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KRONIKA 2004
Počasie
Priemerná teplota vzduchu v roku 2004 bola 9,2 °C. Najvyššia priemerná teplota vzduchu
bola v mesiaci auguste 19,5 °C, najnižšia priemerná teplota vzduchu bola v mesiaci január
-3,8 °C.
Maximálna teplota vzduchu bola dosiahnutá v mesiaci júl 32,6 °C. Veľmi teplý bol i mesiac
august, kedy bola nameraná maximálna teplota 31,5 °C. V ostatných mesiacoch boli
namerané maximálne teploty vzduchu pod 30 °C.
Minimálna teplota vzduchu bola v mesiaci január –20,2 °C, aj vo februári bola nameraná
vysoká minimálna teplota vzduchu –18,2 °C, v marci –12,6 °C a v decembri -11,1 °C. V apríli
už bolo nameraných iba –0,6 °C. Dosť chladno bolo i v novembri -9,3 °C. Prvý mrazivý deň
na jeseň bol v mesiaci november.
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu v roku 2004 bola 74 %. Najvyššia relatívna vlhkosť
vzduchu bola v mesiaci december 88 %, pomerne vysoká relatívna vlhkosť bola i v mesiacoch
november 82 % a v mesiacoch október a január 79 %. Najnižšia relatívna vlhkosť vzduchu
bola v apríli 61 %.
V roku 2004 spadlo vo Valaskej Belej 888 mm zrážok. Bolo to o 266 mm viac ako v r. 2003.
Najviac zrážok spadlo v mesiaci jún 137 mm, v novembri115 mm a v januári 101 mm.
Najmenej zrážok bolo v mesiaci apríl 38 mm a v decembri 49 mm.
Maximálne denné úhrny zrážok boli v mesiaci marec 30,0 mm a v mesiaci október 27,5 mm.
Veľa pršalo i v septembri 27,0 mm a v júni 24,0 mm. Najmenšie denné úhrny zrážok boli
v mesiaci apríl 12,5.
Priemerná rýchlosť vetra v roku 2004 bola 2,2 metra za sekundu. Najvyššia rýchlosť vetra
bola v mesiaci apríl 2,9 m/s a v apríli, v máji a v novembri 2,7 m/s. Najnižšia rýchlosť vetra
bola v mesiaci december 1,5m/s a v septembri 1,9m/s.
V roku 2004 trval slnečný svit vo Valaskej Belej 1748 hodín, čo je o menej o 523 hodín ako
v minulom roku. Najviac slnečného svitu bolo v mesiaci august 257 hodín slnečného svitu
a v mesiacoch júl 225 hodín, a september 209 hodín. Najmenej slnečného svitu bolo
v decembri 44 a v januári 59 hodín.
Slnečných dní bolo 159, čo je o 58 dní menej ako v minulom roku. Najviac v auguste 25 dní,
júli – 21 a v septembri – 19. Najmenej slnečných dní bolo v januári 3 a v decembri 4. Iba po
6 slnečných dní bolo vo februári a v novembri.
Počet dní so snehovou pokrývkou bolo 84, najviac v januári 31, vo februári 26. Pätnásť dní so
snehovou pokrývkou bolo v marci, 8 v novembri a 4 v decembri. Ostatné mesiace boli bez
snehovej pokrývky.
V roku 2004 bolo 22 jasných dní, to znamená dní, kedy bola oblačnosť menšia ako 20 %.
Bolo to o 43 dní menej ako v roku 2003. Najviac jasných dní 11 bolo v mesiacoch august,
september a október 4. Ani jeden jasný deň nebol v máji a v júni.
Počet zamračených dní, kedy je oblačnosť väčšia ako 80 %, bolo 143. Bolo to o 54 viac ako
v roku 2003. Najviac zamračených dní bolo v decembri, 21 dní, no veľa oblačných dní bolo
i vo februári – 19 a v januári 16. Najmenej oblačných dní bolo v auguste a v septembri po 6.
Počet mrazových dní v roku 2004 bol 105, čo bolo o 20 menej ako v roku 2003. Najviac
v januári 28, vo februári 24 a v decembri 23, v marci bolo 16 mrazových dní, v novembri 13.
Jeden mrazový deň bol v apríli. Ostatné mesiace boli bez mrazových dní.
Počet letných dní, kedy teplota vystúpi nad 25 °C bolo 57, najviac v auguste 23, v júli 15
a v júni 10. 8 letných dní bolo v septembri a 1 v apríli.
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Počet dní so zrážkami, kedy napadlo viac ako 1 mm zrážok, bol 124, čo je o 25 dní viac ako
v roku 2003. Najviac zrážkových dní bolo v januári 17, v júni 15, vo februári 14
a v novembri 13 dní. Iba 4 zrážkové dni boli v septembri.

Umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice(AZS)
Na základe žiadosti Slovenského hydrometeorologického ústavu, odbor klimatologickej
služby bola v októbri v priestoroch areálu Základnej školy umiestnená AZS pre účely projektu
POVAPSYS (Predpovedný a varovný systém pred povodňami). Stanica obsahuje zrážkomer
a solárny panel. Tieto sú osadené na podstavcoch do betónových blokov, zapustených v zemi
do hĺbky 60 cm.

