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„Bože, daruj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj
mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám. A ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“
František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

NOVÝ WEB NAŠEJ OBCE!
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Obecný úrad informuje
Milí spoluobčania!
Na margo nedávnych komunálnych volieb mi dovoľte sa ešte dodatočne
poďakovať Vám, ktorí ste sa zúčastnili a svojim hlasom vyjadrili svoj názor.
Ďakujem predovšetkým tým, ktorí mi svojim hlasom vyjadrili podporu! Život
v obci vám nie je ľahostajný, som rád, že bola taká vysoká účasť. Prešli sme
si veľmi napätým predvolebným obdobím, spojeným aj s veľkými emóciami.
Prosím Vás preto všetkých, aby sme zahodili nevraživosť a nekorektné súperenie a spoločne sa pustili do realizovania plánov a vízii pre lepší život v našej
obci. Gratulujem novozvoleným poslancom a teším sa na našu vzájomnú spoluprácu. Ďakujem a ponúkam spoluprácu aj tým, ktorí sa nedostali do obecného zastupiteľstva, ale majú vôľu a chuť podieľať sa na veciach verejných. Od
dnes už nekopeme za toho, či onoho, ale spojme sily a pracujme v prospech
našej obce!
Všetkým občanom našej obce želám pokojné a požehnané Vianočné sviatky, prežite sviatočné chvíle v radosti v kruhu svojich najbližších. Ďalej prajem
úspešný vstup do nového roka, nech všetkých sprevádza celým rokom hlavne
zdravie, dobro a spokojnosť!
S úctou, Ing. Matúš Krajči

Výsledky komunálnych volieb 2018
Dňa 10. novembra 2018 sa v Slovenských mestách a obciach
konali komunálne voľby. Na tomto mieste vám prinášame
výsledky komunálnych volieb pre volebné obdobie 2018 –
2022 v obci Belá. Kompletnú zápisnicu z výsledkami volieb
a s počtami hlasov všetkých kandidátov za poslancov nájdete
na www.bela.sk
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2 718
Počet vydaných obálok: 1 735
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1 735
Volebná účasť: 63,83%

Strarosta
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Matúš Krajči, Ing.
Jaroslav Dvorský
Róbert Boháč
Pavol Vrábel
Peter Danielisz

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
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Počet platných hlasov
858
615
129
68
45

Zvolení poslanci
Číslo
volebného
obvodu

Por. číslo

Meno a priezvisko

1
1
1

1
2
3

Dušan Mariaš
Daniel Užák, Ing.
Richard Mahút

1

4

Peter Boháč, Mgr.

1
1
1
2
2
3

5
6
7
1
2
1

Petra Stráska, Mgr.
Rastislav Vrábel
Ján Kaňa
Jozef Kubík
Peter Chabada
Ján Hanuliak, Ing.

3

2

Albína Mažgútová

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia,
ktorá kandidáta navrhla
alebo nezávislý kandidát
99% - občiansky hlas
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické
hnutie
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita
99% - občiansky hlas
Slovenská národná strana
nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické
hnutie

Počet platných hlasov
446
426
410
390
369
364
333
64
59
119
68

Nové webové stránky obce Belá
www.bela.sk
Vážení občania obce Belá, milí návštevníci, dovoľte nám
predstaviť vám nový WEB obce Belá. Je nám veľkým potešením a cťou, že vám môžeme priniesť nový vzhľad a štruktúru nášho obecného webového sídla. Tešíme sa, že vám
môžeme prinášať aktuálne informácie, upútavky a oznamy
v novom modernom štýle. Nový web spĺňa všetky zákonné
požiadavky na obecné weby, bude na ňom zverejnené všetko
čo sa patrí podľa najnovších smerníc a výnosov pre informačné systémy verejnej správy. Je našou ambíciou aby bol
občanom obce Belá blízky a aby na ňom naši občania či návštevníci vždy našli všetko, čo potrebujú o obci Belá a živote
v nej vedieť a vždy sa na obecné stránky radi vracali. Taktiež
Obecný úrad sa chce týmto viac priblížiť občanom, na webe
postupne pribudnú všetky dokumenty a informácie, ktoré
by občan mohol potrebovať v rôznych oblastiach. Nebude
zaostávať ani kultúra, šport, združenia v obci a mnoho ďalšieho. Prostredníctvom obecného webu sa dostanete aj ku
školským, kempovým či iným stránkam. Budeme radi za
vaše návrhy na ďalší progres týchto stránok, neváhajte kontaktovať obecný úrad so svojimi nápadmi. Stránky chceme
mať plné užitočného a atraktívneho obsahu, náležitostí, ktoré občan či návštevník má takto „poruke“ na jednom mieste. Nový web obce Belá - moderná prezentácia samosprávy
a informácií pre občanov realizovaná v zmysle zákonov SR.
Štruktúra webu zahŕňa informácie a údaje ohľadom Obecného úradu Belá, kontakty, tlačivá a mnoho ďalšieho, ďalej
je to oblasť samospráva, kde sú okrem iného uvedené všetky
uznesenia, VZN, náležitosti obecného zastupiteľstva, všetky
obecné smernice, územný plán atď. Povinné zverejňovanie
je dnes základom transparentnosti obce, nájdete tu všetky

zmluvy, či objednávky alebo faktúry, rozpočet obce a iné. Informácie o obci, kultúra a šport, práce v obci, obecná firma,
služby, školstvo či spoločnosť a komunita sú ďalšími rozvinutými oblasťami na našom webe, kde si každý môže nájsť
to svoje. Nechýba dôležitá elektronická úradná tabuľa, kde
nájdete z pohodlia domu všetko čo práve „visí“ na obecnej
výveske. Zaujímavé sú aj archivované Belské noviny, nájdete
tu takmer všetky čísla od ich vzniku, na webe môžete vidieť
bohatú fotogalériu z udalostí, akcií či prác v obci za posledné
roky. Web vás informuje o projektoch, stiahnete si tu všetky
potrebné úradné dokumenty či tlačivá. Či už je to cestovný ruch alebo hľadáte konkrétny údaj z hospodárenia obce,
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Obecný úrad informuje
všetko tu nájdete. Nepočuli ste čo sa hlásilo v rozhlase? Nájdete tu všetky oznamy miestneho rozhlasu v ich originálnom znení. Nechýbajú prepojenia na miestny kemp, školu
a všetky jej zložky, ľudovú hudbu, miestnu farnosť, obecné
rádio, či informácie o všetkých službách v obci, či už tých,
čo poskytuje samotná obec alebo aj súkromníci. Náš obec-

ný web má aj možnosť mobilnej aplikácie do smartfónov, či
možnosť registrácie a odoberanie oznamov. V krátkosti ťažko zhrnúť čo všetko obecný web ponúka svojim návštevníkom, stačí však kliknúť na www.bela.sk a presvedčiť sa. Web
je otvorený vašim nápadom, je tu pre vás.
(pš)

mentálne sa servisujú obecné mechanizmy (DAF, multikára
a traktory) pred zimou. Na obecnom úrade sa vykonala bežná údržba, v obci sa opravili stĺpy. Odstránila sa nelegálna
skládka nad cintorínom v smere do Bačína. Zberá sa odpad
a vykonáva sa operatívna údržba na obci. Dotrieďuje sa
všetok odpad na zbernom dvore, pripravujeme sa na zimu
a s ňou spojené práce a služby občanom.
(pš)

Práce v obci
Po peknom kultúrnom lete a po slávnostnej Belskej púti na
ktorej sme si pripomenuli 640. výročie založenia obce a 230.
výročie založenia farnosti obce Belá, pokračovali práce, ktoré si obec predsavzala vykonať. Pracovníci obce a obecnej
firmy po veľkých prácach pri rekonštrukciách a opravách
ciest a výstavbe nových miest na hratie pre deti (pri ZUŠ
na Kamencoch, pri škôlke) či zveľadenia už existujúcich (na
námestí na jamách a na vyšnom konci pri „otočke“), sústredili na rekonštrukciu obecného úradu. O nej píšeme bližšie v ďalšom článku. Nevyhli sme sa ani údržbe obecných
kapacít a nevyhnutným opravám na majetku, budovách či
na haváriách vodovodu a iných. Na tomto mieste si stručne
zhrnieme vykonané práce a diela v našej obci za posledných
pár mesiacov.
Rozšírila sa cesta resp. spevnil sa kraj cesty od kostola
smerom dolu k hlavnej ceste, aby sa tam mohli obísť autá,
či pre možnosť zaparkovania viac vozidiel počas konania
svätých omší alebo aby sa dokázali autám vyhnúť chodci.
Miestne toky boli vyčistené od prebujnenej vegetácie rastúcej v ich korytách. Bol to hlavne Nigrob, ktorý to potreboval
najviac, ale i ostatné jarky či rigoly. Z plošiny sa vykonala
údržba obecných drevín, odstránilo sa aj pár havárií drevín
či poškodenia striech alebo fasád obecných budov. Podarilo
sa zrekonštruovať celý obecný rozhlas v miestnej časti Kubíková, ten prešiel na optiku a dnes je už riadne dokončený.
Po odkanalizovaní budovy starej školy sa vracal areál do pôvodného – avšak trochu zmodernizovaného stavu. Vykonali
sa nátery plotov na cintoríne a iných obecných facilitách,
ako napríklad miestnej tribúny či zástaviek. Na budove tribúny bola dokončená rekonštrukcia okien – vyspravenie zo
strany od hory, taktiež začala v minulom čísle BN spomínaná dostavba futbalovej infraštruktúry. Na jeseň prebehli tri
veľké pracovné akcie pri obecných vodovodoch, konkrétne
dve na Nižných Kamencoch, kde sa najskôr osadil do zeme
na trase potrubia nad Nižnými Kamencami u Mažgútov
nový rezervoár, ktorý napomôže skvalitneniu prítoku – dodávky vody do rodinných domov na Nižných Kamencoch,
nakoľko bolo v potrubí často veľa vzduchu. Druhou bola porucha vodovodného potrubia, ktorú sa podarilo lokalizovať
v blízkosti ZUŠ, tá bola promptne opravená. Na Kubíkovej
v časti Kováčovia sa predlžoval v dĺžke 90 metrov vodovod
čím sa vytvorila možnosť pripojenia na vodovod pre ďalšie
nehnuteľnosti a obyvateľov.
Z aktuálnych prác v obci možno spomenúť, že sa mo4
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Obecný úrad informuje
Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Táto rekonštrukcia, ktorej sa dočkala aj táto budova, je
plánovaná na viacero etáp. Tento rok sa po množstve iných
verejných priestranstiev a budov, ktoré pýtali investície urgentnejšie, dostal na radu aj samotný úrad s poštou. Začalo
sa výmenou okien a vchodových dverí nielen na samotnom
úrade ale aj na pošte či priestoroch telekomunikácií, teda
komplet na celej budove. Po výmene okien nasledovala rekonštrukcia strechy. Jej rekonštrukcia už bola nevyhnutná.
Rovná strecha sa pokryla pokládkou nového izolačného
systému, čím sa zabránilo neustálemu zatekaniu do budovy. Kvôli tomuto zatekaniu sa vytvárali na strope „mapy“,
opadávala omietka a oslabovala sa celková konštrukcia
stropu, toto posúvalo budovu už do havarijného stavu. Takisto sa dosiahla väčšia tepelná stabilita, čo okamžite bolo
cítiť v interiéri, strop sa vysušuje, v budove je v zime teplejšie a v lete by to malo zmierniť neúnosné horúčavy, ktoré
stará čierna strecha spôsobovala. K rekonštrukcii strechy
patrilo aj zateplenie komína, osadenie vetrákov, dorobil sa
nový bleskozvod aj s revíziou. Všetky tepelné úniky pominú a kompletáž rekonštrukcie do tretice by sa mala ukončiť na jar, a to celkovým zatepletním celej budovy. Náklady
na energie tak klesnú na minimum, taktiež estetika budovy
obecného úradu ako reprezentačného miesta obce tak bude
opäť obnovená.
(pš)

Výmena okien na budove Zdravotného strediska.
Pred pár dňami sa vykonali dokončovacie práce po výmene okien v ordináciách na zdravotnom stredisku. Najskôr sa vykonala výmena okien vo všetkých bytoch nad
zdravotným strediskom, v nedávnych dňoch nasledovala
aj výmena okien v ordináciách a na ostatných nebytových
priestoroch na budove Zdravotného strediska. Takýmto
spôsobom sa vyriešil problém starých, veľmi nekvalitných
okien hlavne v bytoch, dosiahlo sa zhodnotenie budovy
a výrazné zefektívnenie vykurovania, čo ide ruka v ruke zo
znižovaním prevádzkových nákladov.
(pš)
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Uznesenia OZ

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Prinášame vám uznesenia zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev v období od vydania letných Belských novín až po ustanovujúce zasadnutie
nového OZ. Toto spolu zo zasadnutím zo dňa 14/12/2018, ktoré sa konali
resp. zapísali po uzávierke tohto čísla, vám prinesieme v jarnom vydaní.

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

3) Uznesenie č. 42/2018
OZ Belá berie na vedomie správu riaditeľky SŠ Belá Ing. Přechovej
o počte žiakov v Spojenej škole Belá, ktorú predniesol zástupca starostu Mgr. Peter Šugár.

Uznesenie č. 36 až 39/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Belá v r. 2018 konaného dňa 13. 08. 2018

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

Schvaľuje:
4) Uznesenie č. 43/2018
OZ Belá berie na vedomie správu – výstavba bytového domu v obci
Belá, ktorú odprezentovali p. Trangoš a Ing. Ľubomír Bošanský. Nutné
predložiť poslancom celú prezentáciu za účelom preštudovania.

1) Uznesenie č. 36/2018
Výmenu okien na zdravotnom stredisku
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
Za

ZA
Nepr.
ZA

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

2) Uznesenie č. 37/2018
Vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta Obce Belá vykonávať
funkciu v celom rozsahu na plný úväzok
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
Za

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
ZA
Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
Za

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA

ZA
Nepr.
ZA

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Berie na vedomie:
1) Uznesenie č. 40/2018
OZ Belá berie na vedomie žiadosť otváracie hodiny zo dňa 4. 9. 2018,
protokolárne číslo 1761/2018, novootvorená prevádzka LULU, Country Saloon Belá, Hotel, Ul. Oslobodenia 817/109, 01305 Belá od
15. 09. 2018
Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZDR
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

ZA
PRO
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

7) Uznesenie č. 46/2018
OZ Belá schvaľuje zámer odpredaja obecnej parcely č. 1717/2 o výmere 25 m2 druh pozemku záhrada, evidovaná na LV obce Belá č. 1899.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ

ZA
ZA
ZA
Nepr.

