O

päť je to tu. Vianoce a
všetko s tým spojené.
Rôzne
pocity,
rôzne
predsavzatia,
rôzne
názory. Pripomienky? Hľadania
niečoho nového? Tradície? Jedno
je však isté. Majú svoje čaro, ktoré
nás opantá svojou atmosférou, ale
aj čakaním. V našom vnútri drieme
iskra, ktorá sa určite rozhorí a
pocity posilnia celé Vaše okolie.
Majú svoju pointu v obdarovaní,
dobrých vzťahoch, úcte a pokore.
Aj keď komercia dokončieva dielo
skazy je mnoho takých, ktorí za
najväčší a celkom dostatočný
darček považujú samotné Vianoce,
teda to, že existujú so všetkým
pekným, voňavým a dojímavým...
Veď predsa Vianoce sú najkrajším
sviatkom roka keď pocity sú také
silné a vrývajú sa do nášho
povedomia, že musíme niečo
urobiť. Otriasť, možno zbaviť
zodpovednosti, vzťahov, ktoré boli
voľakedy pre nás tak záväzné.
Niekedy keď sa tento pocit šťastia
vrýva do nášho rozumu, ktorý nám
velí a posúva do oblasti, kedy
myšlienka nie je dôležitá a emócia
zabíja to podstatné. Akoby
používanie rozumu zabíjalo nielen
myšlienku ale aj tým vytvorený
pocit šťastia. Dôležitá téma, lebo
myšlienka je pravda, ktorá občas
bolí, nedá sa počúvať, ale
mnohokrát rieši. Pozitívne –
negatívne. Je otázne ako sa tým

stotožníme, ako pochopíme druhú
stranu.
V zásade
sa
vždy
rozhodujeme. Na základe rozumu?
Pravdy? Myšlienky?
Ťažká
otázka, ktorá sa veľmi dotýka
nášho
ega.
Presvedčení
o
správnom rozhodnutí, vzťahu ale i
priateľstva sa snažíme posunúť do
priestoru, ktorý nám patrí, ale
vymedzuje pravidlá.

Rešpektujeme? Možno je to o
šťastí, ktoré nás tak mnohokrát
napĺňa tým dobrým pocitom, pri
ktorom sa snažíme obdarovať
iných keď im s láskou venujeme
všetko, to aby pocítili a vychutnali
túto atmosféru. Láska, ktorá je vraj
večná a býva súčasťou všetkého,
toto prináša a práve Vianoce
dávajú veľkú šancu na jej
realizáciu.
Pečať
im
dáva
prítomnosť
našich
blízkych,
ktorých máme, ale aj nemáme. Ich
tváre vryté do nášho povedomia

znásobujú túžbu
po ich
prítomnosti pri štedrovečerných
stoloch a len naša spomienka nám
tieto kontúry pomáha realizovať
v podobe,
ktorú
mnohí
nepochopia.
Je množstvo tém ktoré Vianoce
prinášajú a nútia nás zamyslieť sa
nad všetkým čo nás posunie do
priestoru, ktorý otupí pocity
nevraživosti, závisti a zloby.
Majme v sebe čo najviac lásky a
pochopenia nie len cez Vianoce
ale aj v iných dňoch nášho
života.

Čas Vianoc ťuká na naše srdcia,
rezonujú
svojou
krásou,
jedinečnosťou a zvláštnosťou.
Vždy sú iné aj keď podstata
zostáva. Šťastie, zdravie, láska,
rodinná pohoda, to sú slová týchto
dní a ja Vám tiež tieto prajem.
Darujme si preto všetko to čo nás
poteší, čo má hodnotu a nestojí ani
cent.

Ing. Ivan Dvorský
starosta obce

Uznesenie č. 5/2009 zo dňa 31. 08. 2009
I. Berie na vedomie
a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh
b) Voľbu návrhovej komisie v zložení: Jozef Dvorský,
Karol Franek, Jaroslav Dvorský
c) Správu prednesenú starostom obce o požiadavkách
ZMOS-u na legislatívne zmeny v zákonoch
d) Informáciu starostu obce o krátení rozpočtu
z podielových daní o 179 000 €, t.j.
5 400 000 Sk.e) Výsledok prerokovania výslednej správy z kontroly
NKÚ .Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
výsledok z kontroly NKÚ SR projektu s názvom
„Zostať v obraze“ a súhlasilo s prijatými opatreniami
na odstránenie zistených nedostatkov.
II. Schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP –
4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu
Revitalizácia verejných priestranstiev Obce Belá,“ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce:
- zabezpečenie realizácie projektu obcou po
schválení žiadosti o NFP
- financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 43 063,12 €
2. Žiadosť o zmenu otváracích hodín v predajni
Mäso údeniny pod Hôrkou
3. Žiadosť o súhlas zmeny názvu prevádzky
stávkovej kancelárie Niké, spol. s.r.o. Belá U Čajkov 526
z Hostinec Iva na Hostinec Čajka aj nového prevádzkového
času podľa predloženého návrhu.
4. Žiadosť o kúpu pozemku mlynský náhon podľa
priloženej prílohy žiadateľovi
Ing. Karolovi Franekovi, bytom 036 01 Martin
5. Žiadosti o vyplatenie jednorázového peňažného
príspevku , podľa žiadostí občanov, ktoré boli schválené
sociálnou komisiou dňa 14. 07. 2009 .
6. Odpredaj pozemku p. Jozefovi Ondráškovi
s manželkou cena za 1 m2 v cene 4 €

Mená posl ancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
8
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Ing.
Matúš Krajči, František Vrábel, Ing. Anton Hýll,
Bernard Kubík, Ivana Mažgútová,
Mená poslancov, ktorí boli proti
0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
III. Ukladá :
a) poveruje starostu obce o o zistenie možnosti
čerpania úveru na spolufinancovanie
schválených projektov v sume 333 000 €.
b) zvolať obecné zastupiteľstvo na deň 18. 09. 2009
o 16 hodine
c) Žiadosť o odpredaj pozemku parcela číslo 1935/4
pre žiadateľa Tomáš Šugár, preverí stavebná komisia
prednosta úradu Vladimír Kvočka
starosta obce Ing. Ivan Dvorský
Overovatelia zápisnice:
Karol Franek
František Vrábel

Uznesenie č. 6 zo dňa 21. 09. 2009
I. Berie na vedomie
a) Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Správu o činnosti od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
c) Voľbu návrhovej komisie v zložení: Jozef Dvorský,
Ing. Anton Hýll, Ivana Mažgútová
d) Úprava rozpočtu do príjmov a výdavkov:
Grant – Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2 780 €
Grant - Elektronizácia a revitalizácia ŠJ 13 200 €
Grant - Cezhraničná spolupráca SR, ČR a Poľsko
6 700 €

II. Schvaľuje
1.Úpravu rozpočtu v časti: bežné a kapitálové výdavy
Rozpočt. klasifikácia
01.1.1.6 637011 01
08.1.0
717001

04.5.1
08.1.0
08.4.0
06.3.0
01.1.1.6
08.2.0.9
06.2.0

635006 03
635006 05
635006 02
635004
642014
717002 04
717002 02

Názov
schválený
zmena
Projekty pre EÚ
76 985
-30 000
Výstavba ľadovej plochy –ŠI
+30 000
Prostriedky budú financované z PO Belkos Belá. Finančný transfer PO
sa navýši o 30.000 € - príloha: úprava rozpočtu PO Belkos Belá
Obec zábradlie, zlieň most
6 721
+22 000
Šport. Bránky-ŠI Kubíková
6 639
+1 258
Kryt- socha M. Magdalény
3 958
+3 000
Vodojem Kubíková-zastrešenie
498
+2 000
Dotácia cudzím subjektom
16 597
-2 000
Výstavba anfiteátra
9 858
+3 742
Rekonštrukcia MK – Jamy
66 388
-30 000

upravený
46 985
30 000

28 721
7 897
6 958
2 498
14 597
13 700
36 388

2. Príspevok vo výške 200-. € na výstavu – záhradkári
Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
8
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Ing. Matúš
Krajči, František Vrábel, Ing. Anton Hýll, Bernard Kubík,
Ivana Mažgútová
Mená poslancov, ktorí boli proti

12. Odmenu kontrolórovi obce v sume 500 € po ukončení
jeho funkčného obdobia
Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
9
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Jozef
Ištvánik, František Vrábel, Bernard Kubík, Ján Bajana, Ivana
Mažgútová, Ing. Anton Hýll

0
Mená poslancov, ktorí boli proti

Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania

0

0
III. Ukladá
Preveriť a vybaviť žiadosť Jozefa Žideka, SNP 582, list sp. zn.
1540/2009

Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania

prednosta úradu
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Karol Franek
František Vrábel

III. Ukladá:
1. Zverejniť v Belských novinách konkurz na funkciu
kontrolóra obce Belá
2. Vyčísliť škody spôsobené mimoriadnou snežnou
kalamitou v mesiaci október 2009
3.
prednosta úradu
Vladimír Kvočka
starosta obce
Ing. Ivan Dvorský
Overovatelia zápisnice:
Karol Franek
František Vrábel