Verejný a politický život obce
Referendum
4. februára 2004 vyhlásil prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster referendum,
v ktorom oprávnení občania rozhodovali o otázke:
„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon
o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004 ?“.
Referendum o uvedenej otázke sa konalo v sobotu 3. apríla 2004 a bolo spojené s I.
kolom voľby prezidenta SR.
V našej obci boli zriadené dva okrsky. Jedna okrsková komisia pracovala v obradnej
miestnosti obecného úradu a druhá v kine Slovan.
Členovia I. okrskovej komisie boli:
1. Dušan Furka
za SNS (Slovenská národná strana)
2. Emília Hofierková
za KDH (Kresťanské demokratické hnutie)
3. Zdenka Kochanová
menoval starosta obce
4. Milan Podskoč
menoval starosta obce
5. Tomáš Sýkora
za HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko)
Členovia II. okrskovej komisie boli:
1. Anna Dušičková
2. Elena Janušková
3. Elena Kopčanová
4. Ľubomír Repka
5. Ivan Vajda

za KDH
za HZDS
menoval starosta obce
za SNS
za SMER

Pre občanov, ktorí sa nemohli zúčastniť referenda v mieste trvalého bydliska, bolo vydaných
8 volebných preukazov.
V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 35,86 % oprávnených občanov, v trenčianskom kraji
to bolo iba 10,04 % a v okrese Prievidza 9,11 %.
V našej obci sa hlasovania v referende zúčastnilo 1070 oprávnených občanov z 1878
oprávnených voličov, pričom bolo odovzdaných 1049 platných hlasov, čo predstavovalo
56,98 %.
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Účasť v referende:
Valaská Belá
Počet
oprávnených
voličov
Počet
zúčastnených
voličov
Počet platných hlasov
Účasť v referende v %

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu za obec

856

1022

1878

475
470
55,49

595
579
58,22

1070
1049
56,98

Spolu za obec
Počet
990
59

v%
94,38
5,62

Výsledky hlasovania v referende:
Počet hlasov
ÁNO
NIE

Okrsok
č. 1
446
24

Okrsok
č. 2
544
35

Voľby prezidenta SR
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 8. januára 2004 vydal rozhodnutie
o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 3.
apríla 2004. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola
voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 17. apríla 2004.
V našej obci boli zriadené dva volebné okrsky.
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 bola zasadačka
Obecného úradu vo Valaskej Belej, a to pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej
republiky bývajúcich vo Valaskej Belej od čísla domu 1 do 400.
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 bola miestnosť
v budove Kina Slovan vo Valaskej Belej, a to pre voličov oprávnených voliť prezidenta
Slovenskej republiky bývajúcich vo Valaskej Belej od čísla domu 401 do 1393 a Gápla.
Prvého kola sa zúčastnilo 1116 voličov z počtu 1883 oprávnených voličov, čo
predstavovalo 59,27 %-nú účasť.
Najviac hlasov z 11 kandidátov získali JUDr. Vladimír Mečiar a Doc. JUDr. Ivan
Gašparovič, CSc.
Výsledky hlasovania I. kola voľby prezidenta v obci Valaská Belá
Účasť vo voľbách:
Valaská Belá
Počet oprávnených voličov

Okrsok č. 1
858

Okrsok č. 2
1025

Spolu za obec
1883
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Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasov
Účasť vo voľbách v %

502
484
58,51

614
609
59,90

1116
1093
59,27

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Poradie
podľa
prefer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno kandidáta
Mečiar Vladimír, JUDR., Dr. h. c.
Gašparovič Ivan, Doc., JUDr.,
CSc.
Kukan Eduard, JUDR.
Mikloško František, RNDr.
Schuster Rudolf, Ing., Phd.
Bútora Martin, Doc., PhDr.
Šesták Jozef, Ing., Phd.
Králik Ján Ing., CSc.
Kalman Jozef, RSDr.
Kubík Július
Bernát Stanislav, Ing.

Počet preferenčných hlasov
Okrsok Okrsok
Spolu za obec
č. 1
č. 2
276
381
657
114
36
31
13
10
1
1
2
0
0

122
37
19
17
17
5
4
2
4
1

236
73
50
30
27
6
5
4
4
1

Pretože ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta
Slovenskej republiky pokračovalo v sobotu 17. apríla 2004. Zostali dvaja kandidáti JUDr.
Vladimír Mečiar a Doc., JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Výsledky hlasovania II. kola voľby prezidenta v obci Valaská Belá
Účasť vo voľbách:
Valaská Belá
Počet oprávnených voličov
Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasov
Účasť vo voľbách v %

Okrsok č. 1
861
486
480
56,45

Okrsok č. 2
1020
573
570
56,18

Spolu za obec
1881
1059
1050
56,30
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Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Poradie
podľa
prefer.
1.

