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Vážení spoluobčania,
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko
sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu
veľkú rodinu našej obce. Sú symbolické pre
každého bez rozdielu viery, národnosti, či
príslušnosti k niektorej z ľudských rás. Pre
každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, dosahovaním
vytýčených cieľov. Pohltila nás komerčnosť a
bezduché názorové hodnoty zavaľujú tento
svet, ktorý sa stáva chladnejší a v mnohých
prípadoch aj bezcitný. Je to chlad, ktorý sa ako
prízrak vlieva do nášho podvedomia a čakáme
na okamih, kedy sa niečo stane, kedy niečo
príde. Samé?
Mnohí to pociťujeme k sebe, niekedy
navzájom aj akosi chladnejšie, nevšímavejšie.
Ešteže ten chlad zmierňuje teplo Vianoc,
sviatky, ktoré zostali na Slovensku najkrajším
obdobím.
Rodina, obec. Dve slová, dve hodnoty, ktoré si
zachovávame v najhlbšej úcte. Nepochybujem,
že aj vy. A právom sa pri tejto príležitosti
pýtame: je taká, akú sme si ju predstavovali?
Akú sme ju chceli mať? Pre niekoho áno, pre
niekoho nie. Určite niekto má aj iný pohľad.
Ale z našich úspechov, ale aj neúspechov
máme dobrý pocit?
Stále nie sme spokojní – a právom! – s
úrovňou vzťahov istôt, toho, čo má obec
zabezpečiť, veľa očakávaní, ale ani s úrovňou
starostlivosti o najstaršiu i najmladšiu
generáciu. Veľa výčitiek, hodnotení, súdov.
Pravdivých i nepravdivých. Z prostredia, ktoré
si vytvárame a dotvárame do svojej podoby,
naše myšlienkové pochody sú zavalené morom
informácií i tlakom, ktoré toto prostredia
vytvára. Skúmame a hodnotíme - taký býva
záver roka, kedy sa pasujeme s myšlienkou
spravodlivosti a dobra. Predsavzatí, ale aj
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odpúšťaní. Vnáša nás to do tohoto priestoru a
času - je to čosi, čo nás núti o tomto
premýšľať. Je to tiché, nevtieravé, možno
osobné, možno niečo, čo si nechceme nechať
vziať. Tí, ktorí môžu, vychutnávajte toto
obdobie, kedy končí zhon a atmosféra so
svojím symbolom vás vtiahne do svojho
objatia.
Myslíme aj na tých, ktorí by mohli prísť,
alebo ktorí už nie sú medzi nami.... Tento
princíp hlbokej ľudskej spolupatričnosti, úcty
k človeku, je zakorenený v nás, aj keď sa
nepriznávame. A správame sa tak, kedy už nič
nezmôžeme - chceme hodnotiť to, čo nám
vôbec neprináleží a vyzdvihujeme to, čo vo
svojej podstate už nemá žiaden význam.
Nezmyselné absurdity, honor? O tom to predsa
nie je! Trochu pochopenia, vďaky zostáva na
mieste. To ostatné predsa ostáva na niekom
inom. Tu by som uvítal myšlienky, ktoré sú
v duchu našej vyspelosti občianskej, sociálnej,
mravnej, teda predovšetkým vyspelosti
kultúrnej, ľudskej.
Iste uznáte, vážení spoluobčania, že jeden
nemôže urobiť za všetkých to, čo musí urobiť
každý sám. Ako človek i občan. Zostať za
každých okolností – ako človek ohľaduplný a
ako občan zodpovedný. Život i svet má ešte
ďaleko od toho, aby boli takými, ako si ich
predstavujeme.
Dnešná chvíľa má ešte jednu dôležitú príchuť.
Aby sme neobchádzali úctu k človeku a k
svojej obci, ktorá nám nie je ľahostajná.
Musíme obnovovať cesty k sebe navzájom.
Len cez takéto zomkýnanie, upevňovanie
našich vzťahov budeme schopní odstraňovať
aj prekážky, ktoré stoja medzi nami. Prekážky,
o ktoré nestáli minulé generácie, o ktoré
nestojíme my, ani naše deti a vnúčatá.
Pokojný život.
Úprimne ho želám nám všetkým - bez
rozdielu, ktorí tu žijeme, vytvárame hodnoty.

Cena 5 Sk

Spoločne odmietnime všetko to, čo porušuje
tieto zásady, vážme si mier a pokoj.

Do Nového roku 2009 vám preto
úprimneželám, aby ste v každý jeho deň stretli
dobrého, šľachetného, žičlivého človeka. Aby
ste sa tešili zo života.
Našej jubilujúcej obci želám, aby pracovití a
tvoriví ľudia posilňovali a rozvíjali jej základy.
Aby všetci jej ľudsky, ale aj patriotizmom
zabezpečovali prosperitu a budúcnosť.
A každému z vás, drahí spoluobčania,
vinšujem v tomto vianočnom období – tak ako
kedysi – veľa zdravia, šťastia a hojného
božského požehnania, vinšujem zdravie,
šťastie, spokojnosť v rodinách aj na
pracoviskách, viac radosti zo života, ako ste jej
mali doposiaľ.
Ivan Dvorský
starosta obce

Uznesenie č. 4/2008 zo dňa 18. 08. 2008
Berie na vedomie
a)
správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh
b)
voľba návrhovej komisie v zložení Ing. Matúš
Krajči, Jozef Ištvánik, František Vrábel
c)
správu o projekte „Územný plán obce Belá“
prednesenú architektom Ing. Vladimírom
Barčiakom
d)
ukončenie funkcie preventivár požiarnej
ochrany obce, ukončenie vykonávania funkcie
vedúci kontrolnej skupiny dňom 15. 08. 2008
e)
oznámenie o zrušení prevádzky firmy
PROŠUTO – predajne mäso – údeniny v Belej
Pod Hôrkou dňom 04. 08. 2008

PO –SO od 10.00 hodiny do 22.00 hodiny
Nedeľa od 10.00 hodiny do 21.00 hodiny
Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu:
8
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Jozef Ištvánik,
Ing. Matúš Krajči, Ing. Anton Hýll, Bernard Kubík, Ján Bajana,
Mená poslancov, ktorí boli proti:
0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania:
0

Vladimír Kvočka
1.
2.

Schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie
Školská jedáleň – stravné:
Materská škola
ZŠ stravníci od 6-11 rokov
ZŠ stravníci od 11-15 rokov
Dospelí a cudzí

Ivan Dvorský
prednosta úradu
starosta obce
32 Sk
27 Sk
29 Sk
60 Sk

Všeobecné záväzné nariadenie
Príspevok za pobyt v Materskej škole v Belej
250 Sk

3.

Všeobecné záväzné nariadenie
Školský klub detí 50 Sk

4.

Všeobecné záväzné nariadenie
Školské stredisko záujmovej činnosti
30 Sk

5.

Všeobecné Záväzné nariadenie
Základná umelecká škola
200 Sk
6. Všeobecné záväzné nariadenie o
určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať
zápis dňa 10. 02. 2009
Zápis sa vykoná v Spojenej škole, Oslobodenia
č. 165, 013 05 Belá v čase od 14.00 hodiny do
17.00 hodiny v ZŠ Belá – nová škola , I.
poschodie (učebne 1. ročníka).

7.

8.

9.

Projekt “Najmodernejšia cesta separovania pre takmer
30 000 obyvateľov Terchovskej doliny s 5%
spolufinancovaním obce Belá“
Prenájom priestoru Hôština na umiestnenie atrakcií počas
Belskej púte
• v roku 2009 firme Semerád Čeněk, Mlynská
694/2 Stropkov 09 101.
otváracie a zatváracie hodiny pre pohostinstvo Čajka na
žiadosť pani Schniderovej Ivety trvale bytom Martin
Gorkého 25, prechodne v Terchovej č. 932 nasledovne:

Overovatelia zápisnice:

František Vrábel
Karol Franek

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá,
konaného dňa 29. 09. 2008
Berie na vedomie
- Dôvodovú správu k návrhu územného plánu obce (ÚPN – O)
Belá ako i k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce o záväzných častiach schváleného
územného plánu obce
( ÚPN – O) Belá.
- Voľba návrhovej komisie v zložení: Karol Franek, Jozef
Ištvánik, František Vrábel
Konštatuje, že
a) Návrh územného plánu obce ( ÚPN-O) Belá vrátane
jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák.
č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade
s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
b) Návrh územného plánu obce Belá (ÚPN – O) Belá
vrátane návrhu jeho záväzných častí bol zverejnený
v obci na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických
i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
c) Do návrhu územného plánu obce (ÚPN – O) Belá
vrátane návrhu jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa
„Vyhodnotenia pripomienkového konania...“ všetky
obcou akceptované pripomienky.

d) Krajský stavebný úrad v Žiline vydal k návrhu
územného plánu obce (ÚPN – O ) Belá ako i k návrhu
všeobecné záväzného nariadenia obce o záväzných
častiach schváleného územného plánu obce (ÚPN – O)
Belá kladné stanovisko.

Schvaľuje
a) Návrh územného plánu obce (ÚPN – O) Belá.
b) Všeobecné záväzné nariadenie obce o záväzných
častiach schváleného územného plánu obce (ÚPN – O )
Belá č. 8 /2008

Ukladá
- Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický
rozvoj územia obce podľa týchto schválených
dokumentov.

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu
6
Jaroslav Dvorský, Jozef Dvorský, Karol Franek, Jozef Ištvánik,
František Vrábel, Ivana Mažgútová
Mená poslancov, ktorí boli proti
0
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
Vladimír Kvočka
Ivan Dvorský
prednosta úradu
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
František Vrábel

v konaniach sp. zn. 1506/2005/Dv zo dňa 02. 03. 2005
a rozhodnutie sp. Zn. 541/2008/Dv zo dňa 17. 03. 2008,
predmetom ktorých bolo predĺženie platnosti
rozhodnutia vtedajšieho okresného úradu v Žiline,
odbor životného prostredia sp. Zn. 2001/0207/OÚŽP/ZA zo dňa 28. 09. 2001, právoplatného dňa 02. 04.
2002. Jedná sa o rozhodnutie vo veci obchvatu (novej
cestnej komunikácie) Belá.
d) Podnet pána Petra Franeka na preskúmanie zákonitosti
postupu obec Belá pri jeho predvolaní na zasadnutie
OZ, v súvislosti s prejednaním územného plánu obce
a to pod hrozbou predvedenia alebo uloženia
poriadkovej pokuty.
II. Schvaľuje:
1. Školský vzdelávací program na školský rok 2008 -2009
– Spojenej školy Belá
2.