ZA
ZA
ZA

6) Uznesenie č. 45/2018
OZ Belá schvaľuje odpredaj obecnej parcely č. 1927/2 o výmere 42
m2 – druh pozemku záhrada, žiadateľ Ján Mihalčatin a Zuzana Mihalčatinová, Riečna 804/48, Belá, v sume 252 eur.
Predaj pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9 ods.
8 písm. e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji
pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle
§ 9 ods.6 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Dôvodom prevodu majetku hodného osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že uvedené pozemky sa dlhodobo nachádzajú za rodinným
domom a dvorom vo vlastníctve žiadateľov a dané pozemky užívajú.
Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely pre obec a s prihliadnutím na výmeru, tvar a polohu pozemkov je predpoklad, že obci
by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným
majetkom.

Uznesenie č. 40 až 47/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Belá v r. 2018 konaného dňa 10. 09. 2018

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

Schvaľuje:

3) Uznesenie č. 39/2018
OZ Belá schvaľuje použitie finančných prostriedkov z fondu prevádzky,
údržby a oprav na výmenu okien v bytových jednotkách nad zdravotným strediskom
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

5) Uznesenie č. 44/2018
OZ Belá schvaľuje úpravu rozpočtu obce Belá pre rok 2018

ZA
Nepr.
ZA

3) Uznesenie č. 38/2018
Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí dňa 10.novembra 2018 a to nasledovne:
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Belej bude mať 11 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
1) Okrsok č.1 a Okrsok č.2 – Belá volebný obvod č.1 – 7 poslancov
2) Okrsok č. 3 - Kubíková – volebný obvod č.2 – 2 poslanci
3) Okrsok č. 4 - Kamence – volebný obvod č.3 – 2 poslanci
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
Nepr.

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

8) Uznesenie č. 47/2018
OZ Belá schvaľuje žiadosť protokolárne číslo 1246/2018 – schválenie
zmeny prevádzkových hodín pre prevádzku Vilage resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 01305 Belá.

ZA
ZA
ZA

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

2) Uznesenie č. 41/2018
OZ Belá berie na vedomie prezentáciu žiadosti SKI CLUB Terchová
o poskytnutie dotácie na deti s trvalým pobytom v obci Belá na lyžiarsky klub a zakomponovanie na schvaľovanie do rozpočtu pre rok 2019
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ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
ZA

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
Uznesenie č. 48 až 49/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Belá v r. 2018 konaného dňa 11. 10. 2018

Poveruje starostu obce zabezpečiť:
výber zhotoviteľa a zároveň stavebníka s tým, že vybraný zhotoviteľ
musí na svoje náklady zabezpečiť:
a)
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na všetky
bytové domy
b)
vydanie právoplatného stavebného povolenia
c)
všetky náležitosti ohľadom prípravy žiadosti na podporu zo
ŠFRB a nenávratného finančného príspevku z ministerstva dopravy
a výstavby SR
d)
realizáciu bytového domu
e)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ

Schvaľuje:
9) Uznesenie č. 48/2018
OZ Belá schvaľuje zmenu rozpočtu podľa priloženej prílohy.
OZ Belá schvaľuje Investičný zámer U413 „Kúpa nájomného bytu
v bytovom dome, polyfunkčnom dome na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve“ – bytový dom s 36 bytovými jednotkami na pozemku
(pozemkoch) vo vlastníctve obce Belá vedenom Okresným úradom,
odbor katastra v Žiline ako parcela (parcely) registra „C“ č.13366/129
o výmere 3252 m2, (druh pozemku) nachádzajúca sa v KÚ Belá, zapísaná (zapísané) na LV č. 1899
Predmetné parcely obec Belá dá do prenájmu vybranému zhotoviteľovi – stavebníkovi do doby kúpy bytového domu obcou Belá.
Byty v bytovom dome budú slúžiť ako nájomné byty bežného štandardu, budú spĺňať podmienky dané zákonom č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania a zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Byty budú po odkúpení vo
vlastníctve obce Belá.
Výstavba bytov bude financovaná prostredníctvom úveru zo ŠFRB
(60% obstarávacej ceny) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby
SR (40% z obstarávacej ceny)

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

10)Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle Zmluvy o úvere č. 816/CC/17 zo dňa
13. 11. 2017 a Dodatku č. 816/CC/17-D1 zo dňa 04. 12. 2017, schvaľuje použitie prostriedkov úveru na dielo: „Rekonštrukcia strechy na
budove obecného úradu“,
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
Nepr.
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU KOMPOSTOVANÍM.

Prioritná os:Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: Investovanie do sektora odpadového
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho
acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktuálny stav realizácie projektu v obci Belá: Po úspešnom
získaní projektu a finančných prostriedkov pre Obec Belá boli
obcou vykonané všetky procesy a náležitosti k jeho realizácii,
od verejného obstarávania prostredníctvom Elektronického
kontrakčného systému, podpisu zmluvy s dodávateľom cez
Centrálny register zmlúv, vykonali sa príslušné správy ministerstvu a kontroly kontrolných orgánov až po posledný krok,
na ktorý už len čakáme – samotnú dodávku kompostérov do
každej domácnosti v Belej. Na obec nám bolo nedávno doručené oznámenie o meškaní doručenia dodania kompostérov
od dodávateľa, ktorého obsahom bolo, že predmetná dodávka bude meškať z dôvodu preplnenia výrobných kapacít zo
strany výrobcu. Pôvodný termín dodania kompostérov bol do
31/10/2018, nový predpokladaný termín je do 31/1/2019.
Z tohto vyplýva, že už čoskoro sa každá domácnosť v Belej
kompostéra dočká.
(pš)

Obec Belá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/229.
Celkové finančné náklady: 102 625,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 97 493,75 EUR
Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“)
- kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec
nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje - skompostuje
v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej
obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym
dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne
hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie
je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej
s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá
povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník,
v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný
BRKO.
Miesto realizácie projektu: Obec Belá
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
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Zo školských lavíc
AKTIVITY NA 1. STUPNI
Deň finančnej gramotnosti
8. september je Dňom finančnej gramotnosti, ktorý sme si pripomenuli aj
na našej škole. Žiaci 1. stupňa sa zahrali na obchod, vyrobili si peňaženky,
vyskúšali si nakupovanie v naozajstnom obchode, pozreli si bankomat,
precvičili si svoje vedomosti na portáli
Kozmix a zažili radosť s financiami so
Zlatkou.

a tiež jej krehkosti a zraniteľnosti. Na
našej škole si ho pripomenuli žiaci 1.
stupňa, ktorí si priniesli svojich domácich miláčikov (živých aj plyšových).
Odvážlivci všetkým žiakom prvého
stupňa porozprávali na dolnej chodbe
školy o svojich domácich miláčikoch –
ako sa o nich starajú, čím ich kŕmia…
Patrí im veľká pochvala :)

Svetový deň mlieka
26. septembra si naši žiaci rovnako
ako aj mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Tento sviatok sme oslávili projektovým vyučovaním. Počítali sme
mliečne príklady, tvorili, lepili, nakupovali, vyrábali mliečne nátierky…
Veríme, že aj vďaka pripomenutiu tohto dňa naši žiaci nevynechajú mlieko
a mliečne výrobky zo svojho jedálneho
lístka.

Svetový deň výživy
16. októbra sme opäť prežili zdravý
deň. Žiaci si priniesli zdravú desiatu, tvorili plagáty, zdravé jedálničky,
vytvárali rôzne koláže, ovocné a zeleninové postavičky, pripravili ovocné
a zeleninové šaláty, dokonca aj piekli.
Počas tohto dňa bola vyhodnotená
súťaž o Naj-jabĺčko, v ktorej zvíťazil
Timko Sušienka z 2.B triedy a Peťko
Chabada z 2.A triedy získal ocenenie
o Naj-hrušku. V súťaži Chutné tvorenie uspela trieda 3.B (ovocný pavúk,
žabka, lienka), trieda 2.B (ovocný ježko), 2.A (zeleninovo-ovocní panáčikovia) a 1.A (veselé jabĺčka). Veríme, že
zdravá desiata bude žiakov sprevádzať
nielen v tento deň – ale každý deň.

Svetový deň zvierat
Na konferencii ekológov vo Florencii
v roku 1931 bol 4. október vyhlásený
za Svetový deň zvierat. Tento deň je
zároveň sviatkom svätého Františka
z Assisi, patróna zvierat. Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách
a pripomienkou dôležitosti vzťahu
ľudského pokolenia k živočíšnej ríši

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka
23. októbra boli naši prváčikovia
9

testovaní v rámci Celoslovenského
testovania pohybových predpokladov
žiakov prvých ročníkov ZŠ. S disciplínami sa žiaci statočne popasovali a ako
povedala pani učiteľka Babišová (ktorá
testovanie pripravila) - najviac sa im
páčila vlajková naháňačka. V budúcnosti sa plánuje pokračovať v testovaní
prvákov a ich opätovné pretestovanie
prebehne v treťom ročníku.

Posedenie so starými rodičmi
Žiaci 3.C triedy pozvali 25. októbra
na návštevu do školy svojich starých
rodičov. Deň vopred im pripravili
sladké pohostenie – napiekli im v našej
kuchynke zdravé a chutné koláčiky. Na
posedenie so starými rodičmi sa veľmi
tešili, pripravili si pre nich divadelné
predstavenie, pochválili sa prácou na
interaktívnej tabuli a predviedli svoje
čitateľské aktivity. Aj starí rodičia nás
prekvapili. Priniesli fotografie z ich
školských čias, porozprávali nám svoje
zážitky zo školy a babička Olbrichtová z Kremnice nám predstavila svoju
zbierku básní, z ktorej nám prečítala
o našich dvojičkách Alicke a Karinke.
Aj touto cestou chceme poďakovať našim starým rodičom, ktorí si našli čas
a prišli medzi nás. ĎAKUJEME, žiaci
3.C triedy

Zo školských lavíc
NAJ tekvice
26. októbra sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o NAJ tekvicu. Deti
priniesli 64 nádherných tekvíc, z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať. Odborná porota v zložení žiakov zo ŽP
a pani uč. Ferrovej a Stráskej rozdelili
tekvičky do troch skupín: 1. skupina
NAJ tekvice, 2. skupina Super tekvice,
3. skupina Pekné tekvice, a tak každá
tekvička a jej majiteľ boli ocenení - víťazmi boli všetci… Ďakujeme všetkým
deťom a ich krásnym tekviciam, ktoré
nám celý týždeň zdobili dolnú chodbu
školy.

Tekvičková noc
Dňa 26. októbra žiaci 3.C a 5.A triedy prežili noc v škole. Navštívili strašidelno-poučnú prehliadku Budatínskeho hradu, ktorú pre nás pripravila Mgr.
Helena Macušová (múzejná pedagogička) spolu so svojimi kolegyňami.
Pri plnení troch úloh sa žiaci dozvedeli niečo z histórie a povestí hradu,
vystúpili do veže Budatínskeho hradu,
odkiaľ bol krásny výhľad na nočnú Žilinu a okolie. Pre žiakov bolo pripravené aj nočné tvorenie na hrade, kde si
vyrobili lampášiky. V škole ich čakala
pizza, pyžamová módna prehliadka,
tanečná zábava a spanie v triedach. Aj
touto cestou chceme poďakovať pani
Macušovej za zorganizovanie pekného
podujatia pre naše deti, ĎAKUJEME.
„ZÁCHRANA SOM JA“
13. novembra sa na našej škole uskutočnil projektový deň, ZÁCHRANA
SOM JA“ (Nadácia Allianz, Nezisková
organizácia Falck), kde za prítomnosti
pána starostu prevzala ocenenie pani
riaditeľka. Do výtvarnej súťaže sa zapojili triedy 3.B a 3.C a pani učiteľka

Mária Holubková so svojou triedou vyhrali montáž AED v priestoroch školy,
zážitkovú prvú pomoc so záchranármi
a sanitkou pre ročníky prvého stupňa
a akreditovaný kurz prvej pomoci pre
pedagógov. Deti prežili nezabudnuteľné chvíle pri oživovaní, pri poskytovaní pomoci na figuríne pri dusení,
záchranári hovorili aj o dopravnej
bezpečnosti, o bezpečnosti vlastného
zdravia. Je tenká hranica medzi životom a smrťou, poskytnutím prvej
pomoci môžeme zachrániť, zmenšiť
komplikácie, úmrtnosť, či prinavrátiť
človeka do plnohodnotného života rozhodujú o tom minúty.