Meno kandidáta
Mečiar Vladimír, JUDR., Dr. h. c.
Gašparovič 2.Ivan, Doc., JUDr., CSc.

Počet preferenčných hlasov
Okrsok Okrsok
Spolu za obec
č. 1
č. 2
335
418
753
145
152
297

I keď v našej obci jednoznačne vyhral kandidát JUDr. Vladimír Mečiar, v rámci
Slovenska zvíťazil Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc, ktorý sa stal prezidentom Slovenskej
republiky.

Voľby do európskeho parlamentu
I keď je Slovenská republika členom únie iba od 1. mája 2004, zúčastnilo sa spoločne
s ďalšími 24 štátmi volieb do Európskeho parlamentu (EP).
Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský 10. marca 2004 vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na nedeľu 13. júna 2004.
Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňovali v členských
krajinách Európskej únie (EU) od roku 1979, čiže v tomto roku sa uskutočnili po deviaty krát.
Z týchto priamych všeobecných volieb vzišiel súčasný EP, do ktorého lavíc zasadlo 736
poslancov.
Priemerná účasť na voľbách v roku 2004 bola v doterajšej histórii najnižšia v EÚ - 45, 6
percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Na Slovensku, v historicky prvých voľbách
do EP bola účasť dokonca najnižšia zo všetkých členských krajín - 16, 9 percenta.
Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku, Taliansku,
Veľkej Británii, sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku,
v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP
uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby
dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí
zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18
rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa
dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom
štáte
EÚ
a
princíp
tajného
hlasovania.
Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej
vyplýva, že SR v EP zastupuje 14 poslancov.
Prerozdelenie mandátov v EP po voľbách v r. 2004:
Krajina
Belgicko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko

Počet mandátov
24
6
24
14
6
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Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Slovenská republika
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia

14
78
24
27
13
13
13
6
24
5
99
54
24
18
14
7
54
19
78
78

Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 17 politických strán, z ktorých však bolo úspešných iba
päť:
1. Slovenská demokratická a kresťanská únia získala 3 mandáty (Milan Gaľa, Zita
Pleštinská, Peter Šťastný)
2. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko tiež 3 mandáty (Peter Baco, Irena
Belohorská a Sergej Kozlík
3. SMER (tretia cesta) získala 3 mandáty (Monika Beňová-Flašíková, Miloš Koterec
a Vladimír Maňka)
4. Kresťanskodemokratické hnutie 3 (Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Anna Záborská)
5. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 2 mandáty (Edit Bauer a Arpád
Duka-Zólyomi).
V našej obci kandidovalo iba 12 politických strán. Boli vytvorené 2 okrskové volebné
komisie:
Volebný okrsok č. 1 – zasadačka obecného úradu v zložení:
1. Pavlína Juríčková
za Živnostenskú stranu Slovenskej republiky
2. Paulína Kodajová
za Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ing. Róbert Kurinec
za Komunistickú stranu Slovenska
4. Vendelín Pružinec
za Hnutie za demokratické Slovensko
5. Mgr. Zdenka Točeková
za Slovenskú národnú stranu
Volebný okrsok č. 2 – kino Slovan
1. Ing. Miloš Cúdik
2. Anna Dušičková
3. Dušan Furka
4. Marta Furková
5. Ivan Vajda

za Hnutie za demokratické Slovensko
za Kresťanskodemokratické hnutie
menoval starosta obce
za Slovenskú národnú stranu
za SMER
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Občanom, ktorí sa nemohli zúčastniť volieb v mieste trvalého bydliska boli vydané 4 voličské
preukazy.
V našej obci za z oprávnených voličov 1882 zúčastnilo volieb do EP iba 305, z ktorých bolo
293 platných hlasov. To znamená, že v našej obci sa volieb zúčastnilo iba 16,21 %
oprávnených voličov.

Výsledky hlasovania vo voľbách do EP v obci Valaská Belá
Účasť vo voľbách:

Valaská Belá
Počet oprávnených voličov
Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasov
Účasť vo voľbách v %

Okrsok č. 1
858
160
155
18,65

Okrsok č. 2
1024
145
138
14,16

Spolu za obec
1882
305
293
16,21

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Poradie
podľa
prefer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Politická strana, hnutie alebo koalícia
Ľudová strana - HZDS
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER (tretia cesta)
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Koalícia SNS, PSNS
Komunistická strana Slovenska
Koalícia HZD, Ľudová únia
Občianska konzervatívna strana
AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska
Aliancia nového občana
Slobodné fórum
Slovenská ľudová strana