Správu riaditeľa školy o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch a podmienkach činnosti školy za školský
rok 2007- 2008
3. Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti Obecnej
základnej umeleckej školy Belá – Nižné Kamence za
školský rok 2007 - 2008
4. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti za školský rok 2007 – 2008 Materská škola v Belej
5. Zmenu v rozpočte – úprava
9. Uzatvoriť nájomné zmluvy pre nájomníkov bytovky
v 5 – ročnom intervale
10. Integrovanú stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu
Terchovskej doliny pre prístup LEADER
11. Žiadosť Petra Janiša zo dňa 04. 09. 2008 o finančný
príspevok . Dotácia je poskytnutá a schválená na
základe VZN obce Belá č. 1/2008 – poskytovanie
dotácií z rozpočtu obce Belá podľa § 9 – mimoriadna
dotácia z rozpočtu obce vo výške 10 000,. Sk ( slovom
desaťtisíc slovenských korún).
12. Výsledok hospodárenia z roku 2007 v sume 5 777 309,
56 Sk prerozdeliť nasledovne:
do rezervného fondu
924 152, 15 Sk
príjmové finančné operácie
853 157, 41 Sk
použiť na kapitálové výdavky:
miestne komunikácie a parkovisko pri futbalovom
ihrisku v obci Belá

Karol Franek

Uznesenie č. 5/2008 zo dňa 03. 11. 2008
I. Berie na vedomie
a) správu o činnosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrola plnenia úloh
b) voľba návrhovej komisie v zložení : Karol Franek, Jozef
Dvorský, Jaroslav Dvorský
c) podnet p. Petra Franeka na Okresnú prokuratúru
v Žiline vo veci preskúmania zákonitosti postupu
a rozhodnutí Obec Belá ako stavebného úradu

13. Pre Spojenú školu v Belej členov do novej rady školy
za obec v zložení:
Karol Franek, Ing. Matúš Krajči, Jaroslav Dvorský,
Tomáš Šugár

Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návrhu
9
Mená poslancov, ktorí boli proti
0

Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
Vladimír Kvočka
Ivan Dvorský
prednosta úradu
starosta obce
Overovatelia zápisnice: František Vrábel
Karol Franek

Uznesenie č. 6/2008 zo dňa
a 28.11.2008
1. Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti
innosti od posledného zasadnutia OZ
a kontrolu plnenia úloh
b) Voľbu návrhovej komisie v zložení : Karol Franek, Ing.
Matúš Krajči, Jozef Dvorský
c) Návrh VZN o zavedení separovaného odpadu a jeho
likvidácii
d) Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
e) Návrh VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní
ňovaní
komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie
ovanie komunálneho odpadu
f) Návrh rozpočtu na roky 2009-2011
g) Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Belá
h) Návrh dodatku č.1 k VZN obce Belá č.. 1/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Belá
i) Návrh dodatku č.1 k VZN obce Belá č.. 1/2008
o výstavbe, správe a prevádzkovaní pohrebísk na území
obce
2. Schvaľuje:
Polia
Oľga
1.) Inventarizačnú komisiu v zložení: Jozef Poliaček,
Maceková, Jozef Dvorský
2.) Prevádzkovú dobu v Penzióne –Pizzeria v Starom
Mlyne podľaa predloženej žiadosti nasledovne
nasledovne:
Pondelok: Zatvorené
Utorok: od 14.00 hod. – do 22. 00 hod.
Streda: od 14.00 hod. - do 22. 00 hod.
Štvrtok: od 14.00 hod. – do 22. 00 hod
Piatok: od 14.00 hod. – do 22. 00 hod.
Sobota: od 14.00 hod. – do 22. 00 hod.
Nedeľa: od 12.00 hod. - do 21. 00 hod.
ká stávková spoločnosť
spolo
3.) Žiadosť NIKÉ – Prvá slovenská
NIKÉ, spol. s. r .o Ilkovičova
ulica č. 34, 812 30 Bratislava. Obec Belá udeľuje
ľuje súhlas na
otvorenie pobočky
stávkovej kancelárie NIKÉ v hostinci IVA u Čajkov 526,
013 05 Belá.
Taktiež súhlasí s nasledovnými otváracími hodinami podľa
predloženej žiadosti :
Pondelok: od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Utorok: od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Streda: : od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Štvrtok: od 10.00 hod. do 22.00 hod
Piatok:
od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Sobota: od 10.00 hod. do 22.00 hod.

Nedeľa:
a: od 10.00 hod. do 22.00 hod.
4.) Zmluvu o výkone správy nehnuteľ
nehnuteľného majetku
uzavretú podľaa § 6 ods.3 zákona čč. 38/91 Zb. o majetku
obcí - autokemping Nižné Kamence pre Obecný podnik
Belá s. r. o
5.) Návrh na vyradenie inventára školy v položkách :
DHM-UP(učebné pomôcky) od 500 do 30 000Sk
DHM-PPS(
PPS( predmety postupnej spotreby) od 500 do 30 000Sk
Za Spojenú školu Belá, Oslobodenia 165, v hodnote
346.052 Sk podľa priloženej
prílohy
Mená poslancov, ktorí hlasovali za schválenie návr
návrhu
9
Mená poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania
0
Mená poslancov, ktorí boli proti
0
3) Ukladá
1. Zvolať obecné zastupiteľstvo
stvo na deň 15.12. 2008
Vladimír Kvočka
Ivan Dvorský
Prednosta úradu
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
František Vrábel
Karol Franek

Obec Belá podľa § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovení § 22, § 30, § 37,§ 44, § 52, §
77 a §1 03 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych
daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
noviel v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE O
MIESTNYCH DANIACH A
MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY č. 11/2008
a o podmienkach určovania a
vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a o určovaní a vyberaní
miestnych daní
Úvodné ustanovenia
l. Obecné zastupiteľstvo v Belej podľa §
11 ods. 4 pís.d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších noviel zavádza s účinnosťou
od 1.januára 2009 tieto miestne dane :
a) Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného
priestranstva
d) Daň za ubytovanie
e) Daň za predajné automaty
f) Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 1
Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
A/Poplatky za komunálny odpad :
1. Miestny poplatok za komunálny
odpad platí osoba, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
ktorá v katastrálnom území obce vlastní
alebo užíva byt alebo stavbu.
V obci Belá je od l. l. 2009 poplatok za
komunálny odpad na osobu a deň vo
výške 0,033 €. Poplatok za komunálny
odpad sa vyberá ročne.

2. Poplatok za odpad pre právnické
osoby
a živnostníkov, ktorí majú
zriadenú prevádzku v obci Belá, sa
vyberá podľa
pod
množstva odovzdaného
odpadu na základe zmluvy s OP Belá.
Za plasty, sklo, papier a železo sa
neplatí.
3. Poplatok za odpad pre vlastníkov
domov, chát na individuálnu rekreáciu a
záhradných chatiek, ktorí nemajú trvalý
pobyt v obci Belá, je 0,033 € za deň.
4. Poplatok pre poskytovateľov
poskytovate
prechodného ubytovania v obci Belá je
0,033 € za ubytovaného a deň.
de Občania,
ktorí poskytujú prechodné ubytovanie,
sú povinní podľa
pod § 80 nahlásiť túto
skutočnosť
čnosť obci do jedného mesiaca od
vzniku daňovej
daň
povinnosti.
5. Obecc Belá na základe § 83 odpustí
poplatok vo výške 50% pre trvalo
prihlásené osoby v tom prípade, že
predložia potvrdenie o zaplatení KO
z iného obecného, mestského úradu , za
ktoré žiadajú v obci Belá úľavu a pre
občanov,
anov, ktorých príjem nepresahuje
úroveň životného minima.
6. Poplatok za kontajner komunálneho
odpadu vyvážaného samostatne na
skládku KO je podľa
pod platného cenníka
OP Belá .
B/ Drobné stavebné odpady
Každý občan,
obč ktorý má drobný stavebný
odpad, je povinný túto skutočnosť
skuto
nahlásiť Obecnému podniku
pod
Belá.
Každý občan,
ob
ktorý požiada o vydanie
stavebného povolenia, musí mať
ma
uzatvorenú
zmluvu
s Obecným
podnikom Belá o odvoze drobného
stavebného odpadu.
Poplatok za l kontajner od 1. 1. 2009 je
podľa
ľa platného cenníka
cenníka.
VZN č. 10 o zavedení separovaného
zberu zostáva v platnosti.
Na území obce Belá môže nakladať
naklada
s komunálnym odpadom iba Obecný
podnik Belá.
Záverečné ustanovenia
Pokiaľľ v tomto všeobecne záväznom
nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach
a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších
noviel a predpisov.
Na
tomto
všeobecne
záväznom
nariadení obce Belá sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo
stvo
Obce
Belá
ddňa
15.12.2008 uznesením
ením č. 7
Ruší sa VZN č.. 3/2007 o podmienkach
určovania
a vyberania
miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné
odpady
a o určovaní
a vyberaní miestnych daní.
Toto VZN nadobúda úúčinnosť dňa l.
januára 2009.
V Belej dňaa 15.12. 2008

Ivan Dvorský
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli
v obci Belá dňa 1.12.2008
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci
Belá dňa 15.12.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá
dňa 16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť
innosť dňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Belá č. 10/2008 o zavedení
separovaného odpadu a jeho likvidácii
Úvodné ustanovenia
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších
noviel a všeobecne záväzného nariadenia obce Belá č.
10/2008 o vytváraní zdravého životného prostredia v Obci
Belá, Obecné zastupiteľstvo Obce Belá prijíma toto VZN č.
10/2008 o zavedení separovaného zberu a jeho likvidácii.
Čl. 1
Týmto VZN obce sa rušia od 30. 06. 2001 veľkokapacitné
kontajnery a domový odpad, ktoré sú rozmiestnené v obci
Belá v častiach Kubíková a na Nižných a Vyšných
Kamencoch.
Dôvody zrušenia: hygienické, zdroj nákazy, znečisťovanie
životného prostredia, nepravidelnosť platenia poplatkov,
využívanie kontajnerov cudzími osobami, ktoré nám
neplatia za odpad.
Č1. 2
Obci Belá, časti obce Kubíková, Nižné a Vyšné Kamence
nariaďuje v každej domácnosti triediť domový odpad na
nasledovné druhy: papier, sklo, plasty, ostatný domový
odpad, železný šrot , tetrapaky a biologicky rozložiteľný
odpad.
Č1. 3
Každá domácnosť dostane štyri plastové vrecia rôznych
farieb, do ktorých bude odkladať odpad podľa jednotlivých
druhov: a to papier, sklo, plasty a ostatný domový odpad.
Kompostovisko si vytvára každý občan samostatne.
Železný šrot bude odvážaný podľa potreby a občanom bude
tento termín vopred oznámený miestnym rozhlasom. Každý
občan bude podľa tohto VZN povinný separovať odpad.
Č1. 4
Odvoz separovaného odpadu /plast , sklo, tetrapak, papier /
bude mesačne/posledný týždeň v mesiaci/ :
Belá: utorok – ½ obce, streda – ½ obce
Nižné a Vyšné Kamence, Kubíková: štvrtok
Odvoz komunálneho odpadu / čierne vrecia / bude dvakrat
mesačne / prvý a tretí týždeň v mesiaci/
Belá : utorok – ½ obce, streda – ½ obce
Nižné a Vyšné Kamence, Kubíková: štvrtok
S každou domácnosťou je obec povinná uzatvoriť zmluvu
o separovanom zbere a o odvoze odpadu. Poplatky za
odpad sa budú vyberať ročne.