Múzeum mincí a medailí v Kremnici - rozvoj finančnej gramotnosti
29. novembra žiaci 3.A, 3.C
a 5.A triedy navštívili Múzeum mincí
a medailí v Kremnici, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska od roku
1994. Špecializovaná numizmaticko-historická expozícia je jedinou svojho
druhu na Slovensku. Návštevníkovi
predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od
najstarších čias až po súčasné mince
a bankovky. Ako súčasť expozície je
predstavená história samotného mesta
10

Kremnica, slávneho kremnického baníctva, hutníctva a jedinečnej mincovne, ktorá je nepretržite činná už takmer
700 rokov. Dejiny peňazí sú úzko späté s banskou činnosťou zameranou
na získavanie drahých kovov. Slávnu
minulosť tunajšieho baníctva približuje expozícia kremnického baníctva
a hutníctva. V unikátnom, do andezitu
ručne vytesanom spodnom suteréne
sú nainštalované jednotlivé typy historických banských štôlní od najstarších
čias až po súčasnosť, kde sú vystavené
rôzne banícke pracovné nástroje, banícke vozíky a zariadenia. Uprostred
priestoru je symbolická tehla zlata
predstavujúca hmotu 140 kg zlata, čo
bola ročná produkcia baní v Kremnici
v období po udelení mestských výsad
v roku 1328. Návštevou múzea si žiaci
zdokonalili svoje vedomosti z oblasti
finančnej gramotnosti a dejepisu. Vďaka babičke Olbrichtovej z Kremnice
(dvojičiek z 3.C triedy) mali možnosť
spoznať krásu Kremnice. Za jej pútavé
rozprávanie a čas, ktorý nám venovala,
jej patrí naše veľké poďakovanie.
Mgr. Irena Kolčáková

Spojená škola Belá – školský rok 2018/2019
Aktivity od septembra po november
3. septembra sa opäť otvorili brány
našej školy. Okrem starších žiakov sme
privítali aj 19 nových žiačikov – prváčikov. Prajeme nielen im, ale všetkým,
nech je pre nich rok 2018/2019 rokom
veľmi úspešným… Držíme Vám palce.
V SEPTEMBRI

majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
žiakov a žiačok na ZŠ Hájik v Žiline.
Spojenú školu Belá na trati 4 000 m
reprezentovali len chlapci, Dávid Chovanec (8.A) a Michal Šipčiak (9.A). 28.
septembra sa žiaci zo 6.B zúčastnili festivalu vedy – Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal v žilinskom Aupark
shopping center.
V OKTÓBRI

(8. septembra) si žiaci na 1. stupni
pripomenuli Deň finančnej gramotnosti, 11. septembra sme vo Varíne
zahájili priateľské florbalové podujatia mladších žiačok (5. až 7. ročníky)
medzi školami. Naše dievčatá obsadili
pekné 2. miesto (7.A: Natália Kovalčíková, Boháčová Simona, Mariašová
Alica, Lesková Ráchel Mária, Cabadajová Nina, 6.A: Pekarová Veronika,
Dávidíková Adriana) a 3. miesto (7.A:
Žaneta Judáková, Ničová Valentína, Janišová Miriam, Jaroščiaková Adriána,
Putnokyová Klaudia, Pálešová Nikola,
Raganová Alexandra, Mičová Zoja).
V školskom roku 2018/2019 naďalej
naša škola pokračuje v projekte s oficiálny názov „floorball SK LIGA“. Prvé
zápasy dievčat a chlapcov boli odohraté turnajovým spôsobom dňa 21. septembra v Belej. V stredu 26. septembra
si naši žiaci rovnako ako aj mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový
deň mlieka v školách a uskutočnili sa

Začala krúžková činnosť – v ponu11

ke máme 21 krúžkov. 4. októbra sme
si pripomenuli Svetový deň zvierat,
kedy si žiaci 1. stupňa mohli priniesť
do školy svojich obľúbených domácich miláčikov a predstaviť ich ostatným žiakom na našej zvieracej konferencii. V sobotu 6. októbra sa žiaci
z krúžku Spoznávame Slovensko vybrali na potulky po meste Žilina. Naši
žiaci (Tamara Putnokyová 3.A, Aneta
Mažgútová 4.A, Matej Muráň, Mário
Skaličan 6.A, Alica Mariašová, Adriána Jaroščiaková, Klaudia Putnokyová,
Nikola Pálešová, Alexandra Raganová
7.A) sa 13. októbra zúčastnili Detského behu ulicami Terchovej v dĺžke 770
m. V ten istý deň sa vo Viedni konal
medzinárodný turnaj Viennaopen
2018, na ktorom štartovali aj najmladší
reprezentanti Karate Klubu AC UNIZA Žilina a Jakubko Pechota – náš
žiak 5.A triedy získal bronz, v mene
našej školy mu srdečne blahoželáme.
16. október sa niesol v duchu zdravia
a výživy oslavou Svetového dňa výživy,
počas ktorej bola vyhodnotená súťaž
o Naj-jabĺčko a Naj-hrušku. Víťazmi
sa stali Timko Sušienka z 2.B triedy
a Peťko Chabada z 2.A triedy. Dňa 17.
októbra sa uskutočnilo školské kolo
olympiády zo slovenského jazyka. Poradie súťažiacich: 1. miesto: František
Meško (9.A), 2. miesto: Ľubomír Zuziak (9.B), 3. miesto: Peter Kubala (9.B)
a Tamara Friedlová (9.A). Cez víkend
20.10 – 21. 10. sa v Rimavskej Sobote
konali dvojdňové plavecké preteky –
Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti.
Pretekov sa zúčastnila aj žiačka našej
školy Sophia Peknušová z 5.B triedy,
ktorá získala 1 zlatú, 6 strieborných a 2
bronzové medaile. K veľkému úspechu
blahoželáme. 23. októbra sa uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých
ročníkov základných škôl. 24. októbra
sme v priestoroch našej telocvične privítali šesť florbalových družstiev mladších žiačok z Terchovej, Varína, Svrčinovca a Belej. Žiačkam zo 7.A (Simona
Boháčová, Adriána Jaroščiaková, Alica
Mariašová, Natália Kovalčíková, Nikola Pálešová, Klaudia Putnokyová, Alexandra Raganová, Nina Cabadajová,

Zo školských lavíc
Miriam Janišová, Zoja Mičová, Valentína Ničová) sa podarilo všetky zápasy vyhrať. Žiaci 3.C triedy pozvali 25.
októbra na návštevu do školy svojich
starých rodičov. 26. októbra sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o NAJ
tekvicu- víťazmi boli všetci, detičky zo
školského klubu spríjemnili posledné
predprázdninové popoludnie jesenným tvorením a žiaci 3.C a 5.A triedy
prežili opäť noc v škole. 29. októbra
sa žiaci z 8.A a z 9.B triedy zúčastnili
podujatia na podporu rozvoja IT vo
výskume, vzdelávaní a podnikaní- Extrapolácie, ktorú organizuje Žilinská
univerzita. Uskutočnil sa tradičný zber
papiera a spoločnými silami sa nám
podarilo nazbierať 5 460 kg a získať
354,90 €. ĎAKUJEME všetkým, ktorí
prispeli do zberu, aj tento školský rok
budú ocenené nielen triedy, ale aj najusilovnejší jednotlivci.
V NOVEMBRI

rka Drengubiaková z 3.B triedy, ktorá
vo svojej kategórii získala 1. miesto. 17.
novembra žiaci z krúžku Spoznávame
Slovensko navštívili Trenčiansky hrad
a 22. novembra žiaci 2.A a 2.B triedy
Jungle park Mojš. Týždeň od 19. 11.
do 23. 11. 2018 sa niesol na našej škole
v duchu hesla: STOP DROGÁM. Žiaci druhého stupňa počas tohto týždňa
zhotovovali čo možno najoriginálnejšie projekty na tému: Vybral som si život, nie drogy… Žiaci svojimi výtvormi ukázali, že každý by sa mal snažiť
tráviť svoj voľný čas plnohodnotne
a nedať šancu drogám, aby sa stali súčasťou ich života. Veľkú pochvalu si
zaslúžia žiaci: 5.B, 7.B, 8.A a 9.A triedy. Dňa 22. novembra sme našich
prváčikov prijali do nášho školského
klubu za „KLUBKÁČIKOV“. V piatok
23. novembra si žiaci našej školy boli
pozrieť exhibičný zápas Olympijské legendy SR proti Florbalovým hviezdam
SR, ktorý sa odohral v Športovej hale
Dukla Banská Bystrica a 27. novembra
sme sa zúčastnili Katarína cupu 2018
starších žiačok, ktorý organizovala
Základná škola s materskou školou
Adama Františka Kollára Terchová.
29. októbra žiaci 3.A, 3.C a 5.A triedy
navštívili Múzeum mincí a medailí
v Kremnici, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska od roku 1994.
Dňa 30. novembra Simona Boháčová,
Adriána Jaroščiaková, Alica Mariašová, Natália Kovalčíková, Nikola Pálešová, Klaudia Putnokyová, Alexandra
Raganová, Miriam Janišová, Zoja Mi-

Dňa 13. novembra sa na našej škole
uskutočnil projektový deň, ZÁCHRANA SOM JA“, kde za prítomnosti pána
starostu nás obdarila Falck nezisková
organizácia a Nadácia Allianz automatickým externým defibrilátorom, ktorý
sme získali zapojením sa do výtvarnej
súťaže a úspešnou prácou triedy 3.B.
Naši žiaci z 1. aj 2. stupňa sa zúčastnili súťaže Dary Zeme, ktorú vyhlasuje
CVČ Žilina v spolupráci s mestom Žilina. Ocenená bola aj naša žiačka Za12

čová, Ráchel Mária Lesková, Valentína
Ničová (7.A), Natália Múčková, Veronika Stročková (8.A), Miriam Vráblová, Michaela Múčková (9.A), Mária
Martinická (9.B) reprezentovali našu
školu v druhom kolo okresnej mini
ligy Nadácie TV JOJ s oficiálny názov
„floorball SK LIGA“.
Týmito aktivitami, ktoré prebehli
počas prvých troch mesiacov, som
Vám chcela priblížiť život na našej škole, ktorá žije aj futbalom a florbalom,
ale o týchto športových úspechoch
každoročne bližšie informujú naši učitelia – tréneri vo svojich článkoch.
Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore
našej školy.
Na záver chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a dôveru, ktorú ste
nám prejavili v celom roku 2018. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný rok 2019.
Ing. Anna Přechová,
riaditeľka Spojenej školy Belá

Aktivity školského klubu detí
Začiatok školského roka sa
v našom školskom klube každoročne začína adaptáciou
detí prvého ročníka na školu a ŠKD. V školskom klube
sa snažíme deťom vytvoriť
také podmienky, aby prechod
z materskej do základnej školy
bol pre deti čo najmenej stresujúci. Každodenné povinnosti, s ktorými sa deti stretávajú
v škole kompenzujeme aktívnou rekreačnou a pokojnou
oddychovou činnosťou v ŠKD.
Deti prvého ročníka, ale
i prvého stupňa sa veľmi rady
hrajú, preto v školskom klube
máme rôzne spoločenské hry,
športové potreby, stavebnice,
kuchynku a pod. Realizujeme
mnoho zaujímavých zábavných, športových a vedomostných aktivít. Tohtoročná krásna jeseň nám dovolila stráviť
veľmi veľa času vonku, čo prispelo k dobrej adaptácii prváčikov. Počas prvých troch mesiacov sme pre deti pripravili
rôzne zábavné hry na školskom dvore, púšťali sme šarkany,
navštívili kino, mali sme jesenné tvorivé dielne, pasovali
sme prváčikov za “Klubkáčikov“ a plnili prvú úlohu v projekte „Recyklohry“. Počas pobytu vonku deti upratovali
okolie školy, hrabali lístie, vysadili nové stromčeky. V týždni
pred začiatkov adventu si deti opäť vyrobili adventné venčeky a naplnili vrecúška cukríkmi do adventných stromčekov
a domčekov v jednotlivých oddeleniach. V tohtoročnom
predvianočnom období cestujeme s deťmi do rozprávky via-

nočnými rozprávaniami o sv. Kataríne, Ondrejovi, Barbore,
Mikulášovi, Lucii, Anjelským rozprávaním a rozprávkou
Štedrý večer nastal. V mikulášskom týždni si deti ozdobili
vianočný stromček a na Mikuláša si ho slávnostne rozsvietili. Potom sme pokračovali v „Mikulášsko-anjelskom čertovsky dobrom dni“ rôznymi zábavnými aktivitami. Všetci
sa tiež tešíme na vianočné tvorenie, pečenie a ozdobenie
medovníkov. Ďakujeme všetkým rodičom i deťom, ktorí
sa zapojili do našich aktivít. Kolektív školského klubu detí
praje všetkým deťom a rodičom krásne, pokojné a láskou
naplnené Vianoce.
Mgr. Ľubica Hriníková

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka
Mesiac október bol predurčený na celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov
základných škôl. V našej škole prváčikovia boli testovaní 23. 10. 2018. Žiaci absolvovali: meranie výšky, váženie
hmotnosti, opakovanú zostavu s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4x10 m, ľah –
sed, hĺbku predklonu, kotúľanie 3 lôpt, vlajkovú naháňačku, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.
Testovanie pre deti bolo zábavné, s disciplínami sa statočne
popasovali. Najviac sa im páčila vlajková naháňačka. Veľká
vďaka patrí všetkým zúčastneným učiteľom a dievčatám zo
7.A triedy, za pomoc pri hladkom priebehu testovania na
jednotlivých stanovištiach. V budúcnosti sa bude pokračovať v testovaní prvákov a ich opätovné pretestovanie prebehne v treťom ročníku.
PaedDr. Anna Babišová
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Naši najmenší
nám priam neuveriteľné, že uplynulo už toľko času. Každé
dieťa bolo iné, jedno bolo nesmelé, druhé až príliš aktívne,
jedno tichučké, druhé až príliš zhovorčivé. I keď sa stretli tie
najrozmanitejšie povahy, ich srdiečka mali jedno spoločné –
všetky chceli byť milované a všetky chceli rozdávať lásku.
Detská dušička je veľká. Boli aj chvíle, keď sme ich nevedeli
správne pochopiť. Vtedy nás svojou spontánnosťou dokázali
strhnúť a my sme sa od nich mohli mnohému naučiť. Bolo to
vzájomné obohacovanie sa. Nastali dni pohody, spokojnosti
a radosti. Bola to pre nás odmena za naše úsilie a citlivý prístup k nim. Deti sa naučili vážiť si jeden druhého a navzájom
si pomáhať. Slávnostná rozlúčka s nimi býva tradičná snáď
v každej materskej škole a ani my nie sme výnimkou. Deti
sa rozlúčili krásnymi rozlúčkovými básňami a piesňami.
Potom už nasledovalo odovzdávanie diplomov, kníh, ktoré
im budú pripomínať krásne chvíle strávené v materskej škole, vrecúška a krásne darčeky. Posledná pieseň na rozlúčku
a posledné objatie spoločne s tými, s ktorými trávili dlhý čas.
Ťažké sú chvíle lúčenia, slzám sa sotva niekto ubráni, ale život je už taký – čas plynie a vždy prináša nové a nové cesty
životom. Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie
správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.
Bc. Mariana Berešíková

Polícia deťom
Pri návšteve policajtov zmietajú deťmi rôzne emócie (obavy, rešpekt, zvedavosť). Ale po chvíli sa všetky negatívne
emócie zmenia na pozitívne. Tak to bolo aj v deň, keď našu
MŠ navštívila pani policajtka. Deti boli veľmi aktívne a živo
sa zapájali do diskusie o témach ako bezpečnosť na cestách,
povinná výbava pri jazde na bicykli a korčuliach. Mnohí
z nich sa prihlásili, že by sa v dospelosti chceli stať policajtmi. Snáď najväčšiu radosť urobilo deťom, keď si mohli
vyskúšať reflexné a nepriestrelné vesty, čiapky, putá, obušky
a zastavovacie terčíky. Tešili sa tiež maľovankám s tematikou
dopravnej prevencie, ktoré môžu dokresľovať. Stretnutie nepochybne zanechalo v deťoch zážitok, predstavu o povolaní
policajta ako aj ponaučenie ako sa majú správať na cestách.
Na záver sme sa presunuli von, kde si deti mohli posadať do
policajného auta a zatrúbiť. Veríme, že prevencia už aj u takýchto malých detí má význam, a preto bude Polícia v tejto
tradícii dobrej spolupráce s materskou školou pokračovať.
Ďakujeme za ochotu prísť medzi nás a veríme, že sa môžu
deti tešiť na ďalšie stretnutie.