Počet preferenčných hlasov
Okrsok Okrsok Spolu
za
obec
č. 1
č. 2
68
69
137
37
24
61
26
22
48
9
6
15
7
4
11
1
7
8
3
1
4
2
2
4
2
0
2
0
1
1
0
1
1
0
1
1
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Samospráva obce Valaská Belá
Daň z nehnuteľností – zmena všeobecne záväzného nariadenia /VZN/
Na zasadnutí 16. 12. 2003 bolo prijaté VZN Obce Valaská Belá č. 5/2003, ktoré malo platiť
od r. 2004, o určení a upravení základných ročných sadzieb dane z nehnuteľností, určení
koeficientov a poskytovaní daňových úľav na dani z nehnuteľnosti v katastrálnom území
Obce Valaská Belá.
1) Ročná sadzba dane z pozemkov v obci Valaská Belá je nasledovná:
a) pre ornú pôdu a ovocné sady 90 % zo základu dane, ktorým je cena pôdy bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m² a ceny pôdy za l m² podľa platných
cenových predpisov
b) pre trvale trávnaté porasty, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy, lesné plochy,, na ktorých sú hospodárske lesy 58 % zo základu dane,
ktorým je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m² a ceny
pôdy zistenej za l m² podľa platných cenových predpisov.
c) Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m² pozemku pre záhrady, zastavané
plochy, nádvoria a ostatné plochy zvýšená o 50 %, teda upravená z 0,10 Sk na 0,15
Sk, okrem časti obce Gápel, kde ročné sadzby ostávajú nezmenené.
2) Ročná sadzba dane z pozemkov u stavebných pozemkov je 1,- Sk/m².
3) Ročná sadzba dane a upravená ročná sadzba dane z pozemkov: záhrad, zastavaných plôch,
nádvorí, ostatných plôch a stavebných pozemkov sa násobí koeficientom 1,4 okrem časti
obce Gápel, kde je pre všetky uvedené druhy pozemkov určený koeficient 1,0.
4) Základná ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje o 10,- Sk za každý m² podlahovej
plochy slúžiacej na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, alebo skladovanie,
administratívu a prenájom s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby, bytov, nebytových
priestorov, garáží v stavbách na bývanie, stavieb rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu a samostatne stojacich garáži a stavieb
používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie.
5) Ďalej sa zvyšuje o 50 %, teda z 5,- Sk na 7,50 Sk základnú ročnú sadzbu dane pre
priemyselné stavby slúžiace energetike, dočasné stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na
ostatnú poľnohospodársku prvovýrobu a ostatné stavby.
6) Zvyšuje sa o 50 %, teda z 10,- Sk na 15,- Sk základná ročná sadzba dane pre stavby
slúžiace na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
7) Znižuje sa zo 4,- Sk na 3,- Sk základná ročná sadzba dane za samostatne stojace garáže
a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo používané na tieto
účely, postavené mimo bytových domov.
8) Koeficient, ktorým sa násobí ročná sadzba a upravená ročná sadzba dane zo stavieb pre
všetky druhy stavieb sa od 1. 1. 2004 stanovuje na 1,4.
9) Upravená ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk na každý aj začatý m² podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo
spoločných zariadení bytového domu.
10) Zvyšuje sa o 50 %, teda z 1,- Sk na 1,50,- Sk daň za nebytové priestory, ktoré slúžia na
podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.
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Miestne poplatky- zmena všeobecne záväzného nariadenia /VZN/
Na decembrovej schôdzi obecného zastupiteľstva sa menilo a dopĺňalo VZN č. 6/1992
o miestnych poplatkoch. Podľa tejto zmeny sadzba poplatku pre obdobie kal. roku 2004 je:
a) 200,- Sk na osobu prihlásenú k trvalému alebo prechodnému pobytu pri jedno až
päťčlennej domácnosti pri nehnuteľnostiach a bytoch slúžiacich na bývanie.
100,- Sk na osobu za šiestu a ďalšiu osobu v jednej domácnosti.
Ak nie je vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti prihlásený k trvalému alebo prechodnému
pobytu v Obci Valaská Belá, platí poplatok 200,- Sk na osobu.
b) 200,- Sk na nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom alebo užívateľom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu alebo záhradkárčenie
c) poplatok pri nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa stanovuje ako násobok sadzby vo výške 150,- Sk
na osobu a rok a priemerného počtu zamestnancov.
Pri podnikateľskej činnosti bez zamestnancov platí sadzba poplatku pre živnostníka.
Na vyrubenie poplatku podľa písmena c) nemá vplyv výkon práce mimo sídla, resp.
prevádzky zamestnávateľa.
Priemerný stav zamestnancov je povinný nahlásiť poplatník vždy do 31. l. v kal. roku, inak si
obec zistí tento údaj sama zo stavu pracovníkov v Soc. poisťovni. Pre rok 2004 nahlási
poplatník do 31. 1. 2004 priemerný evidenčný počet zamestnancov, prepočítaný na stav k 1.
1. 2004.