Vladimír Kvočka
Ing. Ivan Dvorský

Uznesenie č. 7/2009 zo dňa 14.12.2009
I. Berie na vedomie
a) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá
b) Správu o činnosti od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva a kontrola
plnenia úloh
c) Voľby návrhovej komisie v zložení : Jozef Dvorský,
Karol Franek, Ivana Mažgútová
II. Schvaľuje
1. VZN obce o niektorých miestnych daniach
2. VZN obce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
3. VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Belá
4. Programový finančný rozpočet obce Belá na roky
2010-2012 vrátane jej rozpočtovej a príspevkovej
organizácie
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
6. VZN dotácie pre školu a školské zariadenie
7. Žiadosť Drahomíry Mažgútovej, prevádzková doba
v dielni krajčírske služby v kultúrnom dobe podľa
predloženého návrhu t. j. dielňa bude v prevádzke
len v stredu v čase od 8 hod. do 12hod. a od 13.00
hod do 17.00 hod.
8. Žiadosť Juraja Ďuračku, prevádzková doba
v novootvorenej predajni v objekte bývalá požiarna
zbrojnica podľa predloženého návrhu t. j.
Po – SO od 06. 00 do 19. 00 hod.
Nedeľa
od 10. 00 do 17. 00 hod.
9. Žiadosť Ivana Serafína, zmenu prevádzkových hodín
v prevádzke Pizzeria Starý mlyn podľa predloženého
návrhu t.j.
Pondelok, utorok.................zatvorené
Streda, Štvrtok, Piatok........otvorené od 16.00 hod. do 22. 00 hod.
Sobota ................................otvorené od 14. 00

10. Predaj pozemku Tomášovi Šugárovi , bytom Belá
758, o výmere 47 m2, parcela č. 1935/4, cena za
1m2 6 €
11. Mimoriadny finančný príspevok príspevkovej
organizácii vo výške 20 000 €

1
Ing. Matúš Krajči

Obec Belá vyhlasuje

konkurz
na výkon funkcie Hlavný kontrolór Obce
Belá.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu
hlavného
kontrolóra
je
ukončené
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
ekonomockého,
právnického
alebo
technického smeru alebo úplné stredné
odborné vzdelanie ekonomického smeru.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 31.1.2010. Súčasťou prihlášky
je aj odpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a doklad o vzdelaní.

chránime to svoje, chráňme aj to spoločné. Sú to len

Vážení spoluobčania

naše problémy a naše peniaze .
Zdá sa, že ešte nepretiekol pohár trpezlivosti. V našej
obci dochádza k poškodeniu obecných budov a majetku
Obecné zastupiteľstvo

(obecný úrad, kultúrny dom, základná škola, zastávky),
ktoré tak prácne a s obrovským úsilím opravujeme a

Voľby do VÚC

rekonštruujeme. Vrcholom je aj znečistenie miest
poslednej rozlúčky so zosnulými – domu smútku

a

okolia.

Regionálne samosprávy (VÚC), vďaka decentralizácii
práv zo štátu disponujú rozsiahlymi kompetenciami

Nemožno to ináč povedať, len vás vyzvať všetkých
o spoluprácu. Dnes, v čase, keď sme od štátu dostali do
obecného rozpočtu o desiatky tisíc eur menej ako bolo
plánované,

dochádza

k neuveriteľnému

nárastu

vandalizmu a trestnej činnosti. Krádeže, vandalizmus,

a miliardami korún, sú čoraz väčším lákadlom pre
aktívnych občanov, podnikateľov, začínajúcich, ale
i skúsených politikov. Uvedomujeme si nové možnosti
ovplyvňovania

verejného

života,

rozvoja

regiónu

a podnikateľských aktivít v mieste /regióne/ kde žijeme?

neúcta k práci iných, vulgárnosť a hrubosť sa stáva
každodennou realitou, pred ktorou mnohí zatvárajú oči a

V čom

neriešia ju. Schovajú sa doma a akoby sa ich nič

samosprávnych krajov ?

netýkalo. Preto prosíme všetkých občanov, všetky
mienkotvorné osobnosti, mlčiacu väčšinu – povedzme
jasné NIE vandalizmu v našej obci. Veď je to majetok
nás všetkých.

bola

podstata

tohoročných

volieb

do

Vzájomná súčinnosť sa zlepšila a dosť radikálne, a to aj
vďaka

tomu,

že

došlo

k naplneniu

fiškálnej

decentralizácie a do procesu prípravy regionálnych
projektov z fondov Európskej únie vstúpili VÚC a tak sa
stali obidve samosprávy na sebe relatívne závislé čo

Prosíme všetkých občanov, nebuďme ľahostajní a
pozerajme okolo seba a hlavne si to chráňme, aby
v prípade akéhokoľvek objektívneho podozrenia a

prinieslo stav, že zastupiteľstvá pracujú lobisticky viac
v záujme

tých

obcí

a miest,

ktorých

primátori

a starostovia sedia ako poslanci v zastupiteľstve VÚC.

vedomosti o nekalej činnosti sa nebáli a zavolali na
známe telefónne číslo 158 a oznámili polícii, kde a čo

Najpodstatnejšie

zlého sa deje.

k volebným urnám, 15 – 20-percentnú účasť považujeme
za

veľmi

nízku

malo

byť,

a za

aby

veľké

občania

podcenenie

prišli

práce

Bez žalobcu niet sudcu. Dnes je to vulgárne popísaný

samosprávnych orgánov. Veď je to úžasná sila, aj dom

kultúrny dom, či budovy školy, zajtra to môže byť iná,

sa stavia od základov, nie od strechy. Bola to jedinečná

nedajbože horšia trestná činnosť. Nebuďme už viac

šanca pre občanov delegovať svojich zástupcov do

ľahostajní k veciam verejným! Zastavme zlo v našej

orgánov, aby zastupovali ich záujmy. Možno sme nemali

obci, aj v nás samotných, nebojme sa povedať NIE,

dostatok

povedať DOSŤ!!!

sympatický. Ale vlastne sa nič nestalo, akurát sme sa

kandidátov

na

výber,

ktorí

nám

boli

dokonale odstrihli od zdroja financií poskytovaných
Veríme, že túto výzvu všetci prijmeme s pocitom, že
spolupatričnosť a vzťah k obci je pozitívny a ako si

z prostriedkov EU.
redakcia

a urobí preto všetko. Obec je v týchto projektoch veľmi

Vrtochy počasia

úspešná. Samozrejme je potrebné všetko okolo nich
V mesiaci októbri nás opäť počasie prekvapilo. Snehová

vychodiť, lebo nie vždy dokážeme presvedčiť tých, čo

nádielka bola priveľká a zvyknutí len na mierny

podpisujú

poprašok a prízemný mráz, cez noc napadalo 40 cm

potrebnosti pre obec v súlade zo stratégiami už pred tým

snehu a v osadách aj viac. Keď bolo treba zozberať

vypracovanými. Jedno je však isté, že obec Belá podala

jesenné úrody nastúpili odhŕňače snehu a Obecný podnik

žiadosti na:

záverečné

stanovisko

o jeho

kvalite,

na likvidáciu škôd spôsobenú počasím. Bola vyhlásená

• ZŠ – vzdelávania v sume

4,5 mil. Sk

mimoriadna situácia starostom obce a jej následky,

• rekonštrukcia Spojená škola v sume

52 mil.Sk

• vzdelávanie samosprávy mikroregiónu

6mil.Sk

v prvej fáze boli vyčíslené na 5000 €. Poškodený bol
rozhlas, verejné osvetlenie, káblová televízia. Veľa škôd
bolo aj v súkromnom sektore.

tieto projekty sú v realizácií .

V projektoch kde má obce spoluúčasť a naša obec ich
zabezpečuje:
• zavedenie separovaného zberu v mikroregióne
42 mil.Sk
• vzdelávanie samosprávy Zmos Horne Považie
9mil.Sk
• cezhraničná spolupráca Slovensko- Česko
9mil.Sk

Podané projekty :

Eurofondy, ako to je

• rekonštrukcia námestia Jamy
• rekonštrukcia vejného osvetlenia

Európske fondy, toľko sa ide o nich narozprávať ale aj
napísať. Média disponujú dostatkom informácií o tom,
•
koľko a za koľko, o politickej podpore, lobingu a iných

30mil.Sk
7,5mil.Sk

Pripravované projekty :
internetizácia mikroregionu

30mil.Sk

predností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie finančných
prostriedkov z EÚ. Od myšlienky, napísania projektu,
odovzdania, vyhodnocovania a toho potešiteľného keď

Neúspešný projekt :
dostavba autokemping

10mil.Sk

vás pozvú na podpísanie akceptačného listu je dlhá
cesta. Stojí za tým veľa ľudí, ktorí využijú všetko pre to,

Tu však naša práca nekončí. Je potrebné zabezpečiť

aby naše projekty boli úspešné. Ale aj veľa osôb čo túto

spolufinancovanie týchto projektov v sume 5% z tejto

prácu

jednoduchosti

sumy a je veľmi dôležité či budú tieto projekty

a menejcennosti. Naša obec tieto prostriedky potrebuje

predfinancované alebo refundované. Ak refundované

degradujú,

dávajú

jej

punc

budú potrebné ďalšie finančné prostriedky vo forme
úveru. Ozývajú sa hlasy o potrebnosti týchto projektov
a ich

spolufinancovania,

neguje

sa

dôležitosť

a nepodávajú sa pravdivé informácie o postupe. Je to
veľmi ťažká téma a tento článok nezodpovie na všetky
otázky.

Vieme

ich

však

riešiť

a

zodpovedať

individuálne, samozrejme ak bude o také vysvetlenie
záujem .
Manažéri projektov

Činnosť obecného podniku

Táto je vďaka obci a jej rozpočtu, ktorý i v čase
finančnej

krízy

dokázal

vygenerovať

dostatok

finančných prostriedkov na realizáciu stavieb ktoré sa
v súčasnosti na území našej obce realizovali. Obecný
rozpočet vďaka

jeho dobrému

nadstaveniu,

keď

v minulosti sme neprejedali finančné prostriedky ako
mnohokrát bolo a je

hovorené, ale obec šetrila

a odkladala na horšie časy. Veď keď nahliadnete do

Toto ihrisko určite bude dobre slúžiť širokej športovej

minulých rozpočtov dosahovali sa aj dobré úspory, ktoré

a nešportovej verejnosti. Je potrebné však aj povedať, že

nám teraz slúžia na finančné pokrytie týchto akcií. Sú

v mohutnej

v nich aj také, ktoré neboli v pláne ale pre výhodnosť sú

vedením Jána Bajanu a Petra Staňa sa dokončuje

predsa len realizované. Medzi ne patrí aj výstavba

viacúčelové

umelej ľadovej plochy v areáli futbalového štadióna.

