenie pozvánky na míting (2 x za deň)

3,30 €

3. oznam odvysielaný z dodaného CD, kazety a pod.

1,70 €

g) vyhlásenie mimo pracovnej doby počas pracovných dní a cez víkend

100% príplatok

Vyhotovovanie fotokópii (max. počet listov 10):
a) formát A4 jednostranne

0,07 €

b) formát A4 obojstranne

0,13 €

c) formát A3 jednostranne

0,10 €

d) formát A3 obojstranne

0,16 €

e) fotokópia snímky z pozemkovej mapy

0,20 €

Tlač:
formát A4 jednostranne

0,30 €

Prenájom kinosály:
a) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní mimo vykurovacieho obdobia

10 €

b) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu mimo vykurovacieho obdobia

13 €

c) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní vo vykurovacom období

13 €

d) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu vo vykurovacom období

16 €

pre neziskové organizácie a školy na území obce, urbariát

bez poplatku

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkárni

1,70 €

Žiadosť o prechodné uzatvorenie predajne

1,70 €

Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti PO a FO

1,70 €

Vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec a nejde o potrebu obce

6,60 €

Vyhotovenie nájomnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec a nejde o potrebu obce

3,30 €

Vyhotovenie odpisu, fotokópie a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľností

1,70 €

Vyhľadávanie spisov v archíve, ak je úspešné

3,30 €

Vydanie rozhodnutia o pridelení, zrušení súpisného čísla

6,60 €

Vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla

3,30 €

Vydanie záväzného stanoviska obce FO

6,60 €

Vydanie záväzného stanoviska obce PO

10,00 €

Ohlásenie drobnej stavby

16,60 €

Predĺženie lehoty výstavby (stavebného povolenia)

2,00 €

Vyjadrenie sa k existencii budovy

3,30 €

Potvrdenie o účasti na pohrebe
Povolenie vjazdu do Bránickej doliny
Obhliadka tvaru miesta - miestne šetrenie (na podnet občana — spory susedov a sťažnosti) - pri podaní podnetu
Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami
Náhradná známka pre psa

bez poplatku
5€
16,60 €
1,70 €
1€