Rozlúčka predškolákov
Keď sa vo svojich spomienkach vrátime dozadu a zaspomíname si na ich prvý príchod do materskej školy, zdá sa
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dôležité od útleho detstva. Výchovou detí na školách k zdravému životnému štýlu ich učíme návykom, ktoré v nich zostanú zakorenené a budú z nich čerpať po celý svoj život.
Medzi hlavné zásady zdravého stravovania detí patrí pravidelná, vyvážená, pestrá a plnohodnotná strava. Materská
škola realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa snažili zdravo stravovať. Podarilo sa nám
zrealizovať besedu s pánom Jánom Hodoňom, ktorý nám
jednoduchým spôsobom priblížil čo je pre deti zdravé a čo
nezdravé. Týmto mu chceme poďakovať za návštevu a ochotu podeliť sa s nami s vlastnými skúsenosťami v súvislosti so
zdravou výživou.

Jeseň v materskej škole
Na známosť sa všetkým dáva, že v jeseni lístie opadáva.
Šu-šu šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Šarkaniáda
Tak a dočkali sme sa! Počasie nám vyšlo na jednotku a tak
sme chceli využiť pekný jesenný deň na púšťanie šarkanov.
Vybrali sme sa na kope prevetrať našich papierových a igelitových kamarátov. Poniektorí vyleteli vysokooooo a poriadne si zalietali. Niektoré šarkaníky protestovali a nechcelo sa
im vzlietnuť, ale vôbec nám to nevadilo. Tešili sme sa z tých,
ktoré sa umúdrili a vyleteli nad naše hlavy. Ani sa nám nechcelo ísť naspäť do škôlky, tak sa nám to páčilo! Ale keďže nás
už tety kuchárky čakali s chutným obedom, nakoniec sme si
to predsa len rozmysleli a muzikanti v našich bruškách nás
veru presvedčili, že je načase sa vrátiť do škôlky. Spalo sa
nám sladučko po takom peknom zážitku.

Tekvičkové popoludnie
Materská škola a kultúrny dom sa v popoludňajších hodinách premenili na komnatu plnú záhad a tajomných úkazov.
Začalo tam totiž strašiť. Navštívili nás čarodejnice, netopiere, či tekvičky, ktoré si urobili tekvičkovú párty spoločne
s rodičmi. Deti mali pripravený súťaživý program a chutné
občerstvenie. Po realizácií všetkých disciplín sme spravili
vyhodnotenie a zábava pokračovala v plno prúde. Deti dostali diplom a odmenu za statočnosť a šikovnosť. Bola to vydarená akcia a ďakujeme všetkým rodičom za účasť!

Jesenné tvorivé dielne
V našej materskej škole sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne. Rodičia spolu so svojimi deťmi tvorili z prírodnín krásne
dekorácie. Vytvárali si listy z farebných papierov, kvetinky
z listov, jesennú farebnú vitráž, Gaštanka a mnoho iného.
Šikovné ruky dali život tekviciam, ktoré sa pod ich rukami
zmenili na veselé tváričky. Rodičia mali veľkú radosť, keď
spolu s deťmi mohli tvoriť z rôzneho odpadového materiálu. Bol to pre nás všetkých veľmi obohacujúci deň. Chceme
sa poďakovať všetkým zúčastneným rodičom, že si našli čas
pre svoje detičky a spoločne niečo krásne vytvorili.

Mikuláš
Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!
Krásnymi veršíkmi a pesničkami vítali deti v škôlke dlho
očakávaného Mikuláša. Pomáhal mu nezbedný čertík. Deťom priniesol balíčky plné sladkostí. Deti sa mu za sladké
potešenie odmenili žiariacimi očkami a veľkým ďakujem.
Tešíme sa opäť o rok na stretnutie. Sľubujeme ale nevieme
či sľuby dodržíme…
Bc. Mariana Berešíková

Beseda s p. Jánom Hodoňom
Zdravie je pre nás všetkých prvoradou hodnotou. Závisí
od neho kvalita budúceho života, možné sprievodné ochorenia a aj celková dĺžka života. Pestovanie zdravia človeka je
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Športové aktivity
Projekt „Nech môžeme dôstojne reprezentovať“
Darca: Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
Grantový program: Pomáhame komunite 2018 - zamestnanecký grantový program
Žiadateľ: Mgr. Peter Boháč - Spojená škola Belá
Suma: Výška udeleného grantu pre Váš projekt je
2 000,00 EUR
Účelom projektu bolo zakúpiť za získané prostriedky
reprezentatívne oblečenie pre našich žiakov v prípravke
a trénera, ktorí sa zúčastňujú rôznych turnajov a zápasov.
Osem dielna súprava oblečenia slúži ako reprezentatívne
vychádzkové oblečenie a ďalšie jej časti ako tréningové oblečenie. Súpravy sme nechali potlačiť na prednej strane logom
MOBIS SLOVAKIA a našim logom, vzadu názvom školy.
Už dvadsať rokov nám takéto niečo chýbalo a stále neboli
financie pre tento účel. Keď som na zápasoch a turnajoch
videl ako kluby obliekajú svojich hráčov do jednotného
klubového oblečenia, bol to „môj sen“, aby aj naše deti chodili v reprezentatívnych súpravách a hrdo nosili logo školy
alebo klubu. Dúfam, že súpravy budú veľkým motivačným
faktorom aj pre ďalšie deti, ktoré budú chcieť nosiť športovo reprezentatívne oblečenie. V nemalej miere by nám naši
najmenší chlapci mali robiť dobrú reklamu, že v Belej máme
športovú školu zameranú na futbal.
Garantom projektu bola pani Gabriela Podhorská, zamestnankyňa Mobis Slovakia, ktorá odporučila náš projekt
a sama sa zúčastnila ako inštruktorka na futbalovom turnaji
a bola nápomocná s organizáciou i s poradenstvom ohľadom projektu, za čo jej chcem vysloviť veľké poďakovanie.
Mgr. Peter Boháč
každý utorok od 10:35 hod. do 11:20 hod. v telocvični ZŠ.
Projekt sme momentálne ukončili koncom novembra a budeme pokračovať vo februári, až do konca školského roka.
Poďakovanie patrí pani riaditeľke spojenej školy, za vytvorenie podmienok na realizáciu projektu. Ďalej ďakujem pani
učiteľkám z materskej školy za pomoc pri realizácii projektu
: Lucii Chabadovej, Emílii Hanuliakovej a Petre Dendisovej,
že neváhali a svojím podpisom dali zelenú tomuto projektu.
Tréner: Mgr. Peter Boháč

Projekt „Dajme spolu gól“
PProjekt „Dajme spolu gól“ sa týka materských škôl
a predstavuje pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal pre malých predškolákov. Som veľmi rad,
že sa nám podarilo do tohto projektu zapojiť aj našu materskú školu, ktorá dostala športové pomôcky v hodnote 630€,
celková dotácia na projekt predstavuje od SFZ 1000€.
Cieľom projektu je ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, na rozvoj pohybových
schopností detí primerane k ich veku, vytvárať
v nich trvalý vzťah k športovej aktivite a futbalu.
Cieľom futbalového klubu ŠK Belá je získať, čo
možno najviac detí pre futbal už v tomto rannom veku v materskej škole.
Priznám sa, že som mal trošku strach tak malé
deti trénovať, ale moje obavy sa chvalabohu nenaplnili. Práve naopak, je to veľmi zábavná a zaujímavá práca. Niekedy ostávam až v nemom
úžase, koľko majú energie deti predškolského
veku. Trénujeme doobeda, vo vyhradenom čase,
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vi Benjamínovi, Kubalovi Petrovi- 9.B, Cingelovi Adamovi,
Šipčiakovi Michalovi, Meškovi Františkovi, Cabadajovi Jánovi- 9.A, Chovancovi Dávidovi, Mažgútovi Jánovi – 8.A)
ďakujeme za športovú reprezentáciu školy.

Floorball SK liga
V školskom roku 2018/2019 naďalej naša škola pokračuje
v projekte s oficiálnym názvom „floorball SK LIGA“. Je to
najväčšia žiacka floorbalová liga na Slovensku. Organizátorom je Nadácia TV JOJ. Súťaž pozostáva z troch fáz – prvá
fáza – zápasy v kvalifikačných skupinách o postup na krajský turnaj, druhá fáza – krajské turnaje o postup na celonárodný finálový turnaj, a tretia fáza – celonárodný finálový
turnaj víťazov jednotlivých krajských turnajov. V okresnej
mini lige našimi súpermi ostali družstvá ZŠ Gbeľany, ZŠ
Lichardová – Žilina a ZŠ Svrčinovec (kde chlapci v predchádzajúcom ročníku vybojovali strieborné miesto v celonárodnom finále). Prvé zápasy dievčat a chlapcov boli odohraté turnajovým spôsobom dňa 21. 09. 2018 v Belej. Po
prvom kole naše dievčatá, rovnako ako aj chlapci, skončili
na 2. mieste, ktoré si udržali aj po odohratom druhom kole
dňa 30. 11. 2018. Našim žiakom (Mariašovej Alici, Boháčovej Simone, Jaroščiakovej Adriáne, Pálešovej Nikole, Putnokyovej Klaudii, Ničovej Valentíne, Raganovej Alexandre,
Kovalčíkovej Natálii, Janišovej Miriam, Mičovej Zoji, Leskovej Ráchel Márii - 7.A, Zuziakovej Laure, Múčkovej Natálii,
Stročkovej Veronike, Stráskej Kataríne - 8.A, Múčkovej Michaeli, Vráblovej Miriam - 9.A, Martinickej Márii - 9.B, Kubenovi Dominikovi, Babišovi Matejovi, Jankovi Nikolasovi,
Hanuliakovi Miroslavovi, Hanuliakovi Samuelovi, Šmehylo-

Poradie škôl u chlapcov aj dievčat skončilo rovnako:
1.
miesto: ZŠ Svrčinovec
2.
miesto: Spojená škola Belá
3.
miesto: ZŠ Gbeľany
4.
miesto: ZŠ Lichardová – Žilina
PaedDr. Anna Babišová

ZEK (3x ME v jude), Peter KORČOK (3x OH v chôdzi), Marek MATIAŠKO (3x OH v biatlone), Pavol HURAJT (OH
bronz v biatlone), Martina HALINÁROVÁ (5x OH v biatlone), Elena KALISKÁ (2x OH zlato vo vodnom slalome),
Edita PETRUSOVÁ (účasť na OH v hokeji, MS v hokejbale 2011), Martina HALINÁROVÁ – JAŠICOVÁ (účasť na
OH v biatlone). Súčasťou tímu bol aj Peter GAJDOŠ (minister obrany SR) a Juraj BENČÍK (top atletický tréner SR).
Tím Florbalových hviezd SR zastupovali hráčky 1 - Viktória Ščasná (iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava), 66 Monika Pinterová (Slávia Nitra), 18 - Klára Grossová (Fbk
Kométa Spišská Nová Ves), 91 - Katarína Marcinková (Fbk

Olympijské legendy SR proti Florbalovým hviezdam SR
V piatok 23. 11. 2018 žiaci našej školy si boli pozrieť exhibičný zápas Olympijské legendy SR proti Florbalovým
hviezdam SR, ktorý sa odohral v Športovej hale Dukla Banská Bystrica. Na zápase sa predstavili významní slovenskí
športovci: Matej TÓTH (OH zlato a MS zlato v chôdzi),
Jozef GNCI (2x OH bronz v športovej streľbe), František
KUNZO (OH zlato vo futbale), Jozef PRIBILINEC (OH zlato v chôdzi), Pavol BLAŽEK (4x účasť na OH v chôdzi), Igor
KOVÁČ (MS bronz 110m cez prekážky), Marek MATUS17

Športové aktivity
Kométa Spišská Nová Ves), 15 - Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov), 21 - Alexandra Kocúrová (ŠK 98 Pruské), 9
- Lenka Dobrodejová (ŠK 98 Pruské), 23 - Patrícia Dzurinová (Eastern Wings Michalovce), 8 - Barbora Kocúrová (Fbk
Kométa Spišská Nová Ves), 2 - Sára Adamcová (Fbk Kométa

Spišská Nová Ves), 69 - Miriam Buková (FBK Tvrdošín) pod
vedením reprezentačného trénera Michala Jedličku. Zápas
bol veľmi napínavý, športovci statočne bojovali a tím florbalistiek to uhral na peknú remízu 7:7.
PaedDr. Anna Babišová

a o konečnom poradí nakoniec rozhodol rozdiel nastrieľaných a inkasovaných gólov, pretože až tri družstvá získali
rovnaký počet bodov. Našu školu reprezentovali dievčatá zo
6.A triedy, pre ktoré to bola florbalová premiéra (Marianna Cesneková, Adriana Dávidíková, Stella Höhnelová, Nela
Holienková, Eliška Jančíková, Aneta Kompaniková, Laura
Koniorová, Ela Krištofíková, Tatiana Maťková, Veronika
Pekárová, Katarína Prílepková, Alžbeta Zuziaková) a zo
7.A (Simona Boháčová, Adriána Jaroščiaková, Alica Mariašová, Natália Kovalčíková, Nikola Pálešová, Klaudia Putnokyová, Alexandra Raganová, Nina Cabadajová, Miriam Janišová, Zoja Mičová, Valentína Ničová), ktorým sa podarilo
všetky zápasy vyhrať.
Umiestnenie: 1. Belá 7. ročník, 2. Terchová, 3. Svrčinovec, 4. Belá 6. ročník, 5. Varín červené, 6. Varín zelené
Všetkým dievčatám gratulujeme a tešíme sa na ďalšie
športové stretnutia.
PaedDr. Anna Babišová

Florbalové turnaje mladších žiačok
V novom školskom roku 2018/2019 sme vo Varíne 11.septembra zahájili priateľské florbalové podujatia mladších žiačok (5. až 7. ročníkov) medzi školami. Na prvom turnaji
súťažilo 5 družstiev z Varína, Belej a Terchovej. Hralo sa
systémom každý s každým. Naše dievčatá obsadili pekné
2. miesto (7. A - Natália Kovalčíková, Boháčová Simona,
Mariašová Alica, Lesková Ráchel Mária, Cabadajová Nina,
6.A - Pekarová Veronika, Dávidíková Adriana) a 3. miesto
(7.A - Žaneta Judáková, Ničová Valentína, Janišová Miriam,
Jaroščiaková Adriána, Putnokyová Klaudia, Pálešová Nikola, Raganová Alexandra, Mičová Zoja).
Umiestnenie: 1. Terchová, 2. Belá A, 3. Belá B, 4. Varín A,
5. Varín B
Druhé kolo sa odohralo v Belej dňa 24. 10. 2018, kde
sme privítali šesť florbalových družstiev z Terchovej, Varína, Svrčinovca a Belej. Hralo sa systémom každý s každým
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štvrté miesto. Belá B (Natália Múčková, Laura Zuziaková,
Veronika Stročková, Barbora Vráblová – 8.A, Petronela
Kaplíková, Miriam Vráblová – 9.A, Mária Martinická, Sára
Šmehýlová, Anabela Beňová – 9.B) obsadila krásne tretie
miesto. Vo vzájomnom súboji prejavili spolupatričnosť v remíze.
Umiestnenie: 1. Svrčinovec, 2. Terchová A, 3. Belá B, 4.
Belá A, 5. Terchová B, 6. Varín, 7. Budatín
PaedDr. Anna Babišová