V nasledujúcom novom roku budú dokončené všetky

podpore

domáceho

ihrisko

ihriská v celej našej obci.

na

obyvateľstva

Vyšných

pod

Kamencoch.

Medzi novo realizované stavby v poslednom období
patrí aj výstavba miestnej komunikácie v časti Jamy –
Kusy kde bola položená podkladová vrstva asfaltového
koberca, pokračovať sa bude v ďalšom roku. Tu treba
podotknúť, že tieto práce pomáhal zabezpečovať
poslanec OZ Ing. Anton Hýll.

Rekonštrukčné práce pokračovali v oprave mosta v časti
Belá – Zlieň, kde došlo k podmytiu oboch častí mosta
miestnym tokom. Oprava už bola veľmi potrebná, čo po
odkrytí základových časti

pracovníkmi obecného

podniku bolo potvrdené.

Nedostatok vody na Vyšných a Nižných kamencoch by
mal byť vyriešený napojením druhého prameňa. Vzorky
vody vyšli na výbornú a v tomto období dôjde

V revitalizácií územie našej obce sa pokračovalo
opravou zábradlia na ulici SNP v častiach Cintorínska

k prepojeniu. Samozrejme rekonštrukcia pokračuje ďalej

ulica a ulica Račnica. Vykonané práce ste mnohí z vás

dokončovaním projektovej dokumentácie, kde by mali

určite videli. Pokračovať sa bude v ďalšom roku.

byť zapracované všetky nedostatky, ktoré znepríjemňujú
život naším obyvateľom v tejto časti obce.

výpadku elektrickej siete čo je využiteľné v prípade
mimoriadnych udalostí ako je kalamita a pod. Treba ešte
podotknúť, že ďalšie pokračovanie bude v súčinnosti
s pripravovanou rekonštrukciou verejného osvetlenia
a pokrytie celého územia našej obce bude stopercentné.

V týchto dňoch sa vykonáva demontáž zastaralých a
poškodených

autobusových

zastávok

a príprava

podkladových platní pre nové.

Oprava a rekonštrukcia Obecného
rozhlasu
V dôsledku sústavných porúch ale aj kalamity, ktorá nás
postihla, obecné zastupiteľstvo našej obce uvoľnilo
finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. Nové
riešenie miestneho rozhlasu ruší klasické vedenie
a prenos sa zabezpečuje do častí obce vzduchom bez
použitia káblov. Sú vytvorené takzvané hniezda, ktoré
zabezpečujú príjem signálu a následné šírenie do
priestoru. Momentálne sú vybudované štyri, ktorými sa
zabezpečilo základné ozvučenie Nižných a Vyšných
Kamencov, Kubíkovej a osady Mažgútovia.

Staré autobusové zastávky budu čoskoro nahradené
novými. Budú vyzerať asi takto:

Podľa požiadaviek občanov bude priebežne vykonaná
montáž ďalších týchto zariadení. Medzi prvoradé
výhody tohto riešenia patrí moderná technológia,
možnosť spojenia s nedostupnými oblasťami, uvoľnenie
priestoru v uliciach obce od káblov a prevádzka aj pri

V areáli spoločenského domu Kubíková boli vykonané
terénne úpravy a následne položený asfaltový koberec na
príjazdovú cestu a parkovisko.

Tohtoročné slávnosti prebiehali v novom šate...

Takto už vyzerá parkovisko dnes:

Ku štýlovej stavbe amfiteátra bolo nutné zrekonštruovať
aj ostatné jestvujúce objekty nachádzajúce sa v okolí.

Športový areál v Belej je využívaný aj na kultúrne
podujatia a hlavne Belskú púť, preto bolo nutné postaviť
estetický amfiteáter s robustnou konštrukciou.

Aj tohtoročné vianočné sviatky sa obecný podnik
postaral

o dovoz,

osadenie

a výzdobu

Upravovanie okolia miestnej komunikácie v časti Brehy.

vianočného

stromčeka.

Odstraňovanie porúch na vodovode Belá – Kubíková .

Kontrolór obce – poďakovanie
činnosťou

Kontrolnou

sa

rozumie kontrola zákonnosti,
účinnosti,

hospodárnosti

a

efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní

s

majetkom

a

majetkovými právami obce, ako
aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa

osobitných

predpisov,

kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností

a petícií, kontrola

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného

zastupiteľstva,

kontrola

dodržiavania

interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh
ustanovených osobitnými predpismi. Túto činnosť pre
našu obec vykonával

Jozef Poliaček ako hlavný

kontrolór. Patrí mu veľké poďakovanie za prácu , ktorú
v prospech obce Belá odviedol vo svojom šesťročnom
volebnom období, ktoré mu skončí 31.12.2009 .

Aj

tento

rok

nás

navštívil

Mikuláš

s vozovým

sprievodom.

Na otázku prečo bol vybraný tento rok práve náš
kemping by vedeli odpovedať

práve spomínaní

komisári. Ich rozhodnutie vybrať práve náš kemping má
veľmi potešilo a nesmierne si to vážim. Je to pre mňa
určitý druh odmeny za moju prácu, ktorú vykonávam.
Toto ocenenie samozrejme nepatrí iba mne ale celému
kolektívu, ktorí tu pracuje a tiež vedeniu obce, ktorej
tento kemping patrí. Je to pre nás motivujúce a dodalo
nám to energiu do ďalšej práce. Je dobré, že na
Slovensku

sa

robia

takéto

hodnotenia,

je

to

určitá prestíž medzi prevádzkovateľmi kempingov, na
čom hlavne získavajú hostia, ktorí navštívia Slovensko
a ubytujú sa v kempingu.

Camping Belá – Nižné Kamence

V roku 2009 navštívilo náš kemping 10200 hostí, z toho
6120 sa priamo ubytovalo v našom zariadení,
v chatkách, stanoch, alebo v karavanoch, ostatní
využívali služby, ktoré ponúkame a to hlavne ranč,
ktorého súčasťou je aj rybník, štvorkolky, paintball,
bazén, a tiež bufet.
Je potešujúce, že z roka na rok zaznamenávame nárast
hostí v našom zariadení keď v roku 2007 sme mali 4720
hostí v roku 2008 to bolo 7900 hostí a tento rok, ako
som už uviedol, je to 10 200 hostí, čo je 100% nárast
proti roku 2007, keď sme začínali. Myslím si, že tieto
čísla hovoria jasnou rečou, ale hlavne o tom, že to bol

Tento kemping bol vyhodnotený ako Top kemping –

správny krok vedenia obce zobrať kemping do svojho

kemping roka 2009.

spravovania.

Vyhodnocovanie kempingov vykonávajú delegovaní

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa

komisári, ktorých deleguje SACC (Slovenská asociácia

podielali na tomto úspechu, a tiež by som sa chcel

campingu a caravaningu). Títo komisári prechádzajú po

poďakovať všetkým, ktorí naše služby využili, alebo

Slovenských kempingoch a hodnotia ich úroveň, a to

ešte len využijú.

hlavne

čistota

a poriadok,

odborná

znalosť

obsluhujúceho personálu a zmeny oproti predošlému

Do nového

roku prajem všetkým veľa zdravia

a pracovných úspechov.

roku. Komisári to majú z roka na rok ťažšie pri výbere
oceneného kempingu, pretože si myslím, že úroveň
kempingov a ich služby na Slovensku nabrali ten

Správca kempingu Belá Nižné Kamence

správny smer.
Cyril Matejov

VZN, ktoré boli prijaté OZ uznesením č.7/2009 zo dňa
14.12.2009 sú zverejnené pred Obecným úradom Belá do
01.01.2010.
Sadzby a poplatky sa nemenili. Na podnet starostu obce
OZ znížilo alebo odpustilo poplatok za miestny komunálny
odpad a drobné stavebné odpady tak ako je uvedené v čl. 7
VZN Obce o miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady.
Čl. 7
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady o 30 %:
a) poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP
alebo ŤZP/S. K zníženiu sadzby poplatku je
potrebné doložiť fotokópiu preukazu občana ŤZP,
príp. ŤZP/S,
b) poplatníkovi, ktorý k 01. 01. príslušného roku
dovŕši 72 a viac rokov,
c) osamelému rodičovi s dieťaťom do 15 rokov,

Zníženie sadzby podľa písm. b) a písm. c) sa do platobného
výmeru premietne automaticky.
(2) Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady o 20 %:
poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, s
výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Pre zníženie
poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok
na úľavu (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie
o ubytovaní na internáte a iný relevantný doklad týkajúci
sa predmetnej problematiky).
(3) Obec poplatok odpustí
a) za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu na
základe podkladov (pracovné povolenie, pracovná
zmluva nie staršia ako jeden rok, potvrdenie
o návšteve školy a potvrdenie od zamestnávateľa
z aktuálneho roku, potvrdenie o pobyte), že sa
v určenom období dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí, poplatník jasne preukáže
dlhodobú neprítomnosť v obci (minimálne 90 po
sebe nasledujúcich dní).
b) za obdobie, za ktoré poplatník zaplatil poplatok za
KO
a DSO
v inej
obci
a pri vyrubení poplatku bola použitá sadzba, ktorá
je vo VZN danej obce stanovená pre občanov
s trvalým pobytom na území obce (potvrdenie od
obce obsahujúce osoby, dĺžku ich pobytu,
potvrdenie o zaplatení poplatku - úľava sa
nevzťahuje na úhradu poplatku len z dôvodu
vlastníctva nehnuteľnosti bez dlhodobého pobytu
v inej obci).