Č1. 5
Za odvoz papiera, skla, plastov a železa sa neplatí.

Č1. 6
Veľkokapacitné kontajnery budú na žiadosť občanov
v prípade potreby /búranie staveniska, veľké čistenie
a vypratávanie a pod./ pristavené k rodinnému domu a po
naplnení vyvezené.
Poplatok za vyvezenie kontajnera sa bude účtovať podľa
platného cenníka Obecného podniku Belá
Č1. 7
Skládka vytvorená občanom na verejnom priestranstve
bude likvidovaná na jeho vlastné náklady.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány
samosprávy obce /starosta, poslanci, pracovníci obecného
úradu, komisia životného prostredia/.
Za nedodržanie tohto VZN obce o separovanom zbere,
prípadne za vyvážanie odpadu na verejné priestranstvá
budú občania postihnutí podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Belá č. 9/2008 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Belá sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Belá dňa 15.12.2008
uznesením č.7
Ruší sa VZN č. 27/2001 o zavedení separovaného odpadu
a jeho likvidácii.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa l. januára 2009.
V Belej dňa 15.12.2008
Ivan Dvorský
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 1.12.2008
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa 15.12.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa

Verejná kanalizácia v obci je
skolaudovaná a funkčná
V rámci výstavby verejnej kanalizácie bolo
pre každú nehnuteľnosť vybudované odbočenie
s revíznou šachtou bezprostredne na hranici pozemku.
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. Pri žiadosti vlastník nehnuteľnosti obdrží
všetky potrebné tlačivá.

VZN – oblasť školstva
Prijatím zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s účinnosťou od 1. 9. 2008 pribudli obci ako orgánu
územnej samosprávy nové kompetencie: okrem toho, že
zabezpečujú výkon štátnej správy v oblasti základných škôl
(vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie, plnenie
povinnej školskej dochádzky a pod.), obce sú
zriaďovateľmi škôl ( základné umelecké školy, materské
školy a pod.) a školských zariadení (školské kluby detí,
školské strediská záujmovej činnosti, zariadenia školského
stravovania a pod.). Podľa nového školského zákona obec
určuje výšku mesačných príspevkov na úhradu nákladov
v materskej škole, ZUŠ, v školskej jedálni, v školskom
stredisku záujmovej činnosti a v školskom klube detí
všobecne záväzným nariadením. Takisto VZN určuje
miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 2/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole
Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 2
Výška príspevku
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 200 Sk, od 1. januára 2009 sumou
6, 64 €, prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk
a dospelá osoba 808 Sk, od 1. januára 2009 26,82 €.
Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu. 3)

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 4/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského strediska záujmovej
činnosti
Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 2
Výška príspevku
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti
zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca mesačne
sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.1)
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
strediska záujmovej činnosti prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 30 Sk, od 1. januára 2009 sumou 1,
00 €, prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
Zriaďovateľ školského strediska záujmovej činnosti môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 2)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 5/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Obecné zastupiteľstvo obce belá sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 2
Výška príspevku

Čl. 2
Výška príspevku

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 250 Sk, od
1. januára 2009 sumou 8, 30 €, prepočítané konverzným
kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,1)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu.

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne sumou 50 Sk, od 1. januára 2009 sumou 1, 66 €,
prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia
zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy
na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 3/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí
Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase
školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 6/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 3
Výška príspevku
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade
s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady réžijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov (viď príloha
Finančné pásma).
Výšku finančného príspevku uhrádza zákonný zástupca
školskej jedálni do 15. dňa v mesiaci, v ktorom dieťa alebo
žiak odoberá stravu. Šek o zaplatení dáva do schránky,
ktorá sa nachádza v priestoroch školskej jedálne.
Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa
zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19
ročných a úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce.
Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je
stanovená v tabuľke:

Materská
škola
(stravníci
od 2 – 6
rokov)
Základná
škola
(stravníci
od 6 – 11
rokov)
Základná
škola
(stravníci
od 11 – 15
rokov)
Stredná
škola
(stravníci
15 – 18/19
rokov)

D

Obed

Ol

Spolu

8

18

6

32

Úhrada
Sk/ €
32/1,062

27

27

27/0,896

29

29

29/0,963

Obecné zastupiteľstvo obce Belá na základe ust. § 6 ods.1
a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a na základe ust. § 20 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
N A R I A D E N I E č. 7/2008
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole, ktorej zriaďovateľom je
obec Belá
Čl. 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak
zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis
dňa 10. 2. 2009.
(3) Zápis sa vykoná v Spojenej škole, Oslobodenia č. 165,
Belá v čase od 14, 00 hod do 17, 00 hod. na I. poschodí
v učebniach I. ročníka.
(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto
údaje :
- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé
bydlisko dieťaťa
- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé
bydlisko zákonných zástupcov.
Čl. 3
Sankcia
(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie
uložených povinností zákonných zástupcov
dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky
10 000 Sk,- v prípade, že zákonný zástupca
dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú
dochádzku.
V Belej dňa 18. 8. 2008
Ivan Dvorský

32

32

32/1,062

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 3. 8.
2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 18. 8. 2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 3. 9. 2008.

– Martin Kohút
– Stela Krištofíková
– Natália Konvičková

Školské informatórium

 Klokanko –Andrej Káčer–účasť v slovenskom
kole 7.roč.
– Patrik Kolčák–účasťv slovenskom
kole 9.roč.
 Genius Logicus
– Andrej Káčer – slovenské kolo – 1.miesto 7.roč.

Riaditeľstvo Spojenej školy, Oslobodenia č.165
v Belej informuje rodičovskú a občiansku
verejnosť o činnosti a aktivitách školy za II.
polrok školského roka 2007/2008 - dodatok
nezverejnený v ročníku XVI I a I. štvrťrok
2008/2009

1. Štatistické údaje ku dňu
koncoročnej pedagogickej rady:
Počet tried: 23
Počet žiakov: 485
I. stupeň: 8 tried – 178
II. stupeň: 15 tried – 307
Počet žiakov v ŠKD: 68 žiakov
Počet žiakov ŠSZČ: 530
Počet záujmových útvarov v ŠSZČ: 48
Počet pracovníkov: 63
Počet pedagogických pracovníkov: 45
Počet prevádzkových pracovníkov: 18
Prospelo: 444 /roč. 2.-9./
I. stupeň: 137
II. stupeň: 305
Počet žiakov 1. ročník – 41
Do 2. ročníka postúpilo – 41
Neprospelo: –
Počet pochvál: 414
tr. učiteľom – 316
r. školy
– 98
Počet pokarhaní: 104
tr. učiteľom – 76
r. školy
– 28
Počet znížených známok: správanie – 2 /2.stupeň/

2. Výchovno – vzdelávací proces:
Klasifikačná - pedagogická rada za II. polrok sa
uskutočnila 19. 6. 2008
Aktivity:
• organizácia
školských
postupových
kôl
jednotlivých súťaží – matematická olympiáda,
pytagoriáda, jazykové olympiády, biblická
olympiáda, v estetike, zbere druhotných surovín,
vo výtvarných súťažiach i v informatike.
• v zbere druhotných surovín
1. stupeň - 1.miesto – 4. A
2. stupeň - 1.miesto – 5. B
• úspešní riešitelia v okr. kolách:
 pytagoriáda– Andrej Káčer
7.roč.

4.roč.
3.roč.
7.roč.

•

•

 Mladý vedec
– Patrik Kolčák – slovenské kolo – 1. miesto
9.roč.
 Hviezdy
– Patrik Kolčák – okresné kolo – 4. miesto
9.roč.
 Olympiáda nemeckého jazyka:
Natália Konvičková – okresné kolo – 2.
miesto
7.roč.
Veronika Kováčová – okresné kolo – 2.
miesto
7.roč.
Adriana Hurteková – okresné kolo – 5. miesto
9.roč.
 Žilina „Moje mesto“
Adriana Hurteková – okresné kolo – 2. miesto
9.roč.
Medzinárodný deň detí v spolupráci s OÚ Belá
a podnikateľskými subjektami v obci dňa 2. 6.
2008 v lokalite Belá – Nižné Kamence –
„Rekreačný camp“
Súťaž o „Najlepšieho žiaka školy“ – v tejto súťaži
boli v šk. r. 2007/2008 úspešní:
1. miesto
Andrej Káčer
7.roč./ŠT
vkladná knižka so sumou 2000,- Sk
2. miesto
Patrik Kolčák
9.roč.
vkladná knižka so sumou 1500,- Sk
3. miesto
Natália Konvičková
- 7.roč.
vkladná knižka so sumou 1000,- Sk
Súťaž sponzoroval starosta obce Belá p. Ivan
Dvorský.