Separovaný zber odpadu
Obecné zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí schválilo zmluvu s akciovou
spoločnosťou VERONIKA Dežerice na vytvorenie komplexného systému separovania
druhotných surovín v podmienkach obcí a miest. Základnou myšlienkou, ktorá sprevádzala
ich ponuku bolo: Samospráva musí separovať čo možno najviac, avšak obec ani občana táto
činnosť nesmie finančne zaťažiť. Naplniť túto myšlienku vyžaduje zaobstarať peniaze iným
spôsobom ako z rozpočtov obcí a preto sa spoločnosť zmluvne zaviazala:
- pripraviť podklady v zastúpení samospráv pre získanie finančných
prostriedkov z prístupových fondov
- vybaviť legislatívu v oblasti odpadov pre samosprávy
- zabezpečiť finančné prostriedky pre separovaný zber z iných zdrojov
- zabezpečiť technickú výbavu (kontajnery, vozidlá, vrecia, nádoby a i.) tak, aby
neboli žiadne požiadavky na technickú a finančnú podporu od samospráv.
Cieľom ponuky akciovej spoločnosti je separovať spoločne s ostatnými obcami nášho
regionálneho združenia Magura – Strážov:
- všetky plasty
- zmesové sklo
- papier
- elektronický odpad
- textil a handry
- nebezpečné odpady
- pneumatiky
- t.j. všetky separovateľné komodity z odpadu.
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Zimná údržba ciest – ponuka
Firma FOFO - František Fojtík z Valaskej Belej ponúkol obci služby na zimnú údržbu
miestnych komunikácií. Nakoľko obec má nedostatok mechanizmov na zimnú údržbu, pri
tuhej zime musí žiadať o spoluprácu poľnohospodársky podnik Čierna Hora, a. s. ,alebo
rôznych súkromných majiteľov, ktorí mechanizmy vlastnia.
Nakoľko sa firma FOFO zaručila, že služby bude robiť za výhodných podmienok pre obec,
poslanci na májovom zasadnutí zastupiteľstva ponuku firmy schválili.

Futbalové ihrisko – vysporiadanie vlastníctva
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 7. septembra riešili poslanci vysporiadanie
vlastníctva pozemkov pod futbalovým ihriskom na Škrípove. 9. januára 2004 totiž boli
vydané pozemky, na ktorých je vybudované futbalové ihrisko Urbárskemu spoločenstvu
(UPS) vo Valaskej Belej. Toto žiada ako náhradu pozemky a na nich postavené skladovacie
priestory bývalých maštalí pri požiarnej zbrojnici. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

Predaj domu a pozemku
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí v mesiaci august predalo pozemok s parcelným
číslom 12722, dom č. 419 a ostatné stavby na pozemku, ktoré obec kúpila ako pozostalosť po
Jozefovi Malom na účely vybudovania čističky odpadových vôd (ČOV), Jurajovi Slížovi za
70.000,- Sk s podmienkou, že sa stavba nachádza v ochrannom pásme plánovanej ČOV.

Zakúpenie osobného automobilu
V auguste zakúpil starosta obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva pre obec
osobný automobil Škoda Fábia v cene 350.000,- Sk, pretože starý automobil Škoda Favorit
bol už nepojazdný.
Zároveň poslanci jednomyseľne schválili odpredať starý osobný automobil Škoda Favorit
formou ponuky na obecnej tabuli a vyhlášky v miestnom rozhlase za cenu 25.000,- Sk
v zmysle znaleckého posudku.

Hlavný kontrolór
24. novembra 2004 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór viacerých
obcí“. Na základe výberového konania bola vybratá Ing. Anna Sobotová z Kostolnej Vsi
a obecné zastupiteľstvo ju na decembrovom zasadnutí menovalo do funkcie.
Podľa platného zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór musí byť nezávislý. Preto sa
neodporúča, aby túto funkciu vykonával kumulovane niektorý pracovník obce. Z tohto
dôvodu sa museli dohodnúť viaceré obce z nášho regiónu a na funkciu sa robilo výberové
konanie.
Ing. Anna Sobotová bola zvolená na obdobie 6 rokov.
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Združenie Magura Strážov
Regionálne združenie obcí Magura Strážov má 13 členov a to obce: Čavoj, Dlžín,
Horná Poruba, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota,
Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zliechov. Sídli v Temeši, na poste predsedu sa striedajú
v ročných intervaloch starostovia jednotlivých obcí. Činnosť usmerňuje profesionálny
manažér regiónu. Členovia združenia sa pravidelne stretávajú a oboznamujú sa s úlohami,
ktoré ich čakajú v najbližšom období.
Združenie ako jedno zo štyroch z Trenčianskeho kraja získalo prostriedky z programu
SAPARD na technickú pomoc pri spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
O promptnej a operatívnej práci členov mikroregiónu svedčí skutočnosť, že o získanie grantu
zo spomínaného programu sa usilovalo 28 podobných združení na Slovensku. Teraz bude
potrebné získať od občanov jednotlivých obcí informácie o prioritách rozvoja ich dedín a keď
bude mať program konkrétnu podobu, môže sa žiadať o dotácie zo štrukturálnych fondov
Európskej únie na realizáciu jednotlivých zámerov.