(4) Obec môže znížiť, resp. odpustiť poplatok, podľa § 82
ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
aj v iných zreteľa hodných prípadoch, keď poplatník jasne
preukáže dlhodobú neprítomnosť v obci (minimálne 90 po
sebe nasledujúcich dní) resp. preukáže to, že by vymáhanie
poplatku vážne ohrozilo jeho výživu alebo osôb na neho
odkázaných.
(5) Nárok na úľavy sa preukazuje predložením dokladov
v príslušnom kalendárnom roku.
(6) Poplatníkovi, ktorý predloží doklady preukazujúce nárok
na odpustenie alebo zníženie poplatku v termíne do 31. marca
v kalendárnom roku, správca poplatku odpustenie alebo
zníženie upraví v platobnom výmere. Poplatníkom, ktorí
predložili žiadosť o zníženie poplatku z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia (preukaz občana s ŤZP alebo ŤZP/S),
mesto zníži poplatok v nasledujúcich rokoch automaticky.
(7) Zníženia uvedené v ods. 1 a 2 sa navzájom nekumulujú
a na jednu osobu je možné uplatniť len jedno z nich.
(8) Obec môže znížiť už vyrubený poplatok o 50 % z
dôvodu
zlej
dostupnosti
a z toho vyplývajúcej nižšej úrovne poskytovania služieb pri
odvoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
na základe písomnej žiadosti poplatníka. Jednotlivé prípady
budú posudzované individuálne na základe stanoviska Útvaru
správy, údržby majetku, služieb obce a životného prostredia.
Zníženie poplatku sa bude vzťahovať na kalendárny rok, v
ktorom bolo vydané stanovisko k žiadosti.

Čl. 8
Vrátenie poplatok
(1) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková
povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený
platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť
poplatku do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok platený.
(2) Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku
vznikne poplatníkovi preplatok na poplatku v určenom
období, obec v súlade s § 63 zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vráti
tento
preplatok
do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie preplatku.
(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.

OBEC BELÁ
FINANČNÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Bežné príjmy

2010 v €

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
111003
Výnos dane z príjmov
121001
Daň z nehnuteľností – pozemky
121002
Daň z nehnuteľností – stavby

1 105 025
1 062 205
19 584
23 236

Daňové príjmy – dane za špecifické služby
133001
Za psa
133003
Za nevýherné hracie automaty
133006
Za ubytovanie
133012
Za užívanie verejného priestranstva
133013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

48 032
863
33
2 324
4 979
39 833

Nedaňové príjmy
212003 01 Z prenajatých budov – obecné byty
212003 02 Z prenajatých budov – zdravotné stredisko
212003 03 Z prenajatých budov – kultúrny dom
221004 01 Poplatky za overovanie
221004 02 Poplatky za vydanie rozhodnutí
221004 03 Poplatky za hracie automaty
223001 01 Poplatky za cintorínske služby
223001 02 Poplatky za vyhlásenie v MR
223001 03 Poplatky za opatrovateľskú službu
223001 04 Platby za energiu – ZS, KD – predchádzajúce obdobie
223001 05 Ostatné príjmy
223001 06 Platby na činnosť školského úradu
223001 07 Ostatné príjmy školy
223003
Stravné od zamestnancov
229002
Platby za odber podzemnej vody
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
292008
Z výťažkov z lotérií a iných hier

97 720
27 418
3 983
2 000
2 000
1 500
2 656
1 800
1 500
2 000
10 000
1 000
700
28 744
4 000
6 971
950
498

Granty z projektov EÚ
311 01
Grant "Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov"
311 02
Grant "Modernou školou do Európy"

228 211
135 749
92 462

Tuzemské bežné granty a transfery
312001 01 Transfer zo ŠR – aktivačná činnosť
312001 02 Transfer zo SR – školský úrad
312001 03 Transfer zo SR – matrika
312001 04 Transfer zo SR – stavebný úrad

647 076
3 319
12 780
4 647
3 319

312001 05
312001 06
312001 07
312001 08
312001 09
312001 10
312001 11
312001 12
312001 13
312001 14

Transfer zo ŠR – prenesené kompetencie ZŠ
Transfer zo ŠR – hmotná núdza – strava
Transfer zo ŠR – hmotná núdza – štipendium
Transfer zo ŠR – hmotná núdza – školské potreby
Transfer zo ŠR – hmotná núdza – dopravné
Transfer zo ŠR – vzdelávacie poukazy
Transfer zo ŠR – novovytvorené miesto – ÚP
Transfer zo ŠR – pozemné komunikácie
Transfer zo ŠR - životné prostredie
Transfer zo ŠR – úsek evidencie obyvateľstva

Bežné príjmy spolu:

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
233001
Z predaja pozemkov

598 486
2 000
0
597
5 000
13 000
2 000
200
500
1 228

2 126 064

2010 v €
996
996

Tuzemské kapitálové granty a transfery
322002 01
Grant "Verejné osvetlenie"
322002 02
Grant "Revitalizácia námestia"
322002 03
Grant "Nadstavba SŠ Belá"

1 921 787
248 954
33 055
1 639 778

Kapitálové príjmy spolu:

1 922 783

Bežné príjmy + kapitálové príjmy

4 048 847

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií

132 776

454

132 776

Prevod prostriedkov z RF obce – 90 % zost. z min. roka

Príjmové finančné operácie spolu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

132 776
2 126 064
1 922 783
132 776

4 181 623

Programový rozpočet ObceBelá na rok 2010 – výdavková časť
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Efektívne a transparentné riadenie obce
Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu
Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Podprogram 1.3. Kontrola a audit, ratingová analýza
Podprogram 1.4.Plánovanie obce – projekty

10 459,- €
4 979,- €
1 660,- €
500,- €
3 320,- €

Program 2. Propagácia a marketing
Zámer:Obec Belá známa svojou otvorenosťou a priateľstvom
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce
Podprogram 2.2. Cestovný ruch – kapitálové výdavky
Autokemping N. Kamence - bežné výdavky

27 600,- €

Program 3.Interné služby
Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva
Podprogram 3.1. Činnosť samosprávnych orgánov obce
Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov + výdavky z grantu
Podprogram 3.3. Obecný informačný systém – softvér, licencie
Podprogram 3.4. Právne a notárske služby
Podprogram 3.5. Správa a evidencia majetku obce
Podprogram 3.6. Autodoprava

202 472,- €

Program 4. Služby občanom
Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce
Podprogram 4.1. Činnosť matriky
Podprogram 4.2. Stavebný úrad
Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.4. Miestny rozhlas
Podprogram 4.5. Obecné noviny
Podprogram 4.6. Káblová televízia – poplatky UPC
Podprogram 4.7. Cintorínske, pohrebné a náboženské služby
Program 5. Bezpečnosť
Zámer: Bezpečný a chránený majetok a životy obyvateľov obce 24 hodín denne
Podprogram 5.1. Požiarna ochrana
Podprogram 5.2. Civilná ochrana
Program 6. Odpadové hospodárstvo
Zámer: Maximálne adresný a komerčne orientovaný systém odpadového
hospodárstva
Podprogram 6.1. Zvoz a likvidácia odpadu
Podprogram 6.2. Separovaný zber
Program 7. Komunikácie
Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podprogram 7.2. Oprava a údržba pozemných komunikácií
Podprogram 7.3. Dopravné značenie – dopr.zrkadlá, retardéry, dopr.značky
Podprogram 7.4. Zimná údržba
Program 8.Vzdelávanie
Zámer: Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby
a záujmy žiakov
Podprogram 8.1. Materská škola

1 000,- €
16 600,- €
10 000,- €

8 962,- €
144 195,- €
2 200,- €
1 200,- €
16 300,- €
29 615,- €
42 495,- €
4 647,- €
3 319,- €
1 228,- €
16 600,- €
2 400,- €
1 000,- €
13 301,- €
1 030,- €
830,- €
200,- €
75 587,- €

63 969,- €
11 618,- €
52 392,- €
20 000,- €
25 392,- €
2 000,- €
5 000,- €
2 759 363,- €

121 769,- €

Podprogram 8.2. Základná škola
Podprogram 8.3. Školské stredisko záujmovej činnosti
Podprogram 8.4. Školská jedáleň
Podprogram 8.5. Obecná základná umelecká škola
Podprogram 8.6. Školský klub detí
Podprogram 8.7. Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia – hmotná núdza
Podprogram 8.8. Školský úrad
Podprogram 8.9. Nadstavba Spojenej školy Belá

605 986,- €
131 696,- €
50 969,- €
79 969,- €
22 507,- €

Program 9. Kultúra
Zámer: Kultúrne vyžitie obyvateľov obce reflektujúce ich záujmy
Podprogram 9.1. Kultúrne a spoločenské podujatia
Podprogram 9.2. Kultúrny dom
Podprogram 9.3 Knižnica
Podprogram 9.4. Výstavba amfiteátra

36 276,- €

Program 10. Šport a rekreácia
Zámer: Športové a rekreačné vyžitie pre všetkých obyvateľov obce reflektujúce
ich záujmy a potreby
Podprogram 10.1. Podpora športových podujatí
Podprogram 10.2. Prevádzka a údržba šport. a rekr. zariadení
Podprogram 10.3. Športová infraštruktúra
Program 11. Prostredie pre život
Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov
a návštevníkov obce
Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie
Podprogram 11.2. Verejná zeleň a priestranstvá
Podprogram 11.3 Obecný vodovod
Podprogram 11.4. Revitalizácia námestia Belá – Jamy
Podprogram 11.5. Ochrana životného prostredia
Program 12. Sociálne služby
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných
obyvateľov obce
Podprogram 12.1. Opatrovateľská služba v domácnosti
Podprogram 12.2 Sociálna výpomoc
Podprogram 12.3 Aktivačná činnosť
Podprogram 12.4 Prevádzka a údržba zdravotného strediska
Program 13. Bývanie
Zámer:Dostupné bývanie pre každého obyvateľa obce
Podprogram 13.1. Obecné byty
Podprogram 13.2 IBV Fľaky