Zapojenie do projektov:
- Euro fondy – „Do Európy rozvojom vzdelanosti
a kultúry v obci Belá“ – pre obdobie 2007 – 2013,
je v procesnom konaní – po aktualizácii - rok
2008
„Šport 2007“ – Mgr. Šugár – úspešný, ukončený
– prístavba telocvične a viacúčelového ihriska pri
ZŠ Belá
- „Elektronizácia
a revitalizácia
zariadení
školského stravovania“ – ZŠ Belá, ŠJ Belá, OŠÚ
– Belá – úspešný – realizácia
- „Nech sa nám netúlajú“ – PaedDr. Anna
Babišová – úspešný, v realizácii
- „Využívanie
informačno-komunikačných
technológií vo vyučovaní na ZŠ“ - /Vzdelávanie –
premena tradičnej školy na modernú/, spolupráca
s OÚ Belá – v procesnom konaní

-

„Otvorená škola šport“ – 2008 – Mgr. Jozef
Šugár – úspešný, v realizácii

Poďakovanie:
- Obecný úrad Belá, Obecný podnik Belá
- Belstav Praha s.r.o. , p. Tomáš Šugár, Rojkova
758, Belá
- Arian s.r.o. Žilina, p. Vladimír Majcin,
Oslobodenia 158, Belá
- ŠSZČ a ZRŠ pri ZŠ Belá – doplnenie materiálnotechnickej základne a vybavenosti školy
- učitelia ZŠ, rodičia žiakov

3. Štatistické údaje ku dňu
štvrťročnej pedagogickej rady:
Počet tried ZŠ : 23
Počet tried MŠ: 4
Počet žiakov: 458
Počet žiakov: 86
Počet pracov.: 9
I. stupeň: 8 tried – 165
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: 45
Počet prev. pr.: 1
Počet prevádzkových pracovníkov: 18
Slabší prospech: 58
Slabý prospech: 17
Návrhy pochvál: 42
tr. učiteľom – 41
r. školy
– 1
Návrhy pokarhaní: 33
tr. učiteľom – 26
r. školy
– 7
Návrhy počtu znížených známok:
správanie – 2 /2.stupeň/
– 2 / 3.stupeň/
– 1 /4.stupeň/
Vylúčenie zo školy: 1 žiak

4. Výchovno – vzdelávací proces:
Hodnotiaca - pedagogická rada za I. štvrťrok sa
uskutočnila 27. 11. 2008
Aktivity:
• organizácia
školských
postupových
kôl
jednotlivých súťaží – matematická olympiáda,

•
•

•
•
•
•
•
•

pytagoriáda, jazykové olympiády, biblická
olympiáda, v estetike, zbere druhotných surovín –
„Enviroprojekt“, vo výtvarných súťažiach,
v informatike
imatrikulácia žiakov 1. ročníka – október 2008 – 2.
a 5. roč., p. Kolčáková, p. Babišová
školský časopis „Jašidielko“ – p. Kolčáková
„Proslavis“ – celoslovenské kolo – čestné uznanie
„Proslavis“ – celoslovenské kolo triednych
časopisov „V triede ako doma“ – 3.miesto, p.
Kolčáková
vianočná besiedka – december 2008, projekt
„Nech sa nám netúlajú“, p. Kolčáková, p.
Babišová
olympiáda slov. jazyka – okr. kolo – Kristína
Zuziaková 9.B, 14.miesto, p. Škerlíková
zapojenie do charitatívnej akcie – „Dobrá novina“,
p. Chabadová
exkurzie žiakov – Oswienčim, mesto – Bytča, p.
Holúbek
vianočné besiedky v triedach
mikulášska tradícia – p. Z. Chabadová, p.
Bukovinská

Zapojenie do projektov:
- Euro fondy – „Do Európy rozvojom vzdelanosti
a kultúry v obci Belá“ – pre obdobie 2007 – 2013,
je
v záverečnom
procesnom
konaní
–
po aktualizácii - rok 2008
„Nech sa nám netúlajú“ – PaedDr. Anna
Babišová – úspešný, v realizácii
- „Využívanie
informačno-komunikačných
technológií vo vyučovaní na ZŠ“ - /Vzdelávanie –
premena tradičnej školy na modernú/, spolupráca
s OÚ Belá – v procesnom konaní – 2.kolo
- „Otvorená škola šport“ – 2008 – Mgr. Jozef
Šugár – ukončený
- „Športové triedy“ – 2008 – úspešný, Mgr. Jozef
Šugár
- Školy pre budúcnosť 2008 „Knižka - moja
kamarátka“ – Mgr. Irena Kolčáková – úspešný

5. Profilujúce oblasti školy
Projekt športových tried a ŠŠS
Počet ŠT: 5
Počet žiakov: 64
Počet oddelení ŠŠS: 2
Počet žiakov: 32
Koordinácia činnosti – rada ŠT, FK - Belá
Aktivity a úspechy:
• účinkovanie v II. slovenskej futbalovej lige žiakov
– st. žiaci, ml. žiaci – sk. sever
Halový futbal:
• turnaj – ročník 1996 – Belá, 1. miesto
(Ružomberok, Púchov, Martin, Ajax, Dolný
Kubín)

•

turnaj – ročník 1995 – 4. miesto – Belá (Kys.
Nové Mesto, Dolný Kubín, Žilina, Ajax, Martin)
• O pohár riaditeľky SOU – 2. miesto – okresné
kolo 11/2008
Sálový futbal: kraj
• ročník 1996 – 1. miesto
• ročník 1998 – 2. miesto
• ročník 1994 – „A“ – 1. miesto
„B“ – 2. miesto
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
Projekt jazykového variantu vyučovania cudzích
jazykov:
Od školského roku 2008/2009 – pokračovanie
v inovácii výučby cudzích jazykov formou rozšíreného
vyučovania v roč. 2.-4. a ďalšieho jazyka v 6.,7.,8. ročníku
v prospechovo diferencovaných triedach.
Pilotný vstup do projektov „etwinning“ –
spolupráca – dvojčatenie so školami v zahraničí – p. uč.
Podhorská
Poďakovanie:
- ZRŠ Belá
- ŠSZČ pri Spojenej škole Belá
Rozvoj ľudových tradícií:
- Folklórny záujmový útvar „Belianček“ – p.
Mária Pısová – vychovávateľka ŠSZČ
Poďakovanie:
- ZRŠ Belá
- ŠSZČ pri Spojenej škole Belá
- OÚ Belá

-

Zväz záhradkárov Belá – p. K. Vrábel, p. R.
Macek
prevádzkoví pracovníci ZŠ
Urbárske spolumajiteľstvo Belá
Školská správa Spojenej školy Belá, p.
Sušienková

7. Aktivity ZRŠ pri ZŠ Belá:
•

•

Registrácia:
- v notárskom centrálnom registri pod
spisovou značkou N 232/2008
- IČO ZRŠ – 17319 617, SID 191/1662
- DIČ – 2021645142
- č.ú. – 0076521064/0900
Vopred ďakujeme za spoluprácu v daňovom
období za rok 2008.
Informácie o termínoch:
- do 15.2.2008 doručenie žiadosti zamestnanca
/rodič a pod./ o vykonanie roč. zúčtovania
preddavkov na daň a vyhotovenie potvrdenia
o zaplatení dane
- do 31.3. 2009 podanie daňových priznaní zo
strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové
priznanie + podanie daňových priznaní
právnickými osobami – vyhlásenie je súčasťou
daňového priznania
- tlačivá doručíme prostredníctvom žiakov
•

6. Ekonomická oblasť
-

-

priebežná údržba školských objektov
priebežná údržba školských zariadení –
informatika
údržba a ochrana ovocného sadu pri Spojenej
škole Belá v spolupráci s SPoŠ Žilina a Zväzom
záhradkárov v obci Belá
výstavka záhradkárov v spolupráci – Spojená
škola Belá, SPoŠ Žilina, ZZ v obci Belá a ŠJ
Spojenej školy Belá

Poďakovanie:
- Obecný úrad Belá
- Obecný podnik Belá
- Farský úrad Belá
- p. Tomáš Šugár - Belstav Praha s.r.o.
- SPoŠ Žilina – p. R. Macek

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
2007. Zároveň oznamujeme rodičom,
fyzickým i právnickým osobám, že i v roku
2008 sme zaregistrovaní v sieti inštitúcií,
organizácií a združení pre uplatnenie 2%
z daní.

po vianočných prázdninách budú v predaji
vstupenky na Rodičovský ples – 14. 2. 2009
– „Valentín“ / 10 EUR/
Tešíme sa na stretnutie!

Poďakovanie:
- Rodičovská rada ZRŠ

8. Legislatíva
•

•

Dňa 27. 11. 2008 – ustanovujúca schôdza
Rady školy Spojenej školy, Oslobodenia č.
165 Belá – predseda p. Viera Stráska, učiteľka
ZŠ
Od 1. 7. 2008 rozhodnutím MŠ – SR pod
číslom CD – 2008 – 11563/24909-1:917
ZŠMŠ – zaradenie do siete škôl a školských
zariadení SR – „Základná škola s materskou
školu“, Oslobodenia 165, Belá.

•

Od 1. 9. 2008 – vytvorenie „Spojenej školy“,
Oslobodenia 165, Belá – ZŠ Belá, MŠ Belá,
OZUŠ Belá, rozhodnutím MŠ-SR
SR pod číslom
CD-2008-13722/27829-1:917/SŠ

•
•
•
•

Rodičovskej rade ZRŠ
Obecnému
becnému školskému úradu
pedagogickým, prevádzkovým i externým
pracovníkom školy
Urbárskemu spolumajite
spolumajiteľstvu Belá.

9. Riaditeľstvo školy a RR ZRŠ Belá
ďakuje
za aktívnu pomoc a podporu v rámci realizácie
školských projektov a zabezpečovania
ovania iných aktivít školy
a za veľmi dobrú spoluprácu:
• Obecnému úradu Belá
• Obecnému podniku Belá
• Farskému úradu Belá
• podnikateľským subjektom a inštitúciám
v obci
ovskému združeniu pri ZŠ Belá
• Rodičovskému
• Rade školy

Vedenie školy želá všetkým pracovníkom školy,
občianskej verejnosti, rodičom
om a žiakom príjemné
a pokojné dní počas Vianočných
ných sviatkov 2008
a šťastný
astný Nový rok 2009.

riadite
riaditeľ školy

Oceňovanie
ovanie zamestnancov školského stravovania
Slávnostná akadémia spojená s oceňovaním
ňovaním zamestnancov školských jedální sa v Žilinskom kraji
uskutočnila 26. 11. 2008 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Na návrh riadite
riaditeľa spojenej
školy bola medzi ocenenými aj Mária Sušienková – zástupkyňaa pre školské stravovanie pri spojenej
škole, ktorá sa venuje svojej práci - ktorú miluje - už 36 rokov. Spolu s tímom svojich kuchárok
a prevádzkových
ových zamestnancov pripravujú denne chutné, zdravé a výživné jedlá pre deti, žiakov,
zamestnancov
i cudzích
stravníkov
spestrené
zeleninovým šalátom, ovocím,
tvarohovým alebo pudingovým
koláčikom,
ikom,
mufinkou,
jogurtom
či
cereálnou
tyčinkou.
inkou. Ocenenie práce
vedúcej
dúcej jedálne je ocenením
celého tímu, prioritou ktorého
je príprava kvalitnej, nutri
nutrične
vyváženej,
biologicky
hodnotnej
stravy
a predovšetkým
spokojnos
spokojnosť
všetkých stravníkov.
Odovzdávanie Ďakovného
akovného listu Márii
Sušienkovej za dlhoroč
dlhoročnú obetavú
prácu

Emília Surovcová

Aktivity Detského folklórneho súboru
Belianček

vnútro krásou a melodickosťou nášho belského
folklóru.
Mária Pösová,
sová, vedúca súboru