Hospodárske pomery
Investičné akcie
V roku 2004 sa uskutočnili rôzne investičné akcie, ako bolo napríklad položenie
obrubníkov a dlažby Nardo, hrúbka 4 cm pri areáli školského dvora od schodov k radovke,
oprava mosta pod lazom Rusnákovci pri dome Vendelína Jurenku na Stanáku,
zachytenie povrchovej vody pri Matúšovi Kurincovi, ktorá ohrozovala pri veľkých dažďoch
majetok Jozefa Slugeňa, pravidelne sa udržiavali miestne komunikácie, ktorých máme v obci
asi 100 km.
Prehľad niektorých výdavkov vo finančnom vyjadrení:
- výstavba a opravy miestnych komunikácií
235.939,- Sk
- správa a údržba ciest
222.415,- Sk
- nakladanie s odpadmi
1.034.515,- Sk
- nakladanie s odpadovými vodami ČOV
4.863,- Sk
- rozvoj obce verejnoprospešné práce (VPP)
175.029,- Sk
- vodovod Stanák
6.587,- Sk
- verejné osvetlenie
446.513,- Sk
- bývanie a obč. vybavenosť (dom služieb, plyn)
3.286,- Sk
- zdravotné stredisko
342.579,- Sk
- telovýchovná jednota
300.000,- Sk
- miestne kultúrne stredisko
551.000,- Sk
- ostatné kultúrne služby + ZPOZ
37.205,- Sk
- miestny rozhlas
53.085,- Sk
- náboženské a iné spoločenské služby
116.860,- Sk
- materská škola
1.150.693,- Sk
- základná škola
13.184,- Sk
- vzdelávanie zamestnancov obce
17.227,- Sk
- školská jedáleň materskej školy
239.213,- Sk
- opatrovateľská služba
1.311.881,- Sk
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Dohoda o zabezpečení prepravy cestujúcich
3. decembra 2004 bol starosta obce Ing. Jozef Mulinka uzavrieť zmluvu so Slovenskou
autobusovou dopravou (SAD) Prievidza o zabezpečení prepravy cestujúcich na linkách, ktoré sa
z ekonomického hľadiska SAD nevyplatia. Podľa dohody objednal starosta u prevádzkovateľa
prepravu cestujúcich v úseku Valaská Belá, Klin – Valaská Belá, Gápel a späť v pracovných
dňoch pondelok, stredu a štvrtok v čase o piatej hodine, 30. minúte.
Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ zabezpečí prepravu cestujúcich za cenu 200,- Sk +
19 % daň z pridanej hodnoty, čo predstavuje 238,- Sk za jeden deň prepravy. Dohodnutá cena sa
bude fakturovať objednávateľovi (obci) po skončení príslušného mesiaca. Dohoda sa uzavrela od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Za rok sme za službu zaplatili 35.342,- Sk.

Plnenie rozpočtu Základnej školy v roku 2004
Rozpočet
Výdavky ZŠ

MF

Obec

Upravený
Rozpočet
rozpočet
spolu

Fin.prostr.
poukázané
obcou ZŠ

Skutočné
čerpanie
k 31.12.2004

Plnenie
rozpočtu
v%

Základná škola-bežné

5 598 000 0

5 598 000

5 575 000,00

5 575 000,00

5 575 000,00

100,00

ZŠ-oddĺženie za r.2003

0

0

0

0,00

407 000,00

407 000,00

100,00

Základná škola-vrát.vl.príj. 0

0

0

100 000,00

259 475,28

259 475,28

259,48

Základná škola-plav.výcvik 0

0

0

5 000,00

0,00

5 000,00

100,00

Základná škola-maľovanie 0

0

0

8 000,00

0,00

8 000,00

100,00

Základná škola-PAM

0

0

0

32 000,00

32 000,00

32 000,00

100,00

Základná škola-úč.dotácie 0

0

0

69 900,00

69 900,00

69 900,00

100,00

Školská jedáleň ZŠ-bežné 282 000

10 000

292 000

405 000,00

405 000,00

405 000,00

100,00

Školská družina ZŠ-bežné 310 000

5 000

315 000

227 000,00

227 000,00

227 000,00

100,00

Spolu za ZŠ, ŠJ, ŠKD

6 190 000 15 000

6 205 000

6 421 900

6 975 375

6 988 375,28

108,82

Základná škola-kapitálové

0

0

0

188 000,00

188 000,00

188 000,00

100,00

15 000

6 205 000

6 609 900

7 163 375,28

7 176 375,28

108,57

ZŠ,ŠJ,ŠKD-spolu
bežné
6 190 000
a kapitálové výdavky

Plnenie rozpočtu obce v roku 2004
Obec

Rozpočet

Bežné príjmy

17 204 000

Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmy z fin.operácií
Výdavky z fin.operácií

10 606 000
998 000
757 000
50 000
0

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

18
313
000
10
809
000
160 000
478 000
50 000
0

18
472
423,31
10
493
569,36
160 665,00
477 317,80
50 000,00
0,00

Plnenie
rozpočtu
%

100,87
97,08
100,42
99,86
100,00
0,00

v
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Rekapitulácia
v roku 2004

rozpočtových

príjmov

a výdavkov

Bežné
príjmy

Kapitálové Finančné
príjmy
operácie

Príjmy
spolu

18 472 423,31

160 665,00

50 000,00

18 683 088,31

254 664,60

0,00

0,00

254 664,60

Spolu príjmy

18 727 087,91

160 665,00

50 000,00

18 937 752,91

Výdavky za Obec a ZŠ

Bežné
výdavky

Kapitálové Finančné
výdavky
výdavky

Výdavky
spolu

Obec

10 493 569,36

477 317,80

0,00

10 970 887,16

Základná škola, ŠJ, ŠKD

6 975 375,28

188 000,00

0,00

7 163 375,28

Spolu výdavky

17 468 944,64

665 317,80

0,00

18 134 262,44

Spolu za Obec a ZŠ
Rozpočet
(v tis. Sk)