7 597,- €
12 780,- €
1 726 090,- €

12 950,- €
13 496,- €
830,- €
9 000,- €
79 354,- €

24 590,- €
32 164,- €
22 600,- €
373 497,-€

291 603,- €
33 968,- €
12 431,- €
34 795,- €
700,- €
43 565,- €

24 563,- €
3 319,-€
5 319,- €
10 364,- €
18 907,- €
2 310,- €
16 597,- €

Program 14. Administratíva
Zámer : Kvalitné vykonávanie prác na jednotlivých úsekoch činností
Obecného úradu
Správa obce
Transakcia verejného dlhu – úver
Poplatky peňažným ústavom

291 058,- €

273 281,- €
16 299,- €
1 478,- €

Výdavky spolu

4 014 055,- €

Školské informatórium
Riaditeľstvo Spojenej školy, Oslobodenia č.165 v Belej informuje rodičovskú
a občiansku verejnosť o činnosti a aktivitách školy za I. štvrťrok školského
roka 2009/2010
1. Štatistické údaje ku dňu štvrťročnej - pedagogickej rady:
Počet tried ZŠ : 23

Počet tried MŠ: 4

Počet žiakov: 434
Počet žiakov: 94

Počet pracov.: 9
I. stupeň: 8 tried – 159
II. stupeň: 15 tried – 275
Počet ped. pr.: 8
Počet prev. pr: 1
Počet žiakov v ŠKD: 52 žiakov
Počet odborov ZUŠ: 3
Počet žiakov ŠSZČ: 657
Počet žiakov: 153
Počet záujmových útvarov v ŠSZČ: 46
Počet pracovníkov: 13
Počet pracovníkov: 65
Počet pedag. pr.: 12
Počet pedagogických pracovníkov: 45
Počet prev. pr.: 1
Počet prevádzkových pracovníkov: 20
Prospech:
1. ročník - počet žiakov – 38
prospelo – 37 žiakov
neprospelo – 1 žiak
2.-9. ročník – počet žiakov – 396
prospelo – 392
neprospeli – 4
počet udelených výchovných opatrení - 91
Počet pochvál: 71
tr. učiteľom – 50
riad. školy – 21
Počet napomenutí tr. učiteľom - 8
Počet pokarhaní: 12
tr. učiteľom – 12
2. Výchovno – vzdelávací proces:
•
Štvrťročná - pedagogická rada sa uskutočnila dňa 26. 11.
2009.
•
Zariadenie školského stravovania /ŠJ/ - predpokladaný
potencionálny stav stravníkov pre šk. rok 2009/2010 – 434.
Počet pracovníkov – 7, z toho 2 na ½ úväzku.
•
Po zápise detí do materskej školy /predprimárne vzdelávanie/
bolo vydaných 94 rozhodnutí o prijatí do MŠ pre školský rok
2009/2010.
•
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.
•
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.
•
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. V súčasnosti Spojená škola Belá, eviduje 20 začlenených
/integrovaných/ žiakov v bežných triedach. Od 1.11.2009 pôsobí na
škole asistent učiteľa – p. Bc. Tatiana Kvočková /na ½ úväzku/.
• Vzdelávanie
učiteľov – zákon
č.317/2008 o pedagogických
a odborných zamestnancoch – kontinuálne vzdelávanie:
 národné projekty – informatika /Přechová, Kolčáková/
– jazyky /Ďurinová, Lodňanová, Lukáčová, Prílepková Mariašová/
 predmetové vzdelávanie /Stráska, Boháč, Majerová/
 modernizácia vyučovacieho procesu /Mariašová, Majerová, Sekerková/
 metodicko – pedag. centrá – odborné vzdelávanie /Podhorská, Babiš,
Babišová, Blašková, Krištofíková, J. Chabadová, Holubková,
Lušňáková, Mráziková, Cabadajová, Lahutová, Berešíková, Ďurinová,
Mariašová, Ticháková/
• Školský vzdelávací program pre ročníky 1.-2., 5.,6. základnej školy,
základnej umeleckej školy, materskej školy, výchovný program –

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

-

-

-

ŠKD, ŠSZČ pri ZŠ Belá na šk. rok 2009/2010 bol schválený na
Pedagogickej rade školy dňa 17.9.2009 a následne na zasadnutí Rady
školy dňa 15.10.2009.
v ostatných ročníkoch 1. stupňa ZŠ /3.-4.roč./ schválený vyučovací
variant s rozšíreným vyučovaním jazyka,
na 2. stupni ZŠ:
vyučovací variant so športovou prípravou – 5.C, 6.C, 7.C, 8.C, 9.C
vyučovací variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – 7.B,
8.B, 9.B
vyučovací variant č.2 – 7.A, 8.A, 8.B
Aktivity:
organizácia a realizácia letného tábora pre žiakov Spojenej školy /40
detí/ v ŠVP „Piesočná“ – Moravský Svätý Ján v dňoch 2.8.2009 –
8.8.2009 /Kolčáková, Babišová, Zuziaková, Šugár, B. Koláriková –
zdravotník/
organizácia školských postupových kôl jednotlivých súťaží /mat.
olympiáda, pytagoriáda, jazykové olympiády, biblická olympiáda,
zber druhotných surovín „Enviroprojekt“, výtvarné súťaže/
Festival vedy a techniky – M. Bukovinská /úroveň celoslov. kola,
ocenenie - certifikát/
„ProSlavis“ – časopis „Deti Slnka“ – 1. A trieda /p. Kolčáková/ 3.
miesto /úroveň – SR/
„GVOBOJ“ 10.-11. miesto – A. Káčer, V. Kováčová, T. Mihalčatinová,
S. Stráska – Matematická súťaž /úroveň – okr. kolo/ - p. E.
Chabadová
„Deň úcty k starším“ – 12.11.2009, kultúrno – spoloč. akadémia
/Babišová, Kolčáková, Holubková, Šugár/ - 40 žiakov
Exkurzie žiakov – Oswienčim /2.11.2009/, rozvoj cestovného ruchu –
Vysoké Tatry /september 2009/ , L. Mikuláš /december 2009/ Mahútová, Holúbek, Ondrušová, Pősová
Mikulášska tradícia /relácia, darčeky žiakom/ - J. Chabadová, Z.
Chabadová, I. Bukovinská, M. Bielková, Mihaliak, tr. učitelia –
/4.12.2009/
vianočné besiedky v triedach
„Jesenná šarkaniáda“ 8.10.2009 /Kolčáková, Z. Chabadová,
Babišová/ - 40 žiakov
„Noc duchov, tekvíc a strašidiel“ – Hallowenské dni na ZŠ Belá 29.10.
– 30.10.2009 – noc v telocvični ZŠ /60 žiakov/
„Tanečný maratón“ 16.11.2009 /Kolčáková, Babišová, Z.Chabadová/
- 30 žiakov
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. Z finančnej odmeny realizácia nového oplotenia
viacúčelového ihriska s umelou trávou pri ZŠ a doplnenie MTZ.
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 – vo výberovom konaní úspešná firma „Hastra
Žilina“. Proces realizácie stavebných prác po odsúhlasení Úradom
pre verejné obstarávanie SR a podpísaní zmluvy.
„Využívanie
informačno-komunikačných
technológií
vo
vyučovaní na ZŠ“ - /Vzdelávanie – premena tradičnej školy na
modernú/, spolupráca s OÚ Belá – úspešný – v realizácii od
1.11.2009
„Elektronizácia a revitalizácia škol. jedální – 2009 – úspešný ukončený /vzduchotechnika ŠJ, dovybavenie MTZ, vymaľovanie,
oplotenie – ZŠ stará škola/
„Elektronizácia a revitalizácia MŠ – 2009 – úspešný - ukončený
/dovybavenie MTZ, výpočtová a audiovizuálna technika,
didaktické hračky/
„Otvorená škola šport“ 2009 – úspešný – ukončený – doplnenie
MTZ ochranné siete /ihrisko, bránky/
Etwinning – spolupráca so zahraničnou školu v Litve – mediálna
komunikácia, roč. 6.-9., sl. Podhorská – v realizácii.
Medzinárodná spolupráca škôl triedy 2.A, 3.B, 5.B, p. Kolčáková –
v realizácii.
Orange – Školy pre budúcnosť „Deti slnka na výzvedách“ 2009 –
p. Kolčáková - úspešný v realizácii

Poďakovanie:
- OÚ - Belá /starosta obce – p. Ivan Dvorský/
- Spoločný obecný školský úrad / PaedDr. Surovcová/
- účastníci projektov – pracovníci ZŠ, MŠ, ŠJ
3. Profilujúce oblasti školy