Koncert pre Evi
Evičku

Začiatkom mája sa DFS Belianček
ek predstavil na
Dňoch slovenského folklóru v obci Jaworze
v Poľsku.
sku. Naši mladí folkloristi sa predstavili
publiku hodinovým programom s choreografiami
s názvom „Varela som varela“, Veselie po
hrabačkách“, „Náhovorky“ a „Cipovička“.
čka“. Prvé
tri choreografie boli naštudované podľa
ľa zvyklostí
nášho belského ľudu. Čerpali
erpali zo studnice zvykov,
piesní a tancov našich starých otcov a materí.
V posledne
edne menovanej choreografii sa objavili
folklórne prvky z Liptova. Dievčenská
enská spevácka
skupina sa predviedla piesňami
ami „Moja mamička
mami
sa na mňa hnevajú“ a „Červené
ervené jabĺčko“
jabĺč
za
hudobného
doprovodu
muziky
bratov
Srniakovcov a bratov Hanuliakovcov. I napriek
tomu, že počas
as nášho vystúpenia nám počasie
po
veľmi neprialo, zato priazeň obecenstva bola
prejavená dlhotrvajúcim potleskom. Hrialo nás
v duši, že piesne, tance nášho regiónu rezonujú aj
v srdciach našich severných susedov. Naši mladí
folkloristi získali nové skúsenosti, obohatili sa
o nové zážitky a veríme, že sme našim
vystúpením potešili i srdcia ľudí
udí za hranicami.
Toto vystúpenie DFS Belianček
ek nebolo jediné
v tomto roku. So svojím zaujímavým programom
sa predstavili na „Kultúrnej hudobnej jari“ vo
Varíne dňa 25. 6. 2008, ďalej
alej na Deň
De detí
spríjemnili deťom i dospelým Rajeckých Teplíc
hudobno – zábavné popoludnie pred mestským
úradom. Počas „Jánskych ohňov“ v Krasňanoch
Kras
vystúpili s folklórnym pásmom – belské piesne
sa tiahli krasňanskými dolinami a ako bumerang
b
ich ozvena vracala späť.. Rezké tance našich
folkloristov prítomných nabádali k tomu, aby si
v rytme podupkávali nohou a obveseľovali
ľovali svoje

ZUŠ na Nižných Kamencoch zorganizovala
„Vianočný koncert pre Evičku“
čku“ v priestoroch sály
Kultúrneho domu v Belej dňa
ňa 10. 12. 2008. Plná
sála aplaudovala skvelým výkonom našich
budúcich umeleckých nádejí.
Úvod patril Mozartovemu dielu Ave verum
v interpretácii violončelového
elového súboru – dievčatá
podali naozaj výborný výkon. V ďalších
vystúpeniach sa predstavili klaviristi, 44- ručná hra
na klavíri, gitaristi, akordeonisti, akordeónové
duo a huslisti. S choreografiami „Zatúlaný anjel“
a „Bábika“ sa prezentovali ččlenovia tanečného
a literárno – dramatického súboru ZUŠ. Záver
patril skladbe K. Svobodu Tri oriešky pre
Popolušku v podaní huslistiek, violon
violončelového
súboru za doprovodu klavíra a chytil za srdce
každého z prítomných. Bol to nepísaný imp
impulz
pre všetkých, akousi pripomienkou pre nás
prítomných, že Vianoce sú predo dvermi, že je
potrebné stíšiť sa, zamyslieť sa nad zmyslom
a podstatou blížiacich sa viano
vianočných sviatkov
a konania dobra – v prospech seba i blížnych.
Tóny tejto skladby nech sú unášané k vyšinám k bývalej pani učiteľke
ke ZUŠ Evke Rybárovej –
huslistke, ktorej bol venovaný tento viano
vianočný
koncert. Nech jej pošepkajú slová, že nám ve
veľmi
chýba. Aj keď vieme, že teraz hrá v nebeskom
zbore a ľúbivé
úbivé melódie jej ob
obľúbených huslí
prichádzajú z nebies k nám.

Sprievodnou akciou vianočného
ného koncertu bola výstava výtvarných
prác žiakov ZUŠ.

DOBRÁ NOVINA
„Pokoj tomuto domu a všetkým čo
v ňom bývajú. Prišli sme vám
zvestovať, že sa nám narodil Ježiš –
Kristus Kráľ.“
Aj tento rok na sv. Štefana sa pred
dverami našich príbytkov objavia
deti
s podobným
pozdravom.
Koledníci sa už po siedmy krát
vyberú do ulíc ohlasovať radostnú
zvesť a pomôcť tak kamarátom
z ďalekej Afriky.

Už v týchto dňoch sa koledníci učia
nové vinše a piesne, pripravujú si
kostými a stretávajú sa v rámci
svojich skupiniek. Preto dúfame, že
sa nám opäť
opä spolu s Vami podarí
urobiť Vianoce trochu krajšími.

v Afrike, ktorí trpia krajnou núdzou
a zároveň
nemajú
prístup
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti,
pitnej vode a iným základným
potrebám. O tom, že naša pomoc
naozaj putuje tam, kde má, potvrdilo
aj stretnutie zodpovedných osôb
v Žiline, kde prišiel medz
medzi nás jeden
z afrických
chlapcov,
ktorému
pomohla postavi
postaviť sa na vlastné nohy
práve Dobrá novina. Adam Masawa,
tak sa tento chlapec volal, nám vo
svojom príhovore povedal, že si ani
nevieme predstavi
predstaviť, aký úžasný pocit
je vedieť,, že niekde na opa
opačnej strane
sveta je niekto, kto napriek tomu že
vás vôbec ale vôbec nepozná, na vás
myslí a snaží sa vám pomôc
pomôcť.
Tak sa aj tento rok všetci spojme
v Dobrej novine a možno sa tak opäť
staneme spriaznenými dušami pre
niekoho na opa
opačnej strane sveta,
napriek tomu že ho vôbec
nepoznáme...
...a svet bude opä
opäť
o trochu krajší.

Dňa 6. decembra v kultúrnom dome
sa konalo stretnutie, na ktorom sa
koledníci mali možnosť dozvedieť
viac informácii o projektoch Dobrej
noviny, ale aj zahrať sa s kamarátmi
a „nabiť sa“ tak novou energiou,
ktorú pri príprave na ďalší ročník
budú určite potrebovať.

Výťažok tohto ročníka
ro
Dobrej
noviny je aj tentokrát určený
ur
ľuďom

Vaši dobronovinoví

______________________________________________________________________________________

Daruj krv - zachrániš život!
Toto logo pozná takmer každý z nás. Alee je menej tých, čo tieto slová zobrali vážne a túto životodarnú vzácnu tekutinu darujú
nezištne pre tých, ktorí ju potrebujú pri operáciách, po haváriách a sú v ohrození života. Obetovať sa pre svojho blížneho, da
dať
mu niečo zo seba – tieto atribúty sú prejavom
ejavom ľudskosti, nezištnosti, spolupatričnosti
spolupatri
a lásky k druhému ččloveku. Pomoc vtedy,
keď je ohrozené to najvzácnejšie, čo máme – zdravie a ľudský život vôbec – je naozaj matematicky nevyčíslite
nevyčísliteľná.
A je naozaj potešiteľné, že aj medzi našimi občanmi
čanmi sú ľudia,
udia, pre ktorých darcovstvo krvi nie je neznámym pojmom, ale je pre
nich úplnou samozrejmosťou, lebo sú držiteľmi
mi Jánskeho plakiet. Patrí im za to naše veľké:
ve
ĎAKUJEME!
AKUJEME!
Držiteľmi zlatej Jánskeho plakety v roku 2008 sú:
Franeková Marcela, rok narodenia 1979
Stráska Helena, rok narodenia 1954.
Držiteľom bronzovej Jánskeho plakety v roku 2008 je:
Laščiak Ľubomír, rok narodenia 1976.
Slávnostné odovzdávanie bronzových, strieborných, zlatých a diamantových Jánskeho plakiet a morálne oce
oceňovanie týchto
našich a ostatných bezpríspevkových darcov krvi sa uskutočnilo
uskuto
v Žiline v mesiaci november. Jánskeho plakety im boli
odovzdané prestaviteľmi
mi Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Žiline.
Emília Surovcová

Zo života materskej školy
Chcela by som sa vám aj ja prihovoriť v tomto
čarovnom predvianočnom čase za celý kolektív našej
materskej školy. Verím, že určite každý v tomto období
prežíva očakávanie, že sa stretne so svojou rodinou pri
sviatočne prestretom stole.

Niektorí čakajú najviac na darčeky, ale pre niekoho je to
vzácny čas stretnúť sa so svojimi blízkymi. Najviac sa na
tieto sviatky tešia naše deti. Naše zariadenie sa práve
venuje Vašim deťom. Snažíme sa im dať najviac lásky,
porozumenia, radosti. Od nového školského roku sme
začali pracovať podľa nového zákona, ktorý dáva možnosť
každej učiteľke uplatniť svoje metódy, formy, ktoré
umožnia najlepší osobnostný rozvoj každého dieťaťa.
Naším cieľom je, aby každé dieťa malo pocit seba prijatia,
lásky, uplatnenia svojich potenciálnych
álnych možností. Od
septembra v našej škôlke prebehlo množstvo akcií –
výchovný koncert z hudobného centra Bratislava,
pravidelne nás navštevujú herci z rôznych divadiel, ktorí
majú s nami dobrú spoluprácu. Je to výhoda, že nemusíme
cestovať do Žiliny.

Jeseň naše deti prežili pozorovaním prírody v našom okolí,
poznávaním vlastnej dediny, jej tradícii. Máme tiež krúžok

ľudových tradícii, ktorý sa venuje piesňam, tancom tohto
regiónu. Veľmi dobre sa nám rozbehol výtvarný krúžok,
ktorý si rodičia platia, jee však pod vedením odbornej
výtvarníčky, ktorá je za túto prácu odmenená. V kultúrnom
dome máme v súčasnosti vystavené práce našich detí.
Zapojili sme sa do súťaže, ktoré poriada poisťovňa
Wűstenrot, tam sú tiež vystavené práce našich detí. Ďalej
veľmi pekne
kne pracuje krúžok moderných tancov, to značí, že
naša škôlka sústavne ide dopredu, prinášame nové veci pre
deti i pre rodičov. Teraz pripravujeme slávnostnú besiedku
z príležitosti vianočných sviatkov. Deti sa už tešia na
darčeky pod stromčekom, tešia sa, že ich prídu povzbudiť
vlastní rodičia, starí rodičia.