Katarína cup 2018
Dňa 27. 11. 2018 Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára Terchová organizovala Katarína cup
2018 starších žiačok. Súťažilo medzi sebou sedem tímov,
systémom každý s každým. Belá A (Simona Boháčová, Adriána Jaroščiaková, Alica Mariašová, Natália Kovalčíková, Nikola Pálešová, Klaudia Putnokyová, Alexandra Raganová,
Nina Cabadajová, Miriam Janišová, Zoja Mičová, Valentína
Ničová, Ráchel Mária Lesková, všetko žiačky 7.A a Michaela Múčková z 9.A) v konečnom poradí obsadila neobľúbené

Mladší žiaci
Jesennú časť druhej ligy sever mladších žiakov
sme ukončili na 10 mieste. Treba však povedať, že
keby sme nastupovali na zápasy v plnej sile so všetkými hráčmi, ktorí môžu hrať za mladších žiakov,
tak sme určite top päťke. Sedem hráčov nosného
ročníka 2006, ktorí môžu hrať za mladších žiakov
už oblieka dres starších žiakov. Absencia týchto
hráčov sa odzrkadľuje aj na výsledkoch mladších
žiakov. Tím tvoria teda hráči staršej prípravky, väčšinou hráči o dva až tri roky mladší ako nastupujú
v niektorých zápasoch ich súperi. Právom chlapcom patri moje veľké poďakovanie, že chodia na
zápasy druhej ligy, aj napriek tomuto veľkému vekovému rozdielu. Ďakujem hráčom so striedavým
štartom zo Stráže a Lutíš, ktorí nám chodia vypomáhať, aby
sme mali aspoň základný počet hráčov na zápas. Ďakujem
veľmi pekne starostovi Ing. Matušovi Krajčímu, ktorý pre
túto vekovú kategóriu našiel financie a mohli sme tak zakúpiť hliníkové brány 5x2m, ktoré boli už nevyhnutnosťou.

Nahradili tak veľmi ťažké oceľové brány pri ktorých prenose
hrozilo zranenie detí.
Chlapcom prajem, aby si dobre oddýchli počas nadchádzajúcich sviatkov na nabrali nových síl do zimnej halovej
prípravy.
Tréner: Peter Boháč
bol donútený stiahnuť 5 mladších žiakov k nám do tímu.
Náš kvalitný brankár A. Cingel mal tiež zdravotné problémy a odchytal nám málo zápasov. Keď už bol zdravý musel aj s M. Šipčiakom pomáhať našim dorastencom, ktorí
mali taktiež problémy s úzkym kádrom. Pozitívom v našej
neľahkej situácii bolo, že mladí chlapci si postupne zvykajú a naberajú skúsenosti a určite ich zužitkujú v jarnej časti

2. liga st. žiaci U-15 skupina sever
Po jesennej časti 2. ligy st. žiakov skupiny sever sme obsadili 11. miesto. 4 zápasy sme vyhrali, 0 remíz a 9 zápasov
sme prehrali. Od začiatku letnej prípravy a aj v priebehu
ligy sme sa potýkali s problémami, kde najväčším bol náš
extrémne úzky káder mužstva. Dvaja hráči skončili s aktívnou činnosťou, niektorí hráči boli často zranení, preto som
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Športové aktivity
ligy. Medzi našich najlepších hráčov patrili: M. Šipčiak, A.
Cingel, D. Chovanec, J. Mažgút, M. Radočány.
Cez zimné prechodné obdobie na základe dobrej spolupráce so susednými klubmi so Stráže a z Dolnej Tižiny sa
plánujeme posilniť o niektorých šikovných chlapcov z týchto klubov. Ďalej máme v pláne odohrať niekoľko halových
turnajov, prípravných zápasov a pokračovať v „Zimnej futsalove halovej lige“, ktorú hráme v Žiline a trvá od novem-

bra do konca februára.
Na záver by som chcel poďakovať SŠ Belá, ŠK Belá, OÚ
Belá a všetkým, ktorí sa podieľajú a podporujú mládežnícky
šport a hlavne futbal v našej obci Belá.
Prajem všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a všetko dobré v novom roku 2019.
Tréner SŽ: Mgr. Ivan Černák

Spoločnosť
Od júla 2018 do 30. novembra 2018 občania
Belej, manželstvo uzavreté inde:
1. Mgr. Filip Weindling, Belá a Mgr.Zuzana Vieriková,
Bratislava
2. Mudr. Richard Strásky, Belá a Katarína Krieger, Košice
3. Juraj Káčer, Belá a Mudr. Petronela Záchenská, Vígľaš
4. Miroslav Štefko, Belá a Mgr. Monika Masnicová,
Horný Vadičov
5. Ondrej Mažgút, Belá a Nikoleta Hodoňová, Dolná
Tižina
6. Miroslav Vrábel, Belá a Michaela Romančíková,
Terchová
7. Václav Šuštiak, Belá a Kamila Lesková, Belá
8. Ing. Lukáš Vallo, Belá a Tereza Grenčíková, Varín
9. Peter Konštiak, Belá a Simona Hložná, Svederník
10. Matej Mariaš, Belá a Mgr. Ivana Kobrtková, Žilina
11. Marek Masný, Belá-Kubíková a Lucia Martoníková,
Ovčiarsko
12. Ján Cabadaj, Belá a Zuzana Stráňavová, Terchová

Od júla 2018 do 30. novembra 2018
manželstvo uzavreli v našej obci:
1. Tomáš Puček, Lysica a Zuzana Lutišanová, Lysica
2. Michal Belan, Lietava a Ing. Jana Poliačková, Belá
3. Štefan Oravík, Bytča a Ivana Mažgútová, Belá
4. Mgr. Jozef Piatrik, Hontianske Trsťany a MDDr. Anna
Hanuliaková, Belá
5. Dominik Cabadaj, Belá a Alena Podhorská, Belá
6. Marcel Jurčík, Turany a Terézia Ďuranová, Belá
7. Ján Kubáň, Belá a Andrea Sirmaiová, Česká republika
8. Marián Brna, Žilina a Katarína Minčičová, Rosina
9. Ing. Daniel Púček, Liptovský Mikuláš a Ing. Soňa
Schwabová, Liptovský Mikuláš
10. Dalibor Franek, Belá a Jana Kubáňová, Belá
11. Ing. Richard Kochláň, Martin a Ing. Monika
Michalíková, Martin
12. Daniel Plačko, Štiavnik a Iveta Melišová, Belá
13. Robert Boco, Žilina a Katarína Kaňová, Belá
14. Jakub Kubík, Žilina a Mgr. Mária Hollá, Žilina
15. Martin Melo, Strečno a Mgr. Jana Žideková, Belá
16. Matúš Nazarej, Poprad a Tatiana Bosíková, Belá
17. Stanislav Petruščák, Prešov a Renáta Sedláriková,
Senec
18. Dušan Sedúch, Belá a Veronika Palubjaková, Strečno
19. Rastislav Mariaš, Belá a Barbora Mažgútová, Žilina
20. Michal Hriník, Belá a Žaneta Melišíková, Lutiše
21. Ing. Ľubomír Hanuliak, Bratislava a Mgr. Emília
Vojčíková, Bratislava
22. Peter Januš, Teplička nad Váhom a Andrea
Mažgútová, Belá
23. Ing. Matej Kormoš, Lysica a Ing. Elena Ďuranová,
Lysica
24. Matúš Babinec, Mojš a Michaela Miklušáková, Rabča

Narodení
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1 BOBÁK Ondrej
2 BARDIOVSKÁ Dorota
3 JANIŠ Matias
4 TOMAŇOVÁ Nina
5 GULÁN Filip
6 GULÁN Tomáš
7 HOLIENKOVÁ Adriana
8 CHOVANEC Štefan
9 KUBÍK Leonard
10 LACEK Matias
11 KRAJČIOVÁ Patrícia
12 ŠKROVINOVÁ Laura
13 NEBOŽKOVÁ Nina
14 MICHALEC Marco
15 LESKO Bruno
16 JANÍČEK Peter
17 KOCIÁN Samuel
18 ONDRIŠÍKOVÁ Zuzana

Zomrelí
1 ŠUGÁR František
2 KUČKA Slavomír
3 STRÁSKY Gašpar
4 VRÁBLOVÁ Magdaléna
5 KUBÍK Ján
6 KOBRTEK Viktor
7 ŽIDEKOVÁ Mária
8 VRABLOVÁ Štefania
9 VRÁBLOVÁ Štefánia
10 BABIŠOVÁ Anna
11 BOHÁČOVÁ Anna
12 BOBÁŇ Štefan
13 POTREBČIAKOVÁ Jozefína
14 BELA Kamil
15 VRÁBEL Dušan

23. 07. 2018
04. 08. 2018
24. 09. 2018
25. 09. 2018
27. 09. 2018
29. 09. 2018
03. 10. 2018
07. 10. 2018
21. 10. 2018
25. 10. 2018
29. 10. 2018
04. 11. 2018
20. 11. 2018
23. 11. 2018
28. 11. 2018

SPOMIENKA
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď dcérke na zemi strážnym anjelom,
a tiež manželku si chráň.
Osud ti nedoprial byť dlhšie s nami,
no navždy ostaneš žiť v našich srdciach s nami.

SPOMIENKA

Dňa 17. 12. si pripomíname 4.smutné výročie úmrtia
a zároveň dňa 15. 1. 2019 nedožité 41. narodeniny nášho
drahého Petra Krištofa.

Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka manželky a Tvojich detí.
Tak náhle prestalo biť srdiečko Tvoje,
že si už nevládal povedať:
Zbohom manželka, deti, vnúčatá a pravnúča moje.
Tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky na Teba myslíme.
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať
a s láskou na všetko krásne na Teba spomínať.

S úctou a láskou na neho spomínajú manželka Jana, dcérka Magdalénka, svokrovci, švagrovia, švagriné, netere,
synovci, bratia, sestry a celá ostatná rodina.
Len ten kto niekoho stratí, koho mal rád, pochopí čo je
bolesť a čo je žiaľ.

SPOMIENKA
Dňa 23. 12. 2018 si pripomíname prvé smutné výročie
nášho drahého manžela, otca, starkého a príbuzného
Františka Šipčiaka

Pavol Vrábel
Belá
*1947 †2017
Dňa 8. 10. 2018 sme si pripomenuli prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, starý
otec, prastarký, švagor a brat.
S úctou a láskou spomínajú manželka Kamila, syn Pavol,
dcéry Ivetka, Monika, Majka, nevesta Majka, zaťovia
Martin a Tóno, 11 vnúčat: Maťka, Aďka, Tomáško, Laurika, Lucka, Kristínka, Peťka, Romanka, Nikolka, Mário,
Alexko, pravnučka Simonka a celá smútiaca rodina.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
V diaľke objali Ťa ruky Pánove,
našiel si pokoj v nebeskom domove.

Odpočívaj v pokoji!

S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a vnúčatá.
synovci, bratia, sestry a celá ostatná rodina.
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Spoločnosť
SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok za Vás sa modlíme.
Navždy Vás v srdci máme a s láskou na Vás spomíname.
Aj keď ste odišli a nie ste medzi nami,
v našich srdciach ostávate s nami.
Dňa 29. 10. 2018 sme si pripomenuli 33 výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, starká a prastarká

A dňa 11. 12. 2018 si pripomíname 13 výročie, čo nás
opustil náš drahý otecko, starký a prastarký

Mária Mahútová rod. Cabadajová
z Belej

Ján Mahút
z Belej

S úctou a láskou spomínajú dcéry Kamila a Ľudmila
s rodinami, syn Kamil s rodinou, nevesta Majka s rodinou,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

ťaz Krištofík Ján, výkon za rok
2018 holubica – víťaz Holubek
Viktor ml.
Poďakovanie v mene členov
výstavného výboru patrí Všetkým, ktorí sponzorovali túto
výstavu: Obecný úrad Belá,
Tradičná pekáreň Belá, Chovateľské potreby Cabadaj, HOLUBEK s.r.o., JAMI Stav s.r.o.,
CAMPING Belá s.r.o.
Nikola Kubáňová

Výstava holubov
Ako každoročne tak aj tento rok sa uskutočnila dňa
01. 12. 2018 oblastná výstava holubov OZ CHPH Terchová
v Kultúrnom dome Belá, ktorú zorganizovala základná organizácia Belá.
Výstavné kategórie boli: Šport A – víťaz Boka Jozef, Šport
B – víťaz Ďurana Miro + Jana, Šport C – víťaz Púček Miroslav, Šport D – víťaz Ďurana Miro + Jana, Šport E – víťaz Markuš M+M+J, Štandard H – víťaz Holubek Viktor,
Štandard H mladé – víťaz Chabada + Ťažky, Šport F – víťaz
Jánošík M+M+J+D, Šport G – víťaz Boka Jozef, Šport H –
víťaz Ďurana Miro + Jana, výkon za rok 2018 holub – ví-