Projekt športových tried a ŠŠS
Počet ŠT: 5
Počet žiakov: 67
Počet oddelení ŠŠS: 2
Počet žiakov: 32
Koordinácia činnosti – rada ŠT, FK - Belá
Aktivity a úspechy:
•
účinkovanie v II. slovenskej futbalovej lige žiakov – st. žiaci – 5.
miesto
•
športové sústredenie žiakov ŠT –„Račkova dolina“ Západné Tatry
v dňoch 5.10.-9.10.2009 /40 žiakov/ - Boháč, Černák, Bárdyová,
Mariašová, Šugár
•
plavecký výcvik žiakov 4. ročníkov 2.11.-6.11.2009 /40 žiakov/ Stráska, Bukovinská
•
futbalhalový – okr. kolo žiakov 9. ročníkov 10.11.2009 – 1.
miesto - Holúbek
•
futbal halový st. žiaci 28.11.2009 – 1.miesto /Belá, Ajax ŽA, MŠKŽA, Domaniža, K. N. Mesto, D.Kubín/ - Černák, Holúbek
•
futbal halový – roč. „99“ 11.12.2009 – 3.miesto /Belá, Martin,
Žilina, Ružomberok, D.Kubín/ - Holúbek, Kurcin
•
futbal halový st. žiaci 12.12.2009 – Žilina /Ajax ŽA, Inter
Bratislava, P. Bystrica, Belá, Čadca, F. Místek/ - 2. miesto –
Černák
•
futsal - Junior „Makro – cup“ – 14.12.2009 - 1. miesto - Holúbek
K úspechom gratulujeme!
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
Rozvoj ľudových tradícií:
Folklórny záujmový útvar „Belianček“ – p. Mária Pősová –
vychovávateľka ŠSZČ
Záujmový folklórny útvar - v MŠ – p. Lahutová
Poďakovanie:
ZRŠ Belá
ŠSZČ pri ZŠ Belá
OÚ Belá
4. Ekonomická oblasť
priebežná údržba školských objektov /ZŠ – interiér, exteriér, MŠ –
sprchový kút, ZUŠ – soc. zariadenie, kotolňa/
priebežná údržba školských zariadení – informatika
údržba a ochrana ovocného sadu pri ZŠ Belá
priebežná údržba budovy ZŠ – stará škola
relaxačné stredisko /telocvičňa/ - v kolaudačnom konaní
výstava záhradkárov v spolupráci so školskou jedálňou SŠ Belá,
vedením školy, ZZ v obci dňa 18.11.2009
Poďakovanie:
Obecný úrad Belá
Obecný podnik Belá
Farský úrad Belá
p. Tomáš Šugár - Belstav Praha s.r.o.
Urbárske spolumajiteľstvo Belá
Zväz záhradkárov v obci Belá /p. Rudolf Macek, p. Karol Vrábel/
Školská jedáleň SŠ - Belá
5. Aktivity ZRŠ pri ZŠ Belá:
•
dofinancovanie správnych poplatkov /ŠSZČ, ŠKD/
•
RR ZRŠ a vedenie školy ďakuje všetkým, ktorí prispeli na ZRŠ
– Belá príspevkom 2% z daní fyzických a právnických osôb za
rok 2008. Zároveň oznamujeme rodičom, fyzickým
i právnickým osobám, že i v roku 2009 sme zaregistrovaní
v sieti inštitúcií, organizácií a združení pre uplatnenie 2%
z daní.
Registrácia:
v notárskom centrálnom registri pod spisovou značkou
N 171/2009
IČO ZRŠ – 17319 617, SID 191/1662
DIČ – 2021645142
č.ú. – 0076521064/0900
Vopred ďakujeme za spoluprácu v daňovom období za rok 2009.
Informácie o termínoch:
- do 15.2.2010 doručenie žiadosti zamestnanca /rodič a pod./
o vykonanie roč. zúčtovania preddavkovna daň a vyhotovenie
potvrdenia o zaplatení dane

•

- do 31.3.2010 podanie daňových priznaní zo strany
daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie + podanie
daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie je
súčasťou daňového priznania
- tlačivá doručíme prostredníctvom žiakov
po vianočných prázdninách budú v predaji vstupenky na
Rodičovský ples – 13. 2. 2010 – „Valentín“ / 10 EUR/
Tešíme sa na stretnutie!

Poďakovanie:
Rodičovská rada ZRŠ
6. Legislatíva
•
Dňa 15. 10. 2009 – na zasadnutí Rady školy Spojenej školy,
Oslobodenia č. 165 Belá, bola do Rady školy po
predchádzajúcej voľbe v Rodičovskej rade – 1.10.2009
zvolená
p. Katarína Sušienková, po odchode p. Márie
Cabadajovej /ukončenie členstva v Rodičovskej rade školy/.
7. Riaditeľstvo školy, Rada školy a RR ZRŠ Belá ďakuje
za aktívnu pomoc, podporu v rámci realizácie obecných, školských
projektov, zabezpečovania iných aktivít školy a
za veľmi dobrú
spoluprácu:
•
Obecnému úradu Belá
•
Obecnému podniku Belá
•
Farskému úradu Belá
•
podnikateľským subjektom a inštitúciám v obci
•
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Belá
•
Rade školy
•
Rodičovskej rade ZRŠ
•
Obecnému školskému úradu
•
pedagogickým, prevádzkovým i externým pracovníkom
školy
•
Urbárskemu spolumajiteľstvu Belá.
Vedenie školy želá všetkým pracovníkom školy, občianskej verejnosti, rodičom
a žiakom, príjemné a pokojné prežitie dní Vianočných sviatkov 2009
a Šťastný Nový rok 2010.
Mgr. Jozef Šugár
riaditeľ školy

Z činnosti klubu dôchodcov v Belej
Náš KD má teraz 101 členov. Každý člen má členský preukaz, kde si nalepuje
ročné známky po 4 €. Jeho činnosť sa riadi plánom práce na celý rok. Plán bol
schválený na výročnej členskej schôdzi. Boli uskutočné 3 členské schôdze a 7
výborových schôdzí. V priebehu roku boli uskutočnené tieto akcie: návšteva
speváckeho koncertu v Žilina – speváci P. Stašáka a M. Leiferová, jarné
a jesenné upratovanie v okolí kostola a domu smútku, posedenie pri guláši
v Belskej urbárskej chate, kúpanie v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach 2 x,
návšteva pútnického miesta v Rajeckej Lesnej aj návšteva prekrásneho
dreveného Betlehemu, posedenie z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
v školskej jedálni, zdravotná prednáška spojená s občerstvením. Týkala sa
zdravotných problémov starších ľudí – vysoký tlak krvi, cholesterol, cukrovka,
reuma. Prednášku pripravila zdravotná sestra Blažena Koláriková, za čo jej
patrí úprimná vďaka. Členov to veľmi zaujímalo a v diskusii sa ešte vypytovali
aj na iné problémy. Všetky akcie boli riadené členmi výboru. Členovia KD sú
spokojní, že si takto môžu tento dôchodcovský stereotyp aspoň občas
zmeniť. Prajeme všetkým našim členom šťastné, požehnané
a bezproblémové prežitie vianočných sviatkov. Do nového roku 2010 veľa
zdravia, pokoj v rodine a množstvo príjemných zážitkov, ktoré nás budú
posúvať v živote vpred.
Za výbor KD
Taj. Pechotová

Spomienka
Spomienka
Zavreli Ste oči, srdce Vám prestalo biť, museli ste zomrieť,
i keď ste chceli s nami žiť.
Už len kytičky z lásky Vám môžeme dať a spokojný
večný spánok Vám zo srdca priať a s bolesťou v srdci na Vás,
mamička, otecko, len v dobrom spomínať.
Dňa 29.10.2009 sme si pripomenuli so smútkom v srdci
24. výročie smrti našej milovanej mamičky, starkej a prastarkej,

Márie Mahútovej rod. Cabadajovej
*1.6.1924 + 29.10.1985
a zároveň si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho
drahého otecka Jána, ktorý nás navždy opustil dňa
11.12.2005 vo veku 81 rokov.

Klesli ruky čo statočne pracovali,
navždy si od nás odišiel otec,
ktorého sme milovali.
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu
chodíme a s láskou na teba spomíname.
Dňa 28. 9. 2009 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý
Štefan Zuziak

S láskou a úctou spomínajú manželka,
3 synovia, 2 dcéry s rodinami a ostatná rodina.

Spomienka
Štefan Šipčiak 26.10.1946 – 11.12.2008

Ján Mahút
* 16.9.1924 + 11.12.2005
S láskou a úctou spomínajú dcéry Kamila, Ľudmila,
synovia Ján, Kamil, nevesty Majka, Zdenka, zaťovia Pavol a Jozef
s rodinami, 15 vnúčat, 26 pravnúčat, sestra Paulína a brat Kamil
s rodinami.
Odpočívajte v pokoji.

Už rok k tvojmu hrobu chodíme, za pokojný spánok Tvoj
v modlitbách prosíme.
Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdciach zabolí,
no pekná spomienka
ako večný plameň v našich srdciach nezhorí!
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Spomienka
Hoci je čas akokoľvek dlhý
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Dňa 27.12. 2009 si pripomenieme
nedožité 80. narodeniny nášho drahého
Manžela a otecka Jána Korenčiaka.

S úctou a láskou spomína manželka,
deti s rodinami a ďakujeme Pánu Bohu za takého
dobrého a láskavého Otecka.
Odpočinutie večné daj mu Pane.