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Plnenie
rozpočtu
%

Príjmy celkom

18 252

18 621

18 938

101,70

Výdavky celkom

17 618

17 897

18 134

101,32

634

724

804

0,00

Príjmy za Obec a ZŠ
Obec
ZŠ,ŠJ,ŠKD-vlastné
príjmy

Rozdiel
a výdavkov

v

príjmov

Obchody, služby, živnosti
Reštaurácia Belanka
V mesiaci január začala v priestoroch Reštaurácie Belanka svoju činnosť pani Daniela
Beňová z Ilavy, ktorá obnovila prevádzku po skončení prevádzky Jednotou spotrebné
družstvo Prievidza. Okrem fungovania výčapu obnovila i kuchyňu a varí jedlá pre verejnosť.
V marci požiadala o schválenie prevádzkovania pobočky kurzových stávok spoločnosti
DOXX-SK, spol. s r. o. Žilina s tým, že prevádzku pobočky stávkovej kancelárie budú
personálne zabezpečovať zamestnanci Reštaurácie Belanka.
Spoločnosť H&B Crystal, s. r. o, ktorá prevádzkuje bývalú poľovnícku izbu požiadala
o príspevok na úpravu terasy. Poslanci však odporučili, aby si úpravu terasy urobil na vlastné
náklady. V letnom období už občanom bola k dispozícii pekná terasa s vysadenými
kvetinami, na ktorej hlavne mladí ľudia radi sedávali.

Zdravotníctvo a sociálne pomery, životná úroveň
Detský lekár
Po odchode MUDr. Anny Magdolenovej, ktorá odišla zo zdravotných dôvodov
i z dôvodov vyššieho veku, zostala detská ambulancia vo Valaskej Belej bez lekára.
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Starosta obce spoločne s pracovníkmi a poslancami riešili túto záležitosť inzerátmi
v lekárskych novinách a časopisoch, ale i oslovením riaditeľov nemocníc v blízkom okolí –
v Ilave a Bojniciach. Napokon sme získali pre prácu v detskej ambulancii MUDr. Alenu
Karasovú, ktorá vykonávala lekársku prax v Ilavskej nemocnici a od 1. marca 2004 nastúpila
do našej obce a ordinuje tri dni v týždni na pol dňa.
Poslanci miestneho zastupiteľstva vyšli lekárke v ústrety a na dobu pol roka jej odpustili
náklady na nájom detskej ambulancie na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.

Nezamestnanosť
Oproti roku 2000, kedy bolo nezamestnaného viac ako 20 % ekonomicky činného
obyvateľstva našej obce, nezamestnanosť klesla na polovicu. V tomto období, k 31. 12. 2008
bolo na úrade práce evidovaných 138 našich občanov, z toho 62 žien. Predstavuje to 10,92 %nú nezamestnanosť. Nezamestnaných bolo :
do 19 rokov
4
od 20 – 29 rokov
22
od 30 – 39 rokov
27
od 40 – 49 rokov
39
nad 50 rokov
46
V tomto období vykazovalo mesto Prievidza 8,60 %-nú mieru nezamestnanosti, Nitrianske
Rudno 8,22 %-nú mieru nezamestnanosti a najviac nezamestnaných v rámci okresu Prievidza
bolo v Chvojnici – 28,70 %.