Chceme, aby spolupráca bola vzájomne prospešná pre
vaše deti. Pestovať spontánnosť, aby sa zabezpečil
vyvážený rast detí a nenútená účasť. Poskytnúť kontinuitu
medzi výučbou, ktorá sa začala v škole a výchovou
v rodine, aby sme zabránili rozporu medzi rodinou
a školou. Nechcem zachádzať do psychológie dieťaťa, ale je
potrebné si uvedomiť aj pre rodičov, že predškolský vek je
najdôležitejší pre ich deti, pretože získavajú základy do
svojho života. Mnohí
nohí rodičia nepovažujú za dôležité
navštevovať rodičovské združenia, pretože deti
nedostávajú známky. Ale získavanie správnych návykov,
zručností, tvorivosti, sociálnych zručností, rozvoj reči,
myslenia, počiatky gramotnosti to všetko dieťa rozvíja
v osobnostnom
nostnom rozvoji, so zreteľom na individualitu
dieťaťa. Nezabudnite na svoje deti ani teraz vo veľkom
predvianočnom zhone, venujte mu svoj čas, určite sa vám
to vráti. Nenahradia to žiadne drahé darčeky. Dieťa
potrebuje prijať od Vás čo najviac lásky, aby m
malo
v budúcnosti z čoho čerpať.

Mgr. Vilma Horčičáková
MŠ Belá

Mlieko je super!

Pod logom „Mlieko je super“ sa pri príležitosti Svetového
dňa mlieka, tiež v rámci Školského mliečneho
neho programu,
ktorý prebieha v Spojenej škole Belá už tretí rok a po
úspešnom schválení projektu „Elektronizácia a revitalizácia
zariadení školského stravovania 2008“ v Spojenej škole
Belá sa v mesiacoch september a október 2008 uskutočnila
uskuto
ochutnávka plnotučného
ného ochuteného mlieka (banán,
(ba
vanilka, kakao, karamel, oriešok, jahoda) i neochuteného
mlieka a mliečnych
nych výrobkov, rôznych jogurtov, tvarohu
i kyslomliečnych
nych výrobkov pre deti, žiakov, pedagógov,
zamestnancov, rodičov i širokú občiansku
iansku verejnos
verejnosť
v priestoroch vynovenej školskej jedálne. Mlieko, mliečne
mlie
výrobky, poháre, lyžičky,
ky, tácky, obrúsky a ochucovadlá
boli zakúpené z prostriedkov dotácie MŠ SR. Ostatné
finančné prostriedky z dotácie MŠ SR boli použité na
modernizáciu a revitalizáciu – dovybavenie interiéru
školskej jedálne – nakúpili sa stoly, stoličky
čky pre deti
a žiakov materskej a základnej školy, termoizolačné nádoby
s výpustným ventilom slúžiace na pitný režim detí a žiakov.
Nakoľko sme na stoly a stoličky
ky dostali zzľavu,
z usporených financií sa zakúpili dva servírovacie nerezové
n
vozíky na odkladanie a zber použitého riadu. Celková
výška dotácie z MŠ SR bola 300 000 Sk. Prijímateľom
Prijímate
dotácie bola Obec Belá.

Cieľom
om tejto ochutnávky bolo propagova
propagovať mlieko a mliečne
výrobky medzi deťmi,
mi, žiakmi, pedagógmi, zamestnancami,
rodičmi i občanmi Belej a zvýšiť ich konzumáciu,
podporovať zdravú a racionálnu výživu a tiež dopomôcť
prevencii obezity
u detí i dospelých, pri
pričom sme
vychádzali z Programu ozdravenia výživy obyvate
obyvateľov SR,
výziev Svetovej zdravotníckej organizácie a z Akčného
plánu pre životné prostredie a zdravie byvate
byvateľov SR.
Propagácii ochutnávky mlieka a mlie
mliečnych výrobkov pre
deti, žiakov, rodičov i občanov
anov sa venovala ve
veľká
pozornosť:: prostredníctvom násteniek, plagátov, relácie,
vyhlásením v miestnom rozhlase.
nych výrobkov pod názvom
Ochutnávka mlieka a mliečnych
„Mlieko je super!“ sa uskutočnila v troch etapách:
V prvej etape chutnali mlieko a mlie
mliečne deti z materskej
školy počas
as desiaty po predchádzajúcom hravom
týždňovom projekte detí o tom, pre
prečo treba piť mlieko.
V popoludňajších
ajších hodinách sa ochutnávky zú
zúčastnili
rodičia
ia detí, lebo platí pravidlo, že „ak mlieko chutí
rodičom, chutí aj ich deťom“.
V druhej etape sme sa zamerali na žiakov základnej školy
a ich rodičov. Počas vyučovania
ovania po jednotlivých triedach
žiaci ochutnávali
hutnávali rôzne druhy mliek i mliečnych výrobkov.
Tejto ochutnávke predchádzala relácia v školskom rozhlase
o nepostrádateľnosti
nosti pitia mlieka pre detský organizmus
a jeho výživové hodnoty, súťaž
ťaž jednotlivých tried
„O najkrajšiu mliečnu nástenku“ a na hodinách výtvarnej
výchovy žiaci navrhovali obaly mlieč
mliečnych výrobkov, ktoré
by ich v obchode zaujali a ktoré by si ur
určite kúpili. Víťazné
triedy boli odmenené mliečnymi
nymi výrobkami.
Pre rodičov a všetkých občanov
anov sa v priestoroch školskej
jedálne s nástenkami a návrhmi žiakov propagujúcimi
mlieko a mliečne výrobky, uskutočnila
čnila odborná prednáška
lekára pre deti a dorast MUDr. Jána Petríka - člena
stravovacej komisie - o zdravej výžive, o predchádzaní
rôznym chorobám (osteoporóza, kazivos
kazivosť zubov, lámavosť
kostí a pod.), o nepostrádateľnosti
nosti konzumácie mlieka
a mliečnych
nych výrobkov pre zdravý vývin jedinca. Prednáška
bola spojená s ochutnávkou mlieka a mlie
mliečnych výrobkov.
V tretej etape sa ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov
zrealizovala v školskej jedálni pre vše
všetkých obyvateľov
obce. Ochutnávali, hodnotili, porovnávali. Mlieko
s rôznymi príchuťami si pochvaľovali.
ľovali. Ve
Veľkej obľube sa
tešila i ochutnávka tvarohu a biojogurtov. Na našu otázku,
či sú konzumentmi mlieka, poväčšine
čšine odpovedali záporne,
ale vraj po ochutnávke
vke zmenia svoje stravovacie návyky.
Ochutnávka mlieka a mliečnych
nych výrobkov pod heslom
„Mlieko je super!“ dopadla výborne. V
Vďaka dotácii z MŠ
SR a tým, čo sa podieľali
ali na tvorbe projektu pre školskú
jedáleň sme mohli ponúknuť mlieko a mliečne výrobky
všetkým
tkým vekovým kategóriám a prispie
prispieť k zmene
stravovacích návykov, lebo platí: „Jesť zdravo je moderné!“
Ako koordinátori na projekte spolupracovali: Mgr. Jozef
Šugár, riaditeľ Spojenej školy Belá,
PaedDr. Emília Surovcová, odborný zamestnanec
Školského úradu v Belej a Mária Sušienková, zástupca pre
školské stravovanie. Na projekte participovali zamestnanci
ŠJ, rodičovská
ovská rada, ZRŠ, stravovacia komisia
a zástupcovia zriaďovateľa.

Spomienka
Dňaa 24. 12. 2008 si pripomenieme 65. narodeniny a polrok
od úmrtia nášho manžela, otca, starého otca, brata,
kamaráta
Jána Vrábla z Belej.

Spomienka
Dňaa 28.9.2008
nás nečakane
akane opustil manžel, brat, otec, starý otec
Vladimír Kvočka.

Odišiel si od nás tam, kde svet je pre nás zatiaľľ neznámy,
no predsa v spomienkach zostávaš navždy s nami. Zo
života si sa náhle stratil, ale v našich srdciach si živý
naveky. Tvoj odchod je pre nás veľkým
kým trápením, no pre
teba v tvojom utrpení veľkým
kým spasením. Musíme sa zmieriť
zmieri
s tým, že už tu nemôžeš byť,, ale my bez teba musíme ďalej
žiť. Teraz sa už na nás dívaš z neba, no vo svojich deťoch
de
si
zanechal kus seba.
S úctou spomína manželka Irena, synovia Miroslav a Peter,
dcéry Evka a Katka so svojimi rodinami.

Spomienka
Dňaa 13. 11. 2008 sme si pripomenuli nedožité 80 – te
narodeniny nášho milovaného manžela, ocka, starkého
a prastarého Jozefa Lipku.

Láskavé srdce si mal,
všetkých si nás miloval.
Chcel si žiť, lebo si bol mladý,
ale krutý osud nenechal ťaa medzi nami.

28.10.2008 by sa dožil 60. narodenín
narodenín.
S úctou spomína celá rodina.

Spomienka
19.7.2008 sme si pripomenuli
ipomenuli 2. výro
výročie
úmrtia našej mamy
Zuzany Blahušiakovej.

Spomínajú manžel, dcéra s manželom,
vnúčatá
atá a ostatná rodina.

Výstava ovocia a zeleniny v Belej

29. september sa niesol v znamení zelene a všetkého, čo nám ponúkajú naše záhrady. V jedálni školy sa konala - tak ako po
minulé roky - výstava ovocia a zeleniny. Tí, ktorí si našli čas a zavítali do jedálne, mohli obdivovať úrodu našich záhrad. Stoly
sa totiž prehýbali pod ťarchou plodov – jabĺk,
k, hrušiek, zeleniny... Nadchnú
Nadchnúť ich mohli i unikátne tekvice, výtvory prírody, ale i
práce detí Materskej školy a Základnej školy v Belej.
Každý, kto výstavu navštívil, si prišiel na svoje.
Najkrajšie exponáty v kategórií jablká, hrušky a zelenina boli ocenené hodnotnými cenami. Odborná komisia zložená zo
zástupcov Okresného výboru SZZ v Žiline – Jozefom Štefancom a Vincentom Menšíkom mala veľmi
mi ťažkú úlohu pri ur
určovaní
najkrajších exponátov. Výsledné poradie bolo
lo nasledovné:
jablká: 1. miesto – RUBÍN – Miroslav Vrábel
2. miesto – MELROSE – Ján Šev
Ševčik
3. miesto – JONOLORD – Adam Sušienka
hrušky: 1. miesto - KRIVICA – Jozef Šev
Ševčík
2. miesto – KONFERENCIA
IA – Kamil Bosík
3. miesto – CLIVIA – Ján Sušienka
zelenina:1. miesto – kolekcia zelenina – Rudolf Macek
2. miesto – tekvica GOLIÁŠ – Ján Bulka
3. miesto – kolekcia zeleniny – rodina Sušienková
Pestovateľom a vystavovateľom i tým budúcim želáme, aby
im záhrady čii záhradky prinášali rados
radosť a aby boli pre nich
spôsobom relaxu. Veď nič nie je krajšie ako zbiera
zbierať jesennú
úrodu, ktorú sme si dopestovali sami a do ktorej sme vložili
seba.
Touto cestou ďakujeme za finančnú
nú pomoc OÚ Bela, za priestory a spoluúčasť na výstave Spojenej škole v Belej,
vystavovateľom z radov členov SZZ, zvlášť nečlenom,
členom, organizátorom a tešíme sa na ďalší ročník
ník výstavy.
Rudolf Macek
tajomník ZO SZZ Belá

(TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE)
Kedy: 28.12.2008 (to je v nedeľu) o 8:00 hod.
Kde: v telocvični (ZŠ Belá)
Podmienky účasti
ú
na turnaji:
- štartovné 1000 Sk (jedno družstvo)
- súpiska hráčov (max. 8 hráčov)
- jednotné oblečenie
oble
(aspoň tričká)
Občerstvenie zabezpečené
čené organizátorom turnaja. Viac INFO na tel. 0903629252

Oblastná výstava poštových
holubov v Belej
Holubica vo všeobecnosti
symbolizuje mier. A čo
symbolizuje holub pre ich
chovateľov?
ov? Je to predovšetkým
vášeň, koníček, záľuba
ľuba – bez
ktorej si možno nevedia
predstaviť svoj život. Kŕmia
K
ich,
pretekajú s nimi, sledujú ich let, vystavujú ich
ch na obdiv
druhým – aby sa potešili. A naozaj bolo na čo
o pozerať
pozera na
oblastnej výstave poštových holubov, ktorá sa uskutočnila
uskuto
29. a 30. novembra v priestoroch Kultúrneho domu
v Belej. Na výstave bolo prezentovaných 65 holubov, ktoré
boli zaradené do 12 výstavných
ýstavných kategórií. Výstavu otvoril
predseda OZ CHPH Bernard Chabada. Posudzovateľom
Posudzovate
holubov bol poverený Jozef Buček z OZ CHPH v Žiline.
Výstavu zhliadlo 150 návštevníkov – milovníkov holubých
krásavcov. Oku ulahodilo krásne sfarbenie holubov a ich
celková
vá vizáž. Pre hladné žalúdky návštevníkov výstavy
boli pripravené párky, vynikajúci guláš a samozrejme
občerstvenie – ako ináč.
Výsledky za rok 2008:
Generálne majstrovstvo OZ: OZ CHPH – rok 2008: staré
holuby:
1. František Hanuliak
2. Michal Cvacho
3. Jánošík team
12. Tibor Vrábel, 15. Rudolf Boháč,, 16. Karol
Boháč
Majstrovstvo OZ - Krátke a stredné trate – staré holuby:
1. MVDr. Ondrej Šimko
2. Dalibor Radočáni + R.
3. Tibor Cvacho
11. Tibor Vrábel, 17. Karol Boháč,, 18. Rudolf
Boháč
Majstrovstvo OZ – Dlhé a superdlhé trate – staré holuby:
1. František Hanuliak
2. Michal Cvacho
3. Ján Ďurana
13. Rudolf Boháč, 16. Karol Boháč,, 17. Peter
Franek ml.
Majstrovstvo – mladé holuby:
1. Ján Krištofík st.
2. Jánošík team
3. František Hanuliak
12. Bernard Chabada, 21. Rudolf Boháč,
č, 26. Jozef
Mahút, 27. Tibor Vrábel, 28. Tibor Žingora, 29.
Karol Boháč.
Víťazi boli odmenení pohármi.

Organizátori ďakujú
akujú všetkým, ktorí sponzorovali túto
výstavu: Obecný úrad Belá, Obecný podnik Belá,
Pozemkové spoločenstvo Belá a Technoplus – Ing. Ľuboš
Moravčík.

Výsledky ZO CHPH Belá – poradie chovate
chovateľov: mladé
holuby
1.Bernard Chabada, 2. Rudolf Boháč, 3. Jozef Mahút, 4.
Tibor Vrábel, 5. Tibor Žingora, 6. Karol Bohá
Boháč, 7. Albín
Ďurana,
urana, 8. Miroslav Chabada, 9. Ján Brník, 10. Miroslav
Púček, 11. Adam Hazda, 12. Ján Vrábel, 13. Michal Pú
Púček,
14. Ľuboslav Babiš

Výsledky MO CHPH Belá – poradie chovate
chovateľov: staré
holuby:
1. Tibor Vrábel, 2. Rudolf Boháč,
č, 3. Karol Bohá
Boháč, 4. Peter
Franek ml. (1967), 5. Miroslav Púček,
ček, 6. Jozef Mahút, 7.
Miroslav Chabada, 8. Albín Ďurana,
urana, 99. Tibor Žingora, 10.
Ján Brník, 11. Bernard Chabada, 12. Adam Hazda, 13. Ján
Vrábel, 14. Jozef Cabadaj, 15. Michal Pú
Púček, 16. Peter
Franek st. (1961), 17. Ľuboslav
uboslav Babiš, 18. Miroslav Vrábel,
19. Jozef Dendis

Výbor ŠK Belá ďakuje

Bernard Chabada
predseda OZ CHPH

Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na chod futbalového oddielu finančne
finan ne alebo zakúpením športového materiálu.
Veľké poďakovanie patrí: OÚ Belá, OP Belá, ZŠ Belá, Ferzastav - František Hurtek, Belstav Praha - Tomáš Šugár , Dušan
Mariáš, Stavomat - Kamil Mahút, KeramD - Jaroslav Dvorský,
Dvorsk Ján Kurčina, Hastra - Jozef Hanuliak, Belá textil - p. Lepeň,
Mirupo šport - p. Michálek.
Vďaka
aka patrí aj rodine Svetlovskej, ktorá sa stará o chod futbalového štadiónu a hráčov,
ov, aby mali vždy čisté a vypraté veci na
zápas.
Ďakujeme

Výstava ručných
ných prác prastarých,
starých a našich mám
Prácu šikovných a zručných
ných rúk našich prastarých a
starých materí mohli obdivovať všetci návštevníci
výstavy, ktorá sa konala pre Vianocami v priestoroch
kultúrneho domu. Výstavu pripravili členky Klubu
dôchodcov v Belej.

Krása, prezentovaná na tejto výstave je oslavou ich
tvorkýň – v nej sa snúbi krása i práca ľudských rúk.
Všetkým jej návštevníkom pripomenie časy zašlé, odviate
do nenávratna, ale zároveň ajj dedičstvo našich prastarých
mám, ktoré je sprítomnené v týchto exponátoch
s odkazom, že toto všetko robili pre rodinu, svojich
blízkych s naozajstnou veľkou
kou láskou.

Výstavné prvky pochádzali z konca 19. a začiatku
zač
20.
storočia a zapožičali ich členky klubu i viacerí občania.
Pozornosť pútali háčkované, vyšívané dečky,
ky, dierkované
výšivky, záclony, vyšívané obrazy, kuchynské nástenky,
ktoré kedysi zdobili príbytky našich starých mám. Tri
druhy kobercov vystavovali panie P. Mariašová, P.
Sušienková a I. Kubíková. Rôzne druhy kobercov i plátna
sa tkali na krosnách hlavne počas
as tuhých zím. Svadobný
biely kroj, lajblíky, záponky, podvíky, vyšívané šatky,
šorce, košieľky s rukávcami, skosky a mnohé ďalšie
exponáty boli skvostom výstavy a odrážali estetické
cítenie, harmóniu farieb, trpezlivosť a fantáziu ich
tvorkýň. Kolorit výstavy dopĺňala
ala pri kolovrátku veľká
ve
bábika odetá do belského kroja, začepčená
čená a obutá
v pravých súkenných papučiach.
iach. Samozrejme, na výstave
nemohli chýbať tepluše – hrubé vlnené šatky rôznych
farieb, do ktorých sa kedysi babušili pred tuhou zimou
devy a ženy.

Mladá jelenica na trhovisku

Nevšedný zážitok zažili návštevníci miestnej tržnice ppri
kultúrom dome, keď sa tu znenazdajky objavila jelenica.

SLÁVNOSTNÉ VIANOČNÉ
VIANO
MENU

100g Tortička z lístkového cesta zapečená
zape
s plátkami paradajok a syrom Feta
***
0,25l Hríbový krém
***
100g Vyprážaný pangasius v cestíčku z tmavého piva
100g Vyprážaný kapor v kukuričnom plášti
200g Zemiakový šalát s majonézou
****
120g Pečené
ené jablko plnené brusnicami s vanilkovým krémom

SLÁVNOSTNÉ VIANOČNÉ
VIANOČ
MENU

1 vajce /na potretie/
10g bazalky čerstvej
erstvej príp. 2g bazalky
drvenej
Soľ podľa potreby
Ako na to:

Tortička z lístkového cesta zapečená
čená s
plátkami paradajok a syrom Feta
Na 4 porcie potrebujeme:
200g lístkového cesta
50g masla
150g paradajok /môžu byť aj cherry
paradajky/
200g syru Feta /príp. iný/

Lístkové cesto si rozvaľkáme
káme na tenký plát
a nejakým pohárom z väčším
ším obvodom
vyrežeme kruhy, ktorý jemne potrieme
v strede roztopeným maslom, , paradajky si
nakrájame naa plátky, položíme na torti
tortičky,
posypeme bazalkou, trochu osolíme. Syr
feta si pokrájame na kocky /ak použijeme
iný syr ako eidam čii údený odporú
odporúčam na
plátky/ a navrstvíme na paradajky. Cesto

po bokoch, kde nie je plnka potrieme
vajcom a pečieme v rúre do zlatista.

***
0,25l Hubový krém
Na 4 porcie potrebujeme:
500g húb /šampiňóny, hríby príp. iné/
150g oleja
200g póru
150 ml mlieka
150 ml smotany
Soľ podľa potreby
Múku alebo kukuričný škrob na zahustenie
Hubové korenie podľa potreby
Biele mleté korenie podľa potreby

Ako na to:
Kapra posypeme rybacím korením, do
hladkej múky pridáme vegetu a z obidvoch
strán ho poriadne pomúčime. Rozšľaháme
si vajce, pridáme trochu vegety, kapra
obalíme naskôr vo vajíčku a potom
v podrvených
cornflaksoch
a na
rozpálenom oleji vypražíme.
Pangasiusa posypeme rybacím korením.
Rozšľaháme si vajce, pridáme mlieko,
trochu soli, asi 3 polievkové lyžice
čierneho piva a pomaly pridávame múku,
aby vzniklo hladké cestíčko. Rybu obalíme
v cestíčku a na rozpálenom oleji do zlatista
opečieme.
K tomuto jedla odporúčame zemiakový
šalát, ktorý každá gazdinka robí podľa
svojho receptu, príp. zemiakovú kašu či
pučené zemiaky s opraženou cibuľkou.

Ako na to:

****

Pór si nakrájame na plátky a do zlatista
opražíme spolu s nakrájanými hubami,
zalejeme mliekom a vodou, pridáme soľ,
biele mleté korenie, hubové korenie a 20
minút povaríme. Polievku odstavíme so
sporáka, všetko do hladka vymixujeme
a dáme znovu variť, pridáme smotanu,
dochutíme,
podľa potreby zahustíme
a polievku podávame.