Kde sú naše korene
Slovanstvo nie je len limitujúci prvok našej minulosti ale aj
budúcnosti. Nie je v tom nič nacionálneho, je to jednoducho
fakt. Teraz, keď si pripomíname rôzne historické udalosti,
ktoré priniesli politické zmeny a umožnili im ďalší rozvoj. Je
vhodné načrieť do vzdialenejších dejín. Ak si na pomoc
vezmeme informácie uložené v odborných publikáciách
historikov, archeológov, jazykovedcov a kronikárov zistíme,
že môžeme byť hrdí na naše korene. Tie siahajú ďaleko do
minulosti. Dovolím si stručný pohľad na vznik Slovákov od
Samovej ríše po Slovenskú republiku. V 12 st. sa objavili prvé
správy o Praslovanoch od antických autorov, ako napríklad
Tacius. V roku 623 vznikol prvý kmeňový zväz Slovanov
Fredecarová kronika. Hlavné mesto bol Devín. Začiatkom 9.
storočia bol založený prvý štát západných Slovanov Veľká
Morava, kedy sa prvý krát prijalo kresťanstvo. Ako vladári sa
vystriedali Pribina, Koceľ, Mojmír, Rastislav, Slavomír,

Svätopluk I. a Predslav. Hlavné mesto bola Nitra. Nastalo
konštituovanie Slovákov na národ. Veľkomoravská ríša mala
najväčšiu rozlohu a zaberala aj územia terajšieho Maďarska
a Česka. V roku 828 dalo prvé Slovenské knieža vysvätiť prvý
kresťanský kostol v Strednej Európe. Bol to Pribina.
Dôležitým rokom bol rok 863 keď k nám prišla misia
sv.Cyrila a sv. Metoda, ktorí šírili kresťanstvo a vytvorili naše
písmo. Zaslúžili sa, že staroslovienčina bola štvrtá reč na
svete, v ktorej sa mohla konať liturgia svätej omše. Pred nami
to bola iba hebrejčina, latinčina a gréčtina. V roku 894 zomrel
kráľ Svätopluk, jedna z najväčších osobností našich dejín.
Vynikajúco organizoval hospodárstvo a zabezpečoval
suverenitu. V 10. – 11. storočí sa územie Slovenska stalo
súčasťou Uhorska. V 16. – 17.st. Slovensko predstavovalo
takmer celé územie kráľovstva. Ostatná časť bola pod
nadvládou Turecka. Slovenské prírodné bohatstvo malo veľký
podiel na rozvoji Uhorska. Mimoriadne dôležité boli aj roky
1848 – 1849 v boji za práva Slovenského národa. Za všetkých
treba spomenúť národného buditeľa Ľudovíta Štúra. V roku
1918 vznikla Československá republika aj zásluhou M.R.
Štefánika – vedca a politika. 14.3.1939 vznikla prvá
Slovenská republika, v ktorej bol prezidentom katolícky kňaz
Dr. Jozef Tiso. 28.8.1944 sa začalo Slovenské národné
povstanie proti Nemeckému diktátu. Po 2.sv. vojne vyhrala
voľby na Slovensku demokratická strana a predsa ako
jedinému štátu na svete bol vnútený komunizmus zo západu.
V roku 1968 – 1969 bol zmarený pokus o demokratický vývoj
a rovnocenné postavenie Slovákov v Československu.
Hlavným predstaviteľom bol Alexander Dubček. 17.11.1989
sa začalo tzv. Nežná revolúcia, ktorá bola súčasťou
politických pohybov v strednej Európe. 1.1.1993 vznikla
Slovenská republika. Slováci majú byť prečo hrdí na svoje
dávne dejiny a zápasy o svoju slobodu. Teraz, keď Slovenský
národ slobodu má, musí s rozvahou a zdravým patriotizmom
riadiť osudy štátu tak, ako to robia národy okolo nás, alebo
ešte lepšie.
Jozef Cabadaj

Vianočná noc – zázračná noc

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Dotýkajú sa každej
duše. Vianočný strom je znakom prítomnosti najvyššej sily
v našich srdciach. Spev vianočných piesní vytvára silu, ktorá
dokáže spájať ľudí rôznych zameraní. Prekračuje hranicu
štátov, všade má tú istú zázračnú melódiu. Darčeky pod
stromčekmi znamenajú lásku, ktorú nezištne rozdávame
svojim blízkym – sú symbolom dobra. Láska si nekladie
podmienky, ona jednoducho je. V našom vnútri sa nám
rozlieva príjemné teplo a nám sa zdá, že naše srdce pulzuje
akosi inak – slávnostnejšie. Odrazu je v ňom viac miesta pre
blízkych i vzdialených i pre tých, ktorí sú už len našou
spomienkou. Tie skutočné a pravé hodnoty sú ukryté hlboko
v nás. Vianočná noc sa nestane naozaj svätou a zázračnou prv,
kým si neuvedomíme Božiu prítomnosť tu medzi nami.
Irena Pechotová

Keď Vianočný čas nastal....
Čas neúprosne rýchlo letí, nehľadí na žiadne okolnosti.
Máme tu Vianoce. Pre deti v materskej škole je to čas
očakávania, rozprávkový svet akoby otváral pre naše deti plnú
náruč ozajstných prekvapení, na ktoré sa veľmi tešia. Pre nás
dospelých je to čas stresov, hľadania materiálnych vecí. Často
sa sa zastavíme padajúc od únavy. Človek si nevie vychutnať
tú pravú atmosféru, ktorú nám Vianoce prinášajú.
Aj v našej materskej škole sme pripravili pre naše deti
atmosféru týchto čarovných sviatkov. Pripravili sme stretnutie
s Mikulášom, ktorý deťom priniesol darčeky, ony mu zase
zaspievali, zarecitovali. Navštívil nás aj z hudobného centra z
Bratislavy Mikuláš, ktorý ochorel, vyliečili sme ho hudbou,
piesňami. Spolupráca s hudobným centrom je veľmi dobrá,
pripravujú pre nás výchovné koncerty. Zapájajú deti pri
svojich vystúpeniach, uvádzajú ich do sveta fantázie, do
rozprávok cez hudobné skladby, piesne. Vedieme deti k láske
k hudbe, ktorá je potešením pre naše srdcia. Dáva nám to, čo
nám nemôže nahradiť nič iné na tomto svete. Máme veľa
dobrých spevákov, preto rozvíjame ďalej ich hudobné
zručnosti.
Spolupracujeme aj so základnou umeleckou školou, ktorá nám
každoročne pripravuje pre naše deti Vianočný koncert.
Na záver predvianočného obdobia v materskej škole sme
pripravili vianočnú besiedku pre rodičov. Deti si pripravili
piesne, tance, riekanky a darujú ich svojim rodičom. Pripravili
sme aj súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Deti budú čakať
pod vianočným stromčekom darčeky, ktoré sme pre nich
pripravili.
Chcela by som poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám
pomáhajú, niekedy stačí i pekné slovo, úcta k našej práci,
ktorá je veľmi pekná, ale zároveň i náročná. Všetkým prajeme
príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa pokoja, zdravia,
lásky. Sú to hodnoty, ktoré nenahradí žiadny vianočný darček.
Mali by sme sa zastaviť a zamyslieť sa aspoň v tento čas a
uvedomiť si, že najdôležitejšie dary, ktoré nám Vianoce
ponúkajú sú v duchovnej a nie materiálnej oblasti. Ľudia sa
snažia byť k sebe lepší, ale je to veľmi málo. Svetlo, ktoré
prichádza, svieti a môže svietiť po celý rok v našich srdciach,
je na nás osobne, či túto skutočnosť prijmeme. Šťastné a
veselé Vianoce!
Vilma Horčičáková
riaditeľka materskej školy

Vianočné špeciality
Vianočná polievka
Potrebujeme: (približne na 4l hrniec), 20 g sušených hríbov
(najlepšie dubáky),soľ, 2 lyžice octu, hrsť šošovice, 0,7 l
pohár kyslej kapusty, 100 g sušených sliviek, 40 g masla, 1
lyžica hladkej múky (na zápražku), šľahačková smotana,
mlieko. Pre ešte lepšiu chuť môžete dať do polievky vyvariť aj
klobásu.
Ako na to: Do studenej vody namočíme šošovicu a to isté
urobíme aj so slivkami (aby zmäkli). Potom dáme do studenej
vody variť hríby a ¼ lyžičky soli. Necháme asi hodinu povariť
(na slabom plameni). Dolejeme šošovicu aj s vodou a opäť
necháme povariť aspoň 30-45 minút. Potom pridáme kapustu
a slivky. Necháme povariť, kým kapusta zmäkne. Urobíme
svetlú zápražku z masla a múky, ktorú zalejeme studenou
vodou a dáme do polievky. Povaríme asi 5 až 10 minút. Potom
urobíme zátrepku z octu a hladkej múky (asi 1,5 lyžice), ktoré
rozmiešame a hneď pridáme sladkú smotanu. Rozmiešame do

Ako na to:Očistenú a osušenú morku naplníme osobitne
pripravenou plnkou a zašijeme. Na povrchu ju ozdobíme
mandľami, osolíme, uložíme na pekáč s olejom a dáme do
vyhriatej rúry. Počas pečenia morku obraciame, aby koža
rovnomerne zružovela a polievame olejom. Upečenú morku
vyberieme, šťavu vydusíme na tuk, zaprášime múkou a
opražíme. Zalejeme vývarom alebo vodou a varíme dovtedy,
kým sa tuk neoddelí od šťavy. Morku nakrájame na porcie aj s
plnkou a polejeme upravenou šťavou. Príprava mandlí na
ozdobenie morky: Mandle sparíme, olúpeme a nakrájame do
tvaru klina. Pomocou ostrého noža ich nahusto povpichujeme
do pŕs a stehien morky. Príprava plnky: Žemle nakrájame na
menšie kocky a pokropíme mliekom. Maslo a žĺtky
vymiešame do peny, z bielkov vyšľaháme sneh, pridáme
nadrobno posekanú zelenú petržlenovú vňať a nastrúhaný
muškátový oriešok. Zvyšok mandlí nakrájame a pridáme do
plnky, ktorú zľahka vymiešame. Plnkou naplním brušnú
dutinu morky. Vhodná príloha k tejto vynikajúcej morke je
bavorská kapusta s brusnicami (červená hlávková kapusta
pripravená na sladko-kyslo s pridaním brusnicového rôsolu so
zemiakovými knedličkami (z klasického zemiakového cesta
tvarujeme guličky primeranej veľkosti a varíme v osolenej
vriacej vode kým nevyplávajú na povrch, při podávaní ich
môžeme posypať restovanou cibuľou).