Ako si Belá a Stará Pazova p
podali rukyy

Možno už v mnohom pprelomový
l
ý rokk 2006 začal
z č l po
p nevíí
daných úskaliach a blokádach na troskách bývalej Juhoslávie
vytvárať nové vidiny a možnosti medzinárodnej spolupráce.
Viacerí známi slovenskí diplomati roky vytvárali vhodné
zázemie na podanie ruky balkánskym prostrediam, ktoré

po
p rokoch
k h marazmu
z
ppomoc viac
i než potrebovali. Rozbehli
sa projekty rozvojovej pomoci Slovak AID, v rámci ktorých
prvé významné kroky a viacročné projekty v Srbsku, predovšetkým vo Vojvodine, rozbehla Slovenská obchodná
a priemyselná komora – regionálna komora v Žiline. A bol
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som pri tom, keďže ma ako tlmočníka a prekladateľa prizval
riaditeľ komory Ján Mišura.
Medzi prvými partnermi bola Hospodárska komora
v Kikinde, kde sa pravidelne konali semináre a konferencie
o slovenských skúsenostiach v rámci vstupu do Európskej
únie, do eurozóny, pri čerpaní predvstupových a potom aj
riadnych čerpaní eurofondov, pri vyrovnávaní regionálnych
rozdielov. Osobitnú pozornosť si vyslúžili prednášky o možnostiach prilákania veľkých zahraničných investorov do
slovenskej ekonomiky. Ukážkovým bol napríklad vstup juhokórejskej automobilky KIA na európsku pôdu výstavbou
veľkého závodu pri Žiline. Medzi prednášajúcimi v rámci
misií v Srbsku boli viacerí experti zo Slovenska. Nezávislý
expert Marián Štefanec sa venoval eurofondom, mladý ekonóm Ing. Matúš Krajči ako expert vládnej inštitúcie SARIO
- Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prezentoval možnosti poskytovania investičných možností nielen greenfieldov (výstavba na zelenej lúke), ale aj devastovaných fabrík a priestorov – brownfieldov – pre zahraničných
investorov.
V ďalších rokoch sme tak najmä s Matúšom Krajčim pri realizovaných misiách otvárali hranice už
novodobého vzájomného slovensko-srbského poznania aj
cez Kovačicu, Belehrad, Nový Sad, Požarevac, Niš, Sriemsku
Mitrovicu, ale aj Banja Luku v Republike Srbskej a potom
znovu vo Vojvodine, aj v Báčskom Petrovci i Starej Pazove.
Tie naše cesty boli plné zážitkov, rozhovorov s ľuďmi, ktorí
nás prijali otvoreným srdcom a plní nádejí. Matúš
Krajči
z Belej pri Žiline sa v roku 2006 rozhodol angažovať sa aj
v lokálnej samospráve a zvolený bol za poslanca Obecného
zastupiteľstva v Belej. Po štyroch rokoch úspešne kandidoval na post starostu obce Belá s odhodlaním posunúť rozvoj tejto malebnej malofatranskej obce z kraja Jánošíka do
nových rozmerov. Využil svoje dovtedajšie skúsenosti a odborné poznatky a najmä vo svojom druhom starostovskom
mandáte aj vďaka podpore obecných poslancov a pracovníkov Obecného úradu Belá od roku 2014 do 2018 výrazným
spôsobom prispel k zlepšeniu životných podmienok svojich
spoluobčanov početnými investičnými aktivitami. A rozbehol aj vzornú medzinárodnú spoluprácu obce nielen so
susediacou Českou a Poľskou republikou, ale aj s Chorvátskom (obec Jasenice – Maslenica pri Zadare) a nakoniec aj
so Starou Pazovou, na polceste medzi Belehradom a Novým
Sadom.
Ako k tomu došlo? Nuž, Matúš celé tie roky prejavoval
záujem o dejiny mojej rodnej Starej Pazovy, o 250 ročné
spolunažívanie Slovákov a Srbov, o Hurbanovcov, o tamojšiu kultúru, ktorú som sa mu snažil v rozhovoroch priblížiť.
V novembri roku 2016, desať rokov od prvej krátkej návštevy Starej Pazovy, prišiel za mnou s poznámkou, že radšej ešte
raz vidieť ako donekonečna počúvať. Vybrali sme sa teda na
pár dní rovných 630 kilometrov na juh, na 45. rovnobežku,
kde na krásnej rovine leží Stará Pazova. Usadili sme sa u vynikajúceho hoteliera Sašu Simića v hoteli Vojvodina, absolvovali povestné gurmánske hody. Z reči do reči Saša z nás
vypáčil zámer nájsť partnerov na spoluprácu. Saša nelenil
a do polhodinky s otvorenou náručou a odhodlaním nadviazať spoluprácu prišiel predseda Obecného zhromaždenia

Stará Pazova Goran Jović aj s najbližšími spolupracovníkmi: Dragoslav Bonđi, Saša Bako, Vladimir Kerkez, Michal
Filip, Boris Babík, Dragana Stević, samozrejme aj Libuška
Lakatošová. Následne medzinárodnú dohodu o spolupráci
už 2. decembra 2016 na Obecnom úrade v Belej podpisoval
starosta Matuš Krajči a predseda Obecného zhromaždenia
Stará Pazova Goran Jović aj v mene predsedu Obce Stará
Pazova Đorđa Radinovića.
Na základe dohody a vzájomnej ochoty spolupracovať na
pôdu Spojenej základnej školy do Belej už koncom januára
2017 na viacdňový zájazd a vystúpenia pricestoval detský
folklórny súbor KUD Branka Radičevića, aby prvýkrát žiaci
a občania Belej poznali aj srbský folklór. Vzájomná výmena
súborov nenechala dlho na seba čakať a už začiatkom leta
2017 cestoval detský súbor Malá Belianka z Belej do Starej
Pazovy na jubilejný 15. ročník medzinárodného festivalu
detského folklóru. Na Starú Pazovu, Belehrad i Nový Sad
vraj nikdy nezabudnú.
Na pozvanie do Belej v rámci tradičných októbrových dní
úcty k starším na stretnutie dôchodcov s bohatým programom a priehršťou upomienkových darčekov cestovali koncom októbra 2017 členky Združenia pazovských žien pri
SKUS Janka Čmelíka. Obdivovali Jánošíkov kraj, Žilinu
i srdečnosť a pohostinnosť hostiteľov v Belej. Na revanš nasledovala vo februári 2018 viacdňová návšteva Klubu dôchodcov z Belej v Starej Pazove, ale aj s výjazdom do Nového
Sadu, Kulpína a Báčskeho Petrovca. Vyvrcholením zájazdu
bolo záverečné vystúpenie speváckeho súboru žien a Ľudovej hudby Bránica z Belej na tradičnej pazovskej Zuzanskej
zábave.
Výsledkom spolupráce v roku 2018 bola júlová účasť delegácie Obce Stará Pazova a mužstva Futbalového klubu Jednota zo Starej Pazovy na tradičnej Belskej púti a na oslavách
640. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Belá pri Žiline. Priateľský medzinárodný futbalový zápas 21. júla 2018
medzi Starou Pazovou a Belou prezentoval kvalitný futbal
z oboch strán a skončil sa zmierlivo 2:2. Na odvetné stretnutie futbalistov Belej v Starej Pazove sa už tešia obe strany. Zárukou pokračovania nadviazanej spolupráce je po novembrových voľbách 2018 aj tretí mandát starostu Belej Matúša
Krajčiho na roky 2018 – 2022.
Delegácia obce Belá následne nechýbala na tradičných staropazovských a prvých
obecných oslavách patróna sv. Iliju v Starej Pazove začiatkom augusta 2018. A aj pri tejto príležitosti sa spomínalo na
storočnicu vzniku Československa i pričlenenia Vojvodiny
k vznikajúcemu Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov,
ako aj to, že sa o vznik týchto dvoch nástupníckych štátov
po rozpade Rakúsko-Uhorska po skončení I. sv. vojny významne pričinili dvaja vlastní bratia Slováci: Milan Rastislav
Štefánik v Československu a Igor Štefánik v Srbsku. Nech
je to symbolickým odkazom aj pre budúcu medzinárodnú
a všestrannú spoluprácu medzi Belou a Starou Pazovou.
P.S.
A celkom na záver, s úctou aj ja veselé Vianoce a šťastný
nový rok 2019 prajem všetkým ľuďom dobrej vôle v Belej.
Mgr. Ján Filip
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Spoločnosť
Záujem zo strany našich partnerov je veľký,“ dodal predseda
ZMOS.
Na stretnutí najvyšších predstaviteľov samospráv sa zúčastnila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK) Erika Jurinová. „Jednoznačne vítame každú spoluprácu a partnerstvo. Budeme robiť všetko pre to, aby sme
sa nakontaktovali na chorvátske župy a rozvíjali s nimi vzájomné kontakty. Spolupracujú s nimi už kultúrne inštitúcie
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ dodala Jurinová.
Stretnutie oboch samosprávnych organizácií iniciovala
obec Belá v okrese Žilina pri príležitosti 640. výročia, ktoré
oslávi počas nastávajúceho víkendu. „Už osem rokov spolupracujeme s chorvátskou obcou Jasenice – Maslenica, ktorú vedie predseda Združenia obcí Chorvátska. Teší nás, že
vytvárame priateľstvá. Vieme sa stretnúť, porozprávať, dá sa
na tom stavať budúca spolupráca, o ktorej sa už aj tu začína
rozprávať,“ uzavrel starosta Belej Matúš Krajči.

V Belej po prvý raz rokovali zástupcovia miest Slovenska a Chorvátska
Stretnutie oboch samosprávnych organizácií iniciovala
obec Belá v okrese Žilina pri príležitosti 640. výročia, ktoré
oslávi počas nastávajúceho víkendu.
Belá 20. júla 2018 (TASR) – Spolupráca Združenia miest
a obcí Slovenska (ZMOS) so Združením obcí Chorvátska
vytvára priestor na výmenu vzájomných skúseností a zvýšenie významu samospráv v oboch krajinách. Po prvom vzájomnom rokovaní sa na tom v piatok v Belej pri Žiline zhodli predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda Združenia obcí
Chorvátska Martin Baričević.

Podľa Baričevića sú na Slovensku i v Chorvátsku rôzne
oblasti, v ktorých sa samosprávy vyvíjali lepšie. „Toto je
priestor, aby sme si navzájom doplnili skúsenosti a zveľaďovali komplexnejšie pozíciu samospráv vo fungovaní štátu.
Pre nás je veľmi drahocenná skúsenosť Slovenska, keďže
slovenská samospráva podpísala so štátom Európsku chartu
miestnej samosprávy. My to ešte nemáme. Slovenská samospráva využila chartu na to, aby bola rovnocennejším partnerom štátnym orgánom. To je priestor pre nás, ktorý chceme využiť,“ povedal predseda Združenia obcí Chorvátska.
„Dokážeme im poradiť a pomôcť, pretože sme prešli peripetiami pri vstupe do Európskej únie (EÚ) - čo všetko bolo
treba urobiť zo strany Slovenska, aj zo strany samosprávy na
Slovensku. Vždy je lepšie, keď vám niekto poradí na základe
skúseností. Oni nám zasa môžu pomôcť pri rozvíjaní vzťahov medzi samosprávami. Veď pre nás je chorvátske more
vlastne slovenské more. Takže je to o rozvoji cestovného ruchu a radi k tomu prispejeme,“ uviedol Sýkora.
Doplnil, že Chorvátov by sme na Slovensko mohli prilákať
do hôr alebo vďaka liečebným kúpeľom. „Máme naozaj perfektné podmienky na rehabilitáciu. Keď už majú voľno po
letnej sezóne, môžu využiť druhú časť polroku na turistiku
na Slovensku. Tu vidím rozmer, aby sme pomohli prepojeniu medzi obidvoma krajinami v turistickom ruchu. Máme
si o čom rozprávať. Máme príbuzné jazyky, sme príbuzní
kultúrou, takže by to mohla byť dobrá a osožná spolupráca.
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Významné stretnutia a ocenenie.
Obec Belá si v tomto roku pripomenula 640. výročie prvej
písomnej zmienky. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová sa rozhodla oceniť pri tejto
príležitosti obec najvyšším vyznamenaním ŽSK, Zlatým Litteras Memoriales. Toto ocenenie bolo slávnostne odovzdané
starostovi obce Belá Ing. Matúšovi Krajčimu, počas konania
Belskej púte pred otvorením hlavného programu. Podujatie, na ktorom bolo ocenenie odovzdané bolo spojené aj zo
zaujímavým stretnutím, prvým svojho druhu, na ktorom
sa na území obce Belá, za prítomnosti už spomínanej predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podpredsedu ŽSK Milana
Laurenčíka, starostu obce Belá Ing. Matúša Krajčiho, ktorý bol iniciátorom a hostiteľom tohto stretnutia, poslancov
obce Belá, novinárov a iných prizvaných hostí, na úvodnom
slávnostnom rokovaní stretli predsedovia Združenia miest
a obcí Slovenska a Chorvátska – páni Michal Sýkora (starosta mesta Štrba) a Martin Baričevič (starosta našej partnesrskej chorvátskej obce Jasenice-Maslenica). Na rokovaní sa
načrtlo veľa spoločných tém a rozobralo niekoľko perspektívnych vízií. Toto stretnutie zviditeľnilo obec Belá, zadefinovalo ambíciu obce Belá smerom k vytváraniu partnerstiev
a taktiež otvorilo brány pre Belú smerom k otvorenej spolupráci na najvyšších úrovňach v rámci kraja, celého Slovenska či dokonca na medzinárodnej úrovni.
(ps)
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Kultúra
potechu našich starkých. Nech nám takto veselo a príjemne
bude každý deň. Veríme, že sa všetkým pripravený spoločenský program páčil a zanechal v nich príjemný kultúrny
zážitok. V závere vám, milí seniori v mene obecného úradu
úprimne ďakujeme za vašu celoživotnú prácu. Prajeme Vám
pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo
života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Prešli ste jarou i letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná.
(Anna Hodoňová)

Október - mesiac úcty k starším
Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani
nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme.
Staroba prichádza pomaly a nenápadne. Nedá sa jej vyhnúť.
Je súčasťou nášho života a týka sa nás všetkých. Staroba
je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Pripomína
nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz
povedali milé slovo, pozdravili, vypočuli a ocenili múdre
rady. Október- mesiac úcty k starším je nielen úcta k tým,
ktorí ešte dávno pred nami tvrdo pracovali, aby sme sa my
mali lepšie, ale je to úcta ku každému človeku. Úcta k našim
rodičom, starým rodičom, priateľom, susedom, jednoducho úcta ku všetkým našim blížnym. Do tejto skupiny určite patria aj dôchodcovia našej obce. Tak, ako každý rok,
tak aj tento rok sa schádzali na pozvanie pána starostu Ing.
Matúša Krajčiho seniori do kultúrneho domu Belá, aby si
pekným kultúrnym programom a malým občerstvením
spríjemnili jesenné popoludnie. Hneď po emotívnych úvodných slovách pána starostu sa započúvali do piesní v podaní
folklórnej skupiny Malá Belianka, heligonkárov z Krasňan,
hudobnej skupiny pod vedením Vlada Štefánka, ktorí svojim programom vytvorili uvoľnenú a veselú atmosféru, pri
ktorej si naši seniori mohli zaspievať i zatancovať. Sme všetci
úprimne radi, že môžeme spoločne tvoriť takéto akcie pre
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mu zaspievať, zarecitovať, za čo dostali sladkú odmenu. Mikulášova cesta pokračovala dolu dedinou, na sídlisko Jamy,
potom k Obecnému úradu, kde sa všetky deti i rodičia mohli
zohriať teplým sladkým punčom.
Na záver Mikuláš v príjemnej atmosfére a v sprievode
vianočných kolied, ktoré zahrali a zaspievali deti zo súboru Malá Belianka, rozsvietil vianočný stromček, ktorý nám
bude pripomínať príchod Božieho syna medzi ľudí.
(Anna Hodoňová)