***

120g Pečené jablko plnené brusnicami
s vanilkovým krémom
Na 4 porcie potrebujeme:
600g jabĺk /4 kusy/
100g masla
Trochu škorice
Trochu rumu
50g kryštálového cukru
200g sterilizovaných brusníc príp.
brusnicového rôsolu
500ml mlieka
40g zlatého klasu
100g kryštálového cukru
Ako na to:

Vyprážaný pangasius v cestíčku
z tmavého piva, vyprážaný kapor
v kukuričnom plášti
zemiakový šalát s majonézou
Na 4 porcie potrebujeme:
400g ryby pangasius
400g filetovaného kapra
100g Cornflakes
trochu čierneho piva
200g hladkej múky
10g rybacieho korenie
20g vegety
3 vajcia
200 ml mlieka

Jablká si ošúpeme tak, aby v strede zostala
diera, ale nie až do spodu jablka, maslo
roztopíme na panvičke, jablká v nej pri
miernom ohni opečieme, potom pridáme
škoricu, cukor a rum a jablká v tejto šťave
ešte orestujeme. Medzitým si pripravíme
vanilkový krém. Orestované jablko
položíme na teplý tanier, naplníme
brusnicami
a prelejeme
vanilkovým
krémom /celé jablko nezalejeme, len
polovicu, aby bol viditeľný otvor v jablku
naplnený brusnicami. Ozdobíme lístkom
mäty a podávame.
Mária Sušienková

Vianočné čaro
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa blížia, už môžeme po
počítať dni.
Radostné, čarovné,
arovné, bohaté, pokojné, láskyplné... Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari
krajších sviatkov.
viatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. V rodinách je viac lásky a porozumenia ako v hocijaký iný
deň. Deti sa rady zapájajú do pečenia
enia medovníkov, balenia dar
darčekov, zdobenia stromčeka,
eka, pripravovania slávnostnej viano
vianočnej
večere.
„Kedy už budú
udú Vianoce?“ pýtajú sa všetky zvedavé deti. Deň
De po dni odpočítavajú a radostne čakajú, čo im tento rok prinesie
Ježiško.
Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo
o najviac radosti a prekvapení. Tajomstvá prichystaných darčekov
čekov vyvolávajú sladké
napätie a netrpezlivé očakávanie.
akávanie. So zvláštnou rados
radosťou pripravujeme darčeky pre rodinu a milých priate
priateľov, zamýšľame sa
dokonca nad tým, ako pekne darček
ek zabalíme. Niet ni
nič krajšie ako radosť v detských očiach, keď pod strom
stromčekom nájdu to, po
čom celý rok túžili. Ale darčeky nie sú všetko!
Na Vianoce by sme sa mali správať k svojim blížnym čo najlepšie, snažiť sa im pomáhať,, robiť dobré skutky, no
predovšetkým máme si vážiť to, čo
o máme. Ale častokrát to nevychádza podľa
pod a našich predstáv. Niekedy ni
nič nestíhame, všade
je samý zhon, niekedy čas
as letí tak, že si to ani neuvedomíme a zrazu je tu Štedrý večer a my zistíme, že ešte nemáme všetko
dovarené. Toto a mnoho iných vecí sa nám stáva v tom veľkom
kom zhone. No aj tak sa na Vianoce všetci tešíme. Nielen kvôli
darčekom, ale najmä my, kresťania,
ania, sa tešíme na narodenie malého Ježiška. Bez toho by Vianoce neboli. Nezáleží na tom,
koľko bude darčekov,
ekov, dôležité je, aby sme cítili lásku Ježiša Krista.
Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Pri
Pričiniť sa oň
musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri. Preto by sme sa mali všetci zamyslieť
zamyslie a pokúsiť sa preži
prežiť Vianoce v láske
a pokoji.
Na záver Vám želáme:

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok
svie
mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.
Peťka a Katka Fujdiakové

Vianočné
né pranostiky
Keď je hus na Vianoce v blate, Jozef bude na
ľade.
***
Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.
***
Ak na sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé
ovocie.
***
Aký je čas na Vianočný deň, taký má byť aj budúci
január.
***
Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
***
Na svätého Štefana každý sa má za pána.

VIANOČNÝ
NÝ VINŠ

Na jedličke
ke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie die
dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc,
dc, duší vašich
vloží radosť
radosť,
šťastie,
astie, pokoj boží

LETNÝ TÁBOR V PRIBYLINE
Naša škola zorganizovala už po tretíkrát letný tábor. Tento rok to bolo v Pribyline – Západné
Tatry. Žiaci našej školy mali možnosť
možnos nadviazať nové priateľstvá,
stvá, zašportovať si, zasú
zasúťažiť,
spoznať nový kraj, navštíviť skanzen v Pribyline, Važeckú jaskyňu,
jasky
Tatry, okúpaťť sa na kúpalisku
v Liptovskom Jáne a plaviť sa loďou
ou po Liptovskej Mare.
Každá skupina: Vyhúkaný mop, Zubáči,
Zubá Gumi Bobule a Gumkáči si pripravila program
a súťaže pre ostatné skupiny (víťazi
azi súťaží
súťaží získavali táborové peniaze). Okrem programu si každá
izba pripravila pre ostatné izby tieto služby: kaderníctvo, masáže- chrbta a rúk, veštenie,
psychologická poradňa,
a, kozmetika, čistenie topánok, upratovacie služby – za ktoré boli odmenené
táborovými peniazmi. Na konci tábora si každý za svoje táborové
táborové peniaze mohol nakúpi
nakúpiť rôzne veci
v obchode U sovy, Pri jedličke a Pri studničke.
studni

Ďakujeme: Školskému stredisku záujmovej činnosti
innosti pri Spojenej škole v Belej za
financovanie dopravných nákladov.
Ďakujeme sponzorom: firma Linos - p.Ján Sušienka, T-Com, Wüstenrot poisťovňa, časopis DOMa, ČSOB
SOB-banka, Slovenské elektrárne, ktorí poskytli vecné
dary pre deti do tábora a predmety do táborového obchodu.
Deti sa opäť o rok môžu tešiť
teši na nové zážitky z letného tábora.

Mgr. Irena Kol
Kolčáková

Aj turistom sa začína v obci Belá páčiť

Vynovené ihrisko v Kubíkovej má
„šmrnc“

V tomto roku Obecný podnik Belá, s.r.o. obnovil
a rozšíril pôvodné ihrisko v Kubíkovej. Aby

a porastené kroviny. Keďže ihrisko
hrisko sa nachádza
na močiari, muselo byť aj odvodnené. Položilo
sa 600 m drenážnych rúrok. Vykonalo sa
navážanie zeminy a kamenného odpadu,
nakoľko
ko prevýšenie ihriska bolo viac ako 2 m.
Po navážke sa musel povrch zhutni
zhutniť a spevniť na
pevný podklad. Na vybudovanie
ybudovanie ihriska sme
museli najať ťažké
ažké mechanizmy: buldózer, valec,
UDS, Tatry. Do dnešného dňa
ňa nás toto ihrisko
stálo viac ako 600 000 Sk.

ihrisko spĺňalo svoju funkčnosť,, vyhovovalo
rozlohou a bolo aj kvalitné, musel daťť Obecný
podnik z pôvodného ihriska odstrániť ornicu

Faktúry za výkony uvedených mechanizmov sú
k nahliadnutiu na Obecnom podniku, s.r.o. Belá.

V skratke….

 kotolňa
a na obecnom úrade prešla úplnou
rekonštrukciou, nakoľko
ľko staré plynové
zariadenie bolo neekologick
neekologické

 kvôli
bezpečnosti
nosti
sa
uskuto
uskutočnila
rekonštrukcia Ivanovho mosta

 finišujú záverečné
né stavebné práce na
kaplnke Panny Márie pri kostole sv.
Márie Magdalény

 máme novú možnosť zájsť si, posedieť
posedie
si, poklebetiť a zajesť si v príjemnom
prostredí Pizzerie v Starom mlynemlyne je tu
ponuka rôznych jedál, nápojov, ktoré
naozaj chutia

 nesmie sa zabudnúť ani
stromček

na

viano
vianočný

 účelové cvičenia,
enia, didaktické hry žiakov
základnej školy sú v plnom prúde
 rozširujú sa priestory posilňovne,
ovne, skvalitňujú
skvalit
sa možnosti - takže mladí, starší i skôr
narodení hor sa k športovaniu

 areál cintorína sa neustále udržiava

 konečne belské ryby

 zavŕšenie
tohtoročných
ných
prác
Autokempingu Belá- Nižné Kamence

 vianočný stromček
ek v Belej
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Výrok Publia Ovídia Nasu:
(TAJNIČKA)

A
A.

Miernil

náraz

–

B

Vodorovne:

C

paznechtík ostnitý. B. Pieseň z opery –

D

príbuzná – švédsky výrobca motorových

E

vozidiel. C. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY. D.
Rieka v Belgicku – hlboký ženský hlas-

F

zakaukazský ľudový hudobný nástroj –

G

dedina,

H

po

rusky.

E.

Uzavreté

štvormiestne auto – Shakespearov kráľ –

I

oblúk v medicíne. F. Chem. zn. sodíka –

J

PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY – EČV okr. Martin.

K

G. Hra s raketou – nočná ťažoba –
www.lustenie.napady.net

autor: Pav©l Surovec

asanačný podnik. H. Rieka v Rusku –

skratka azidobázickej rovnováhy v medicíne – holandská objemová miera – zvyk. I. TRETIA ČASŤ
TAJNIČKY. J. Energie – meno Dariny – egyptská bohyňa vojny. K. druh pulóvra – obyvateľ hôr.

ZVISLE: 1. cestovný doklad – skratka pre tabulátor. 2. Plošná miera – ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY – kód
USA. 3. Skupina detí v škole – podnožník, opak zenitu. 4. Bola závislá – japonská hmotnostná miera –
meno Elemíra. 5. Patagónsky hlodavec – americká navigačná družica – útočisko. 6. Talian, po česky –
povrchová baňa – pozoruje. 7. Mačkovitá šelma – vysoký mužský hlas – tibetský kopytník. 8. Planétka –
japonský ostrov – trhovisko. 9. Ďumbierovitá rastlina – matka vlčica – japonská rieka. 10. Príslušník
starovekého národa – Šamašova manželka, myt. – typ explozívnej sopky. 11. Predložka so 7. pádom –
národn. Skupina v Číne – predchodca denníka Sme. 12. Rytmický pohyb – najvyššia hodnosť v armáde.
13. Chem. zn. berýlia – strunový brnkací nástroj – EČV okr. Trnava. 14. Rádiové volanie o pomoc –
latinský pozdrav.
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