Štedrovečerný koláč – „Štedrák“
Potrebujeme:750 g múky (1 špaldovej, 1 polohrubej),3 dl
mlieka, 120 g tuku Hera (Helia, Palmarin) rozpustiť, 100 g
cukru, 1 balíček droždia, 3 žĺtky

hladka, dolejeme mlieko a vylejeme do polievky. Ak sa bude
zdať hustá, dolejeme mliekom. Ak by sa zdala byť príliš kyslá,
dochutíme buď práškovým cukrom alebo iným sladidlom.
Ešte chvíľku povaríme.

Vianočná morka

Potrebujeme:1 morka, 200 g mandlí, 1-1,5 dl jedlého oleja,
múka, vývar alebo voda, 300 g žemlí, 2 dl mlieka, 100 g
masla, 4 vajcia, petržlenová vňať, muškátový oriešok

Postup:SLIVKOVÁ plnka: (domáci) slivkový lekvár
ORECHOVÁ plnka: 200 g mletých orechov a 100 g cukru
(alebo podľa chuti) sparíme 2 dl horúceho mlieka MAKOVÁ
plnka: 200 g mletého maku a 100 g cukru (alebo podľa
chuti)sparíme 2 dl mlieka TVAROHOVÁ plnka: 300 g
tvarohu, 80 g cukru, 2 žĺtky a sneh z 2 bielkov, hrsť
hrozienok, vanilkový cukor – všetko vymiešať Z časti mlieka,
droždia a trošky cukru pripravíme kvások. Vymiešame múku,
cukor, tuk, mlieko, žĺtky a kvások na hladké, polotuhé cesto.
Necháme 1 hodinu kysnúť. Po vykysnutí rozdelíme na 5
rovnakých častí. Vymastíme si plech a pripravíme trúbu (na
175° C). Zo štyroch častí postupne vyvaľkáme 4 pláty (vo
veľkosti plechu) a pomocou valčeka ich prenesieme na plech.
Striedame s plnkami (cesto, lekvár, cesto, orechy, cesto, mak,
cesto, tvaroh). Poslednú časť cesta radielkom rozrežeme na
dlhé pásy, ktoré vo forme mriežky dáme na tvaroh. Vrch ešte
potrieme rozpusteným tukom. Pečieme 30-40 min.

Výstava ovocia a zeleniny Belá 18. októbra2009
I keď záľaha snehu tomu nenasvedčovala, 18. októbra 2009
sa v jedálni Spojenej školy v Belej konala výstava ovocia
a zeleniny. Zorganizoval ju
výbor ZO SZZ v Belej
v spolupráci s riaditeľom Spojenej školy v Belej
Mgr. Jozefom Šugárom a so starostom obce Belá Ing. Ivanom
Dvorským .
O tom, že výstava sa stáva tradíciou, svedčí, že v tomto roku
to bol už 9. ročník. Návštevníci výstavy mohli obdivovať viac
ako 100 vzoriek jabĺk, 20 vzoriek hrušiek, 6 vzoriek sliviek,
hrozno a 19 vzoriek zeleniny.
I keď v menšom počte ako v predchádzajúcom ročníku,
výstavu obohatili exponáty detí a študentov. Boli veľmi
pekné, ako napr. figúrky z tekvíc od Eriky Holienkovej,

výtvory prírody od Paľka Maceka, aleboaranžmáns tekvicou
Soničky Kolárikovej. Unikátna bola i kapusta od Janky
Židekovej. Vkusne, ale i náučne doplnili výstavu kolektívne
práce žiakov, ktoré naaranžovali pod vedením p Ing. Anny
Přechovej.
Pozorní návštevníci mohli zistiť, že na výstave je viac ako 50
odrôd jabĺk a 12 odrôd hrušiek. V strede výstavného stola
dominovala neznáma, ale zdravá a krásne vyfarbená odroda
starých otcov, ktorú dopestoval Ján Holienka na Hajasovom
vrchu vo výške približne 700 metrov nad morom.
O to ťažšiu úlohu mala porota pod vedením podpredsedu OV
SZZ v Žiline Ladislava Fritza s odbornými inštruktormi Ing.
Jozefom Čerňanským a Jánom Majzelom. Títo na slovo vzatí
odborníci určili najkrajšie exponáty.

Výsledné poradie bolo nasledovné:
jablká: 1. miesto – RUBÍN – Hermínka Ševčíková
2. miesto – BOHEMIA – Miroslav Vrábel
3. miesto – TOPAZ – Jozef Lipka
hrušky: 1. miesto – LUCASOVA – Kamil Bosík
2. miesto – KONFERENCIA – Eva Kubíková
3. miesto – CHARNEUSKA – Jozef Mahút
zelenina:1. miesto – kolekcia zelenina – Rudolf Macek
2. miesto – tekvica GOLIÁŠ – Ján Holienka
3. miesto – tekvica GOLIÁŠ – Helena Čerňanská
cena poroty– kolekcia ovocia – Karol Vrábel
Pestovateľom a vystavovateľom i tým budúcim želáme, aby im záhrady či
záhradky prinášali radosť a aby boli pre nich spôsobom relaxu. Veď nič nie je
krajšie, ako zbierať jesennú úrodu, ktorú sme si dopestovali sami a do ktorej sme
vložili seba.
Touto cestou ďakujeme za finančnú pomoc OcÚ Belá, za priestory a spoluúčasť na
výstave Spojenej škole v Belej, vystavovateľom z radov členov SZZ, nečlenom
zvlášť organizátorom a tešíme sa na ďalší ročník výstavy.

Rudolf Macek
tajomník ZO SZZ Belá

Vyhodnotenie poradia starých a mladých holubov v roku 2009

Staré holuby:
1. Vrábel Tibor
2. Púček Miroslav
3. Boháč Karol
4. Ďurana Albín
5. Franek Peter ml.
6. Chabada Team
7. Chabada Miroslav
8. Žingora Tibor
9. Mahút Jozef
10. Brník Ján
11. Púček Michal
12. Hazda Adam
13. Vrábel Miroslav
14. Dendis Jozef
15. Franek Peter st.
16. Babiš Ľuboslav

Mladé holuby:
1. Múčka Viktor
2. Boháč Karol
3. Chabada Team
4. Púček Miroslav
5. Mahút Jozef
6. Ďurana Albín
7. Vrábel Tibor
8. Brník Ján
9. Dendis Jozef
10. Chabada Miroslav
11. Franek Peter ml.
12. Hazda Adam
13. Púček Michal
14. Vrábel Miroslav

V mene členov výstavného
výboru ďakujem Všetkým, ktorý
sponzorovali túto výstavu:
Obecný úrad Belá
Obecný podnik Belá
Pozemkové spoločenstvo Belá
PSR INDUSTRY, s.r.o.
ERPOS s.r.o.
CEBA Žilina, s.r.o.
BELSTAV Praha, s.r.o.
Drevoštýl Varín, s.r.o.

Noc duchov, tekvíc a strašidiel
Školské stredisko záujmovej činnosti pri Spojenej škole Belá
po prvýkrát zorganizovalo 29.10.2009 zaujímavú akciu „Noc
duchov, tekvíc a strašidiel“.
Žiaci (počas jesenných prázdnin) prišli do školy v maskách
duchov a strašidiel. Navštívili strašidelnú prehliadku na hrade
Strečno, navečerali sa v COUNTRY SALOONE BELÁ,
postrašili v uliciach našej obce, zažili strašidelnú diskotéku o ktorú sa postaral DJ Matúš a spali v telocvični našej školy.

barokový žrebčinec v Kopčanoch, zámok a múzeum v Holíči,
ZOO v Bratislave, hrad Červený Kameň, kúpalisko
v Malackách a plavili sme sa loďou po Dunaji.
Každá skupina: Frajeri, Zubáči, Emo-mop, Neandertálci
súťažili a získavali táborové peniaze, za ktoré si mohli na
konci tábora v táborovom obchode nakúpiť rôzne predmety.

Dúfame, že sa opäť o rok stretneme!

Ďakujeme pedagogickému dozoru - PaedDr. Anne
Babišovej, Mgr. Jozefovi Šugárovi, Mgr. Irene Kolčákovej,
Mgr. KataríneZuziakovej a zdravotníčke Blažene Kubíkovej
za organizáciu a chod letného tábora.
Ďakujeme: Školskému stredisku záujmovej činnosti pri
Spojenej škole v Belej za financovanie dopravných nákladov.
Organizačne pripravili: Mgr. Z. Chabadová, PaedDr. A. Babišová, Mgr. I.
Kolčáková, Mgr. K. Zuziaková, Bc. A. Krištofíková, Mgr. J. Šugár, Mgr. M.
Podhorská

LETNÝ TÁBOR na ZÁHORÍ
Naša škola zorganizovala už po štvrtýkrát letný tábor.
Tento rok to bolo na Záhorí, v škole prírody-Piesočná. Žiaci
našej školy mali možnosť nadviazať nové priateľstvá,
zašportovať si, zasúťažiť a spoznať nový kraj. Navštívili sme

Ďakujeme sponzorom, ktorí poskytli vecné dary pre deti do
tábora a predmety do táborového obchodu: Arian, T-Com,
ČSOB-banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Dexia banka.
Deti sa opäť o rok môžu tešiť na nové zážitky z letného
tábora.
Mgr. Irena Kolčáková

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania
Vám do nového roku želá
Obecný úrad,
Obecné zastupiteľstvo,
a starosta obce Belá
ing. Ivan Dvorský.

Autocamping Belá – Nižné Kamence z inej tlače
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