Sviatok sv. Mikuláša
Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého biskupa Mikuláša, ktorý oslavujeme v mesiaci december,
ešte pred tým, ako si spoločne zasadneme k štedrovečernému stolu. Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania.
Každý rok sa 6. decembra rozžiaria detské očká radosťou
a prekvapením. S napätím čakajú, čo sa stane. Nevedia sa
dočkať chvíle príchodu Mikuláša.,Kedy už príde?“, znejú naliehavé otázky. V mysli si opakujú slová milej básničky alebo
pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú
nedočkavosť. Konečne prichádza vytúžená chvíľa. Radosť
detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. Dobrosrdečný
starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť
a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť mu
robia rohatí čerti a nebeskí pomocníci anjeli. Po návšteve
v materskej škole v dopoludňajších hodinách, začala jeho
popoludňajšia púť o 15:00 hod. na vyšnom konci, kde ho už
očakávalo plno detí. Bol veľmi zvedavý na to, aké básničky
a pesničky sa deti naučili a mnoho z nich využilo možnosť
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Kultúra

SILVESTER V BELEJ

Športové akcie počas Belskej púte
2018
Okrem duchovných zážitkov zo slávnostných svätých
omší, návštev a kultúrno – spoločenských akcií počas Belskej púte má už tradičné miesto aj športovné vyžitie našich
občanov či návštevníkov. Je ním beh – Belská hodová sedmička, ktorej sa tento rok konal už 8. ročník, staro-známy
futbalový turnaj medzi amatérskymi družstvami nižného
a vyšného konca, Kubíkovej a Lysice, potešil aj futbalový
exhibičný zápas bývalých hráčov III.ligy (foto) a nakoniec
pohárový zápas predkola Slovenského Pohára našich futbalistov A mužstva Belá.
(pš)

Silvestrovská vatra bude tradične na vyšnom konci, akcia je spojená zo zábavou
a živou hudbou. Spolu privítame Nový rok,
ktorý dúfame bude zasa lepší. Na námestí
v Belej sa bude variť silvestrovská kapustnica a varené vínko. Všetci ste srdečne vítaní.
(foto archívne)
(pš)

Obec Belá
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ƉĞēŝƛĚŽƐƚĂƚŽēŶĠƉƌĞǀǌĚƵƓŶĞŶŝĞŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ
;ŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂĐşƉƌŽĐĞƐŶĞƐŵŝĞƐŵƌĚŝĞƛͿ͘dŽĚŽƐŝĂŚŶĞŵĞ
ǀǇƚǀŽƌĞŶşŵĚŽƐƚĂƚŽēŶĠŚŽŵŶŽǎƐƚǀĂŽƚǀŽƌŽǀŶĂǌĄƐŽďŶşŬƵ
ĂŵŝŶŝŵĄůŶĞϮĂǎϯǆƌŽēŶĞƉƌĞŬŽƉĄǀĂŶşŵ;ƉƌĞŚĂĚǌŽǀĂŶşŵͿ
ŬŽŵƉŽƐƚƵ͘WƌĞŬŽƉĄǀĂŶŝĞǀǉƌĂǌŶĞƵƌǉĐŚűƵũĞƌŽǌŬůĂĚ͘

y ďǇŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂĐşƉƌŽĐĞƐƉƌĞďŝĞŚĂůƐƉƌĄǀŶĞ͕ŵƵƐşŵĞǌĂďĞǌͲ

ŬƐƚůĂēşŵĞĚŽďƌĞƉƌĞŵŝĞƓĂŶǉŵĂƚĞƌŝĄůǀĚůĂŶŝ͕ŶĞŵĂůĂďǇ
ŶĄŵƐƉŽŵĞĚǌŝƉƌƐƚŽǀǀǇƚĞŬĂƛǀŽĚĂ;ŵĂǆ͘ϮͲϯŬǀĂƉŬǇͿ͘<Ğě
ĚůĂŸŽƚǀŽƌşŵĞ͕ŵĂƚĞƌŝĄůďǇŵĂůǌŽƐƚĂƛƐƚůĂēĞŶǉ;ŶĞŵĂůďǇƐĂ
ƌŽǌƐǇƉĂƛͿ͘WŽĚűĂƉŽƚƌĞďǇŬŽŵƉŽƐƚĚŽǀůŚēşŵĞĂůĞďŽƉƌŝĚĄŵĞ
ƐƵĐŚǉƐĂǀǉŵĂƚĞƌŝĄů͘WƌŝǀůŚēĞŶşũĞǀŚŽĚŶĠŬŽŵƉŽƐƚĂũƉƌĞͲ
ŬŽƉĂƛ͘ĂďĞǌƉĞēşŵĞƚĂŬƉƌĞǀůŚēĞŶŝĞĐĞůĠŚŽŬŽŵƉŽƐƚƵ͕
ŶŝĞůĞŶũĞŚŽǀƌĐŚŶĞũēĂƐƚŝ͘

y WŽēĂƐĐĞůĠŚŽƉƌŽĐĞƐƵŬŽŶƚƌŽůƵũĞŵĞǀůŚŬŽƐƛŬŽŵƉŽƐƚƵ͘

9\WODþHQpQDUHF\NORYDQRPSDSLHUL

dĞŶƚŽůĞƚĄŬƉƌŝƉƌĂǀŝůŽƉƌĞ
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇŽďēŝĂŶƐŬĞ
ǌĚƌƵǎĞŶŝĞWƌŝĂƚĞůŝĂĞŵĞʹ^W͘

sŝĂĐŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŽŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶşŶĄũĚĞƚĞŶĂǁǁǁ͘ŬŽŵƉŽƐƚ͘ƐŬ͘

ĂŽĚǀĄǎĂƛŝĐŚŶĂƐŬůĄĚŬǇŽĚƉĂĚŽǀ͘

y ƵŬůĂĚĂƛĚŽǌďĞƌŽǀǉĐŚŶĄĚŽďŶĂǌŵĞƐŽǀǉŬŽŵƵŶĄůŶǇŽĚƉĂĚ

y ǀǇŚĂĚǌŽǀĂƛŶĂŶĞůĞŐĄůŶĞ;ēŝĞƌŶĞͿƐŬůĄĚŬǇ͕

y ƐƉĂűŽǀĂƛ͕

ĄŬŽŶē͘ϳϵͬϮϬϭϱ͘ǌ͘ŽŽĚƉĂĚŽĐŚǌĂŬĂǌƵũĞƉŽĚŚƌŽǌďŽƵ
ǀǇƐŽŬĞũƉŽŬƵƚǇďŝŽůŽŐŝĐŬǉŽĚƉĂĚǌƷĚƌǎďǇǀĞƌĞũŶĞũĂƐƷŬƌŽŵŶĞũ
ǌĞůĞŶĞĂǌĄŚƌĂĚ;ǀƌĄƚĂŶĞĐŝŶƚŽƌşŶŽǀͿ͗

N>/dhWKKZEE/͊

<ŽŵƉŽƐƚŶŝŬĚǇŶĞǌĂŽƌĄǀĂŵĞ͕ůĞŶŚŽũĞŵŶĞǌĂƉƌĂǀşŵĞĚŽ
ǌĞŵĞ͘EĂĚŽƐƚĂƚŽēŶĠǌĄƐŽďĞŶŝĞƉƀĚǇǎŝǀŝŶĂŵŝƐƚĂēşƉƌĞǀćēƓŝŶƵ
ƉĞƐƚŽǀĂŶǉĐŚƌĂƐƚůşŶϭĐŵǀƌƐƚǀĂŬŽŵƉŽƐƚƵƌŽēŶĞ͘WŽƚƌĞďƵũĞŵĞ
ŬƚŽŵƵϭϬůŝƚƌŽǀŬŽŵƉŽƐƚƵŶĂϭŵϸƉƀĚǇ͘

sǇǌƌĞƚǉŬŽŵƉŽƐƚũĞŚŶĞĚĞũĂǎƚŵĂǀŽŚŶĞĚĞũĨĂƌďǇ͕ũĞŵŶĞũ
ŚƌƵĚŬŽǀŝƚĞũƓƚƌƵŬƚƷƌǇ͕ŶĞǌĂƉĄĐŚĂ͕ĂůĞǀŽŶŝĂĂŬŽůĞƐŶĄƉƀĚĂ͘
:ĞŚŽƉƌĞĚŶŽƐƚŝƐƷǀƚŽŵ͕ǎĞŵĄƐĐŚŽƉŶŽƐƛǌĂĚƌǎŝĂǀĂƛǀŽĚƵ
ǀƉƀĚĞ͕ƉƌĞǀǌĚƵƓŸŽǀĂƛũƵĂǌĄƐŽďŽǀĂƛũƵǎŝǀŝŶĂŵŝ͘^ƵƌŽǀǉ
ŬŽŵƉŽƐƚ͕ŬƚŽƌǉĞƓƚĞŶŝĞũĞƷƉůŶĞƌŽǌůŽǎĞŶǉ͕ĂƉůŝŬƵũĞŵĞŶĂƉƀĚƵ
ŶĂũĞƐĞŸ͘sǇǌƌĞƚǉŬŽŵƉŽƐƚŵƀǎĞŵĞĂƉůŝŬŽǀĂƛŬĞĚǇŬŽűǀĞŬŶĂƉƌ͘
ƉƌŝǀǉƐĞǀĞ͖ǀǉƐĂĚďĞƉƌŝĞƐĂĚ͕ƐƚƌŽŵŽǀĂŬƌşŬŽǀ͖ŚŶŽũĞŶŝĞƚƌĄǀŶŝͲ
ŬŽǀĂǌĄŚƌĂĚ͘<ŽŵƉŽƐƚŵĄƉ,ŶĞƵƚƌĄůŶĞĂƉƌĞƚŽŶŝĞũĞǀŚŽĚŶǉ
ŬƵŬǇƐůŽŵŝůŶǉŵƌĂƐƚůŝŶĄŵĂŬŽƐƷŶĂƉƌ͘ēƵēŽƌŝĞĚŬǇ͕ĂǌĂůŬǇ͘

<Kszh/e,KdKs|<KDWK^d͍

ŽŶĄĚŽďŬǇƐǀůŚŬǉŵŬŽŵƉŽƐƚŽŵǀǇƐĞũĞŵĞƐĞŵŝĞŶŬĂǎĞƌƵĐŚǇ
ƐŝĂƚĞũ͘ŬŶĄŵƉŽēĂƐƚǉǎĚŸĂǀćēƓŝŶĂƐĞŵŝĞŶǀǇŬůşēŝ͕ǌŶĂŵĞŶĄ
ƚŽ͕ǎĞŬŽŵƉŽƐƚƵǎŶĞŽďƐĂŚƵũĞŶŝũĂŬĠůĄƚŬǇƓŬŽĚůŝǀĠƉƌĞƌĂƐƚůŝŶǇ
ĂŵƀǎĞŵĞŚŽƵǎƉŽƵǎŝƛǀǌĄŚƌĂĚĞ͘/ŶƚĞŶǌşǀŶĞǌĞůĞŶĠŬůşēŶĞ
ůşƐƚŬǇƐǀĞĚēŝĂŽǀǇǌƌĞƚŽŵŬŽŵƉŽƐƚĞ͕ǌĂƚŝĂűēŽǎůƚĠĂůĞďŽŚŶĞĚĠ
ůşƐƚŬǇŽƐƵƌŽǀŽŵ͘ŬǀǇŬůşēŝůĞŶŵĄůŽƐĞŵŝĞŶ͕ŵƵƐşƐĂŬŽŵƉŽƐƚ
ƉŽĚƌŽďŝƛĞƓƚĞěĂůƓŝĞŵƵƌŽǌŬůĂĚƵ͘

<z:<KDWK^dZ>|͍

ĨŽƚŽ͗ƉŝǆĂďĂǇ͘ĐŽŵ

<ŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬŽďǇŶĞŵĂůŽĐŚǉďĂƛǀǎŝĂĚŶĞũ
ŵŽĚĞƌŶĞũĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͊

<ŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶŝĞũĞƐƉƀƐŽď͕ĂŬŽƐŝŵƀǎĞŵĞ
ƐǀŽũƉŽŵŽĐŶĞǀǇƌŽďŝƛǌďŝŽůŽŐŝĐŬĠŚŽŽĚƉĂĚƵ
ŬǀĂůŝƚŶǉŬŽŵƉŽƐƚʹŽƌŐĂŶŝĐŬĠŚŶŽũŝǀŽ͕ŬƚŽƌĠ
ũĞŝĚĞĄůŶĞƉƌĞƉĞƐƚŽǀĂŶŝĞƌĂƐƚůşŶ͘WŽŵŽĐŽƵ
ŶĞŚŽǀƌĄƚŝŵĞƐƉćƛĚŽƉƀĚǇǎŝǀŝŶǇ͕ŬƚŽƌĠƐŵĞ
ǌŶĞũƉƌĞĚƚǉŵƉƌŝƉĞƐƚŽǀĂŶşŽĚŽďƌĂůŝ͘

<KDWK^dKsE/

K^<KDWK^dKse͍
<ŽŵƉŽƐƚŽǀĂƛŵƀǎĞŵĞǀƓĞƚŬǇďŝŽůŽŐŝĐŬĠŽĚƉĂĚǇ͕ŬƚŽƌĠǀǌŶŝŬĂũƷ
ǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ǌĄŚƌĂĚĞ͕ŶĂƉŽůŝĂůĞďŽƉƌŝĐŚŽǀĞŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇĐŚ
ǌǀŝĞƌĂƚ͘/ĚĞĄůŶĂũĞŵŶŽŚŽƌĂŬĄǌŵĞƐŶĂũƌŽǌůŝēŶĞũƓşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͕
ŬƚŽƌƷŵƵƐşŵĞǀŚŽĚŶĞƵƉƌĂǀŝƛ;ƉŽĚƌǀŝƛ͕ƉŽƐĞŬĂƛ͕ǌǀůŚēŝƛ͕Ăƚě͘Ϳ
ĂĚŽďƌĞƉƌĞŵŝĞƓĂƛ͘

ŽŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬĂŶĞĚĄǀĂŵĞǎŝĂĚŶĞŶĞƌŽǌůŽǎŝƚĞűŶĠŽĚƉĂĚǇ
;ƐŬůŽ͕ŬŽǀǇ͕ƉůĂƐƚǇ͕ĐŚĞŵŝĐŬĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇ͕ůŝĞŬǇ͕ŽůĞũĞ͕ũĞĚŶŽͲ
ƌĂǌŽǀĠƉůŝĞŶŬǇͿ͕ǌǀǇƓŬǇǀĂƌĞŶǉĐŚũĞĚĄů͕ŵůŝĞēŶĞǀǉƌŽďŬǇ͕ŵćƐŽ͕
ŬŽƐƚŝĂƌǇďǇ;ůĄŬĂũƷǌǀŝĞƌĂƚĄ͕ƐŬŽƌŽƉŽĚůŝĞŚĂũƷƐŬĂǌĞŶŝƵĂƉŽƚŽŵ
ŶĞƉƌşũĞŵŶĞǌĂƉĄĐŚĂũƷͿ͕ƉŽƉŽůǌƵŚůŝĂ͕ǌǀǇƓŬǇǌůĂŬŽǀĂŶĠŚŽ
ĂŶĂƚŝĞƌĂŶĠŚŽĚƌĞǀĂĂĚƌĞǀŽƚƌŝĞƐŬǇ͕ǀǉŬĂůǇŵćƐŽǎƌĂǀǉĐŚ
ĂĐŚŽƌǉĐŚǌǀŝĞƌĂƚ͘
<ůşēŝǀŽƐƛŚƷǎĞǀŶĂƚǉĐŚďƵƌşŶĂŝĐŚƐĞŵŝĞŶǌŶŝēşŵĞ͕ĂŬŝĐŚŶĞĐŚĄͲ
ŵĞƉƌĞĚŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶşŵƐŬǀĂƐŝƛǀŶĄĚŽďĞƐǀŽĚŽƵ͘sůĞƚĞŶĄŵ
ŶĂƚŽƐƚĂēşĐĐĂϭϱʹϮϬĚŶş;ŬǉŵƐĂŶĞƉƌĞƐƚĂŶĞǀŶĄĚŽďĞƚǀŽƌŝƛ
ƉƌŝŵŝĞƓĂŶşƉĞŶĂͿ͘

dĂďƵűŬĂ͗WƌşŬůĂĚǇŵĂƚĞƌŝĄůŽǀǀŚŽĚŶǉĐŚŶĂŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶŝĞ

,ŶŽũĂƚƌƵƐŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬǇĐŚ
ǌǀŝĞƌĂƚ

sǇƉůĞƚĄďƵƌŝŶĂ

dƌĄǀĂ͕ǌǀćĚŶƵƚĠŬǀĞƚǇ

ǀǇƓŬǇƌĂƐƚůŝŶŶǉĐŚũĞĚĄů

WĂƉŝĞƌŽǀĠŽďƌƷƐŬǇĂǀƌĞĐŬŽǀŬǇ

<ƵŬƵƌŝēŶĠŬůĂƐǇĂƐƚŽŶŬǇ

>şƐƚŝĞ;ĂũŽƌĞĐŚŽǀĠͿ͕ŝŚůŝēŝĞ

<ŽŶĄƌĞ͕ƓƚŝĞƉŬĂ͕ŚŽďůŝŶǇ͕ƉŝůŝŶǇ

^ƵĐŚĠǌǀǇƓŬǇǌƉĞƐƚŽǀĂŶŝĂ

<ƀƐƚŬǇ͕ŵĂŬŽǀŝĐĞ

^ĞŶŽ

Ăũ͕ŬĄǀŽǀĄƵƐĂĚĞŶŝŶĂ

aŬƌƵƉŝŶǇǌǀĂũĞĐĂŽƌĞĐŚŽǀ

hŚůşŬĂƚĠŵĂƚĞƌŝĄůǇ
;ƚǀƌĚĠ͕ŚŶĞĚĠĂƐƵĐŚĠ
ŵĂƚĞƌŝĄůǇͿ

ŶĞŚŽĚŶŽƚĞŶĠƉŽƚƌĂǀŝŶǇ

ƵƐşŬĂƚĠŵĂƚĞƌŝĄůǇ
;ŵćŬŬĠ͕ǌĞůĞŶĠĂƓƛĂǀŶĂƚĠ
ŵĂƚĞƌŝĄůǇͿ

ŚŶŝƚĠŽǀŽĐŝĞĂǌĞůĞŶŝŶĂ

WŽƉŽůǌĚƌĞǀĂ

ǀǇƓŬǇǌēŝƐƚĞŶŝĂŽǀŽĐŝĂĂ
ǌĞůĞŶŝŶǇ

ĞůĞŶĠǌǀǇƓŬǇǌƉĞƐƚŽǀĂŶŝĂ

<K<^/>K/e
<KDWK^dKs/^<K͍
WƌŝƵŵŝĞƐƚŸŽǀĂŶşŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬĂũĞǀŚŽĚŶĠĚŽĚƌǎĂƛŶŝĞŬƚŽƌĠ
ǌĄƐĂĚǇĂŽĚƉŽƌƷēĂŶŝĂ͘ĂďĞǌƉĞēŵĞ͗
y ŬŽŶƚĂŬƚŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵƐŽǌĞŵŽƵ͘^ƉƌşƐƚƵƉŶşŵĞ
ŚŽƚĂŬƉƀĚŶǇŵŽƌŐĂŶŝǌŵŽŵ;ĚĄǎěŽǀŬĄŵ͕ƌŽǌƚŽēŽŵ͕ŵŝŬƌŽͲ
ŽƌŐĂŶŝǌŵŽŵͿ͕ŬƚŽƌĠŚŽƌŽǌŬůĂĚĂũƷ͖
y ĂďǇĚŽŶĄƓŬŽǀĄǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƛŬƵŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬƵŶĞďŽůĂǀĞűŵŝ
ǀĞűŬĄ͕ĂĂďǇŽŬŽůŽŶĞŚŽďŽůĚŽƐƚĂƚŽēŶǉƉƌŝĞƐƚŽƌŶĂŵĂŶŝƉƵͲ
ůĄĐŝƵƐŶĄƌĂĚşŵ͖

ŬƚŽƌǉƵŵŽǎŶşƉŽŚŽĚůŶǉƉƌşƐƚƵƉĂũƉƌŝĚůŚŽĚŽďĞũƓŽŵĚĂǎĚŝ͖

y ƐƉĞǀŶĞŶǉƉŽĚŬůĂĚƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽŵŝĞƐƚĂ;ŶŝĞŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬĂͿ͕
y ĂďǇŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬŽŶĞďŽůŽǀǇƐƚĂǀĞŶĠƉƌŝĂŵĞŵƵƐůŶŬƵ͕ƐŝůŶĠͲ
ŵƵǀĞƚƌƵ;ĂďǇƐĂŬŽŵƉŽƐƚŶĞǀǇƐƵƓŽǀĂůͿĂĂŶŝĚĂǎěƵ;ƉƌşůŝƓŶĠ
ǌĂŵŽŬƌĞŶŝĞͿ͘WƌĞƚŽũĞǀŚŽĚŶĠ͕ĂŬŚŽƵŵŝĞƐƚŶŝŵĞĚŽƚŝĞŸĂ
;ƉŽĚƐƚƌŽŵ͕ǎŝǀǉƉůŽƚ͕Ăƚě͘ͿĂƉƌŝŬƌǇũĞŵĞŚŽƉƌŽƚŝĚĂǎěƵ
;ŐĞŽƚĞǆƚşůŝŽƵ͕ƐƚƌŝĞƓŬŽƵ͕Ăƚě͘Ϳ͖
y ĂďǇŶĞƉƌĞŬĄǎĂůƐƵƐĞĚŽŵ͘

E:WKh1sE:a/
^WN^Kz<KDWK^dKsE/

EĂũũĞĚŶŽĚƵĐŚƓşŵƐƉƀƐŽďŽŵũĞŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶŝĞǀŚƌŽďůŝ;ŬŽƉĞͿ͘
^ƚĂēş͕ĂŬŵĂƚĞƌŝĄůƵƉƌĂǀşŵĞ͕ƉƌĞŵŝĞƓĂŵĞĂƵůŽǎşŵĞĚŽƉŽǎĂͲ
ĚŽǀĂŶĠŚŽƚǀĂƌƵ͘dĞŶƚŽƐƉƀƐŽďƐĂƉŽƵǎşǀĂŚůĂǀŶĞƚĂŵ͕ŬĚĞũĞ
ĚŽƐƚĂƚŽŬƉƌŝĞƐƚŽƌƵĂǀćēƓŝĞŵŶŽǎƐƚǀŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘

ƌƵŚǉŵ͕ĞƐƚĞƚŝĐŬĞũƓşŵƐƉƀƐŽďŽŵũĞŬŽŵƉŽƐƚŽǀĂŶŝĞǀǌĄƐŽďͲ
ŶşŬŽĐŚ͘dŝĞŵƀǎƵďǇƛǌƌƀǌŶǇĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ;ĚƌĞǀŽ͕ƉůĂƐƚ͕
ƉůĞƚŝǀŽ͕ŬŽǀ͕ďĞƚſŶ͕ŬĂŵĞŸĂůĞďŽŝĐŚŬŽŵďŝŶĄĐŝĞͿ͘DƀǎĞŵĞ
ƐŝŝĐŚŬƷƉŝƛĂůĞďŽƐǀŽũƉŽŵŽĐŶĞǀǇƌŽďŝƛŶĂƉƌ͘ǌŽĚƉĂĚŽǀǉĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ;ƐƚĂƌĠŶĞƉŽƚƌĞďŶĠĚŽƐŬǇ͕ĚƌĞǀĞŶĠĂƉůĂƐƚŽǀĠƉĂůĞƚǇ͕
ƐƚĂƌĠƐƵĚǇ͕ƉůĞƚŝǀŽ͘͘͘Ϳ͘

WZs/>^WZsE,K
<KDWK^dKsE/

ŶǉͿŵĂƚĞƌŝĄů͘şŵũĞŵĞŶƓş͕ƚǉŵƐĂƌǉĐŚůĞũƓŝĞƌŽǌůŽǎş͘

y <ŽŵƉŽƐƚƵũĞŵĞŝďĂƵƉƌĂǀĞŶǉ;ƉŽƐĞŬĂŶǉ͕ƉŽĚƌǀĞŶǉ͕ŶĂůĄŵĂͲ

y EĂǌďŝĞƌĂŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇŶĞƵŬůĂĚĄŵĞĚŽŬŽŵƉŽƐƚŽǀŝƐŬĂǀŽ
ǀƌƐƚǀĄĐŚ͕ĂůĞŝĐŚŶĂǀǌĄũŽŵǌŵŝĞƓĂǀĂŵĞ͘WůĂƚş͕ǎĞŵćŬŬĠ͕
ǌĞůĞŶĠĂƓƛĂǀŶĂƚĠŵĂƚĞƌŝĄůǇ;ĚƵƐşŬĂƚĠʹƉŽǌƌŝǀƚĂďƵűŬĞͿ
ŵƵƐşŵĞǌŵŝĞƓĂǀĂƛƐƚǀƌĚǉŵŝ͕ŚŶĞĚǉŵŝĂƐƵĐŚǉŵŝŵĂƚĞƌŝĄůŵŝ
;ƵŚůşŬĂƚǉŵŝʹƉŽǌƌŝǀƚĂďƵűŬĞͿ͘

y hŚůşŬĂƚĠŵĂƚĞƌŝĄůǇǀćēƓŝŶŽƵǀǌŶŝŬĂũƷŶĂǌĄŚƌĂĚĞǀŝŶŽŵēĂƐĞ
;ŽĚũĞƐĞŶĞĚŽũĂƌŝͿĂŬŽĚƵƐşŬĂƚĠŵĂƚĞƌŝĄůǇ;ŽĚũĂƌŝĚŽũĞƐĞŶĞͿ͘
WƌĞƚŽďǇƐŵĞƐŝŝĐŚŵĂůŝƵƐŬůĂĚŶŝƛĂůĞŶƉŽƐƚƵƉŶĞƉŽĚűĂ
ƉŽƚƌĞďǇŝĐŚƉƌŝĚĄǀĂƛŬǀǌŶŝŬĂũƷĐŝŵĚƵƐşŬĂƚǉŵŵĂƚĞƌŝĄůŽŵ͘

sme si mohli zaspievať aj s Nebeskou Muzikou z Terchovej,
speváckou skupinou Tíšina a Stránik, dych nám vyrazili tanečné výkony folklórnych skupín Detva z Detvy, Goral zo
Suchej Hory a Liptov z Ružomberka.
Pochutiť sme si mohli na výbornom hodovom Guláši, ktorý v spolupráci s miestnym Klubom dôchodcov, poslancami obecného zastupiteľstva bol varený a podávaný zadarmo
v areáli futbalového ihriska, v Kubíkovej, Nižných a Vyšných Kamencoch a na námestí na Jamách, kde boli aj stánky
s balónmi, medovníkmi, cukrovou vatou a iným tradičným
predajom.
Stretneme sa zas po roku, takto končí naša hodová pesnička. A aj my sme sa rozlúčili a budeme sa tešiť na budúci rok.
Mgr. Gabriela Mihalčatinová

Belská púť - návraty
Na Máriu Magdalénu, Belani sa všetci zídu. Takto začína
stará známa, naša hodová pesnička. Kto ju dlho nepočul,
mohol si ju pripomenúť na našich hodových slávnostiach.
Spievali nám ju tí, ktorí sú nám najmilší, naši najmenší obyvatelia.
Tohtoročná Belská Púť v našej dedine, tak ako po iné minulé roky, bola bohatá na účinkujúcich umelcov a program,
stánky, kolotoče. Každý, či už mladšia, stredná, staršia alebo
generácia teenagerov si mohli prísť na svoje.
Tradíciou na našich hodoch je účinkovanie obľúbenej domácej Bránickej muziky a aj Malej Belianky, ktorá okrem
svojho vystúpenia tento rok hudobne sprevádzala aj najmenšie detičky s ich hudobným programom. Okrem nich
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BN č. 1/2019 vyjdú pred Vianocami

Čitateľom Belských novín a všetkým občanom i návštevníkom obce Belá prajeme
požehnané Vianoce, prežite tento sviatočný čas v zmysle symbolov, ktoré nám v adventnom čase pripomínajú sviece na symbolických venčekoch – v nádeji, mieri, priateľstve a láske. A aspoň kúsok toho si udržte vo svojom vnútri počas celého nového
roka 2019, ktorý je už za dverami.
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