Sociálne pomery
Obec Valaská Belá má 2450 obyvateľov, z čoho je 651 dôchodcov. Znamená to, že
dôchodcovia tvoria 26,6 % z počtu obyvateľov. Naša obec má laznícky charakter. Okrem
centra sú po okolitých horách umiestnené lazy v počte asi 85, z ktorých je 30 ešte obývaných
prevažne starými občanmi, vyžadujúcimi si vzhľadom na vek a zdravotný stav zvýšenú
starostlivosť.
Osada Gápel má napríklad ešte okolo 50 obyvateľov, ktorí v prevažnej väčšine – okolo 80 %
sú starí ľudia.
Starostlivosť o starších občanov zabezpečuje spoločne s poradenskou službou obec
v spolupráci so Spoločným úradom v Novákoch, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Prievidza, pracovnisko Nováky. Niektoré špecifické problémy pomáhame občanom
vybavovať i v spolupráci so Sociálnou poisťovňou v Prievidzi, najmä pokiaľ sa to týka
dôchodkových záležitostí. Od roku 2003 sa stala opatrovateľská služba výlučnou
kompetenciou obce, to znamená že v tejto oblasti má obec plnú rozhodovaciu právomoc.
V tomto čase je v obci zamestnaných 15 opatrovateliek na čiastočný úväzok. Záujem starých
ľudí o opatrovateľskú službu je oveľa väčší ako možnosti obce, najmä z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Od roku 2003 tak obec rozhoduje i o výške finančných prostriedkov,
ktoré sa na tento účel použijú.
Obec prostredníctvom sociálneho úseku a komisie sociálno-zdravotnej pomáha svojim
občanom aj pri vybavovaní žiadostí o umiestnenie do ústavov sociálnej starostlivosti, ktorých
je stále nedostatok. Momentálne eviduje 8 žiadosti, niektoré i viac rokov. Problémy sú najmä
s umiestňovaním manželov v ústavoch sociálnej starostlivosti, pretože chcú byť umiestnení
spoločne a málokedy sa uvoľnia súčasne dve miesta.
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Občania Valaskej Belej sú veľmi citovo viazaní k svojej dedinke. Chcú zostať v známom
prostredí i vtedy, keď sa už sami nevládzu o seba postarať. Mnohí nehľadia na to, že to
ohrozuje ich zdravotný stav, pretože zabezpečiť opatrovateľskú službu na lazoch nie je vždy
možné. No sú takí pripútaní k svojmu kraju a k svojmu domčeku, že radšej zomrú, ako by ho
mali opustiť. Je to veľký handicap, že najbližšie väčšie domovy dôchodcov sú vzdialené viac
ako 40 km, Centrum sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne dokonca 50 km.
Stáva sa často, že sa do rodnej obce vracajú v dôchodkovom veku bývalí občania, ktorí boli
v mladosti nútení odísť za prácou do veľkých miest. Týmto tiež treba zabezpečiť
starostlivosť.

Školstvo a kultúra, cirkevný život
680. výročie prvej písomnej zmienky o Valaskej Belej.
4. júla 2004 sa v našej obci uskutočnili oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Valaská Belá. Boli to už 3. oslavy tejto významnej udalosti (prvé sa uskutočnili v roku 1994)
a ako to už tradične býva, ťažisko programu tvorili samotní Belania.
Už v mesiaci apríl bol určený prípravný výbor v zložení: riaditeľka MKS Elena Kopčanová, Marta
Vrtíková, Komisia kultúry, telovýchovy a športu, pracovníci obecného úradu a poslanci obce.
Oslavy sa začali v nedeľu o 8. hodine, 30. minúte krojovaným sprievodom do Kostola sv.
Michala archanjela. Obyvatelia i návštevníci obce sa mohli pokochať našimi bielučkými,
krásne vyšívanými krojmi, do ktorých sa pri tejto slávnostnej príležitosti oblieklo okolo 50
žien. O deviatej hodine sa začala slávnostná svätá omša, ktorú spoločne celebrovali tunajší
pán farár Štefan Nižník a naši rodáci páter Šebastián Labo a člen rádu verbistov kňaz Peter
Dušička.
O jedenástej hodine bolo prijatie čestných hostí v obradnej miestnosti obecného úradu.
Starosta obce Ing. Jozef Mulinka pozval okrem poslancov obecného zastupiteľstva, riaditeľky
školy, miestneho lekára a miestneho pána farára našich rodákov, ktorí nás čestne reprezentujú
v našej republike i za hranicami našej vlasti, významných občanov obce, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj kultúry a životnej úrovne našich občanov a sponzorov, ktorí oslavy finančne
podporili.
Pozvaní boli:
1. Páter Šebastián Labo,
2. Jozef Stanček,
3. Dr. Anton Hlinka,
4. Peter Dušička,
5. Štefan Nižník,
6. Doc. Jozef Trepáč,
7. Richard Kapuš,
8. Milan Kapuš,
9. MUDr. Kajetán Pinďák,
10. Štefan Keher,
11. Blanka Haváčová,
12. Mgr. Oľga Žirková,
13. Ing. Pavol Stec,
14. Pavol Mišura,
15. Ing. Miloslav Semančík,

jezuita, spisovateľ a historik
bývalý farár vo Valaskej Belej
kňaz, redaktor Hlasu Ameriky, spisovateľ
kňaz, člen rádu Verbistov
tunajší pán farár
vysokoškolský profesor a akademický maliar
slovenský hokejový reprezentant
rodák z Valaskej Belej
miestny lekár
bývalý učiteľ
bývalá učiteľka a kultúrna pracovníčka
bývalá učiteľka
riaditeľ hospodárstva „Čierna hora“
majiteľ Hotela Homôlka a sponzor
konateľ Kelli, a.s., Valaská Belá, sponzor
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16. Ľubica Guľková,
17. Ing. Anna Mičeková,
18. Anna Sieklová,
19. Jozef Podskoč,
20. Mgr. Ingrid Príbelszká,
21. Ing. Marián Mateáš,
22. Jozef Siekel,
23. Július Jurenka,
24. Milan Podskoč,
25. Štefan Cúcik,
26. Ing. Karol Varga,
27. Ing. Mikuláš Hajtáš,
28. Anton Blaho,
29. Ing. Pavol Guláš,
30. Ing. Ján Vlčko,
31. Vladimír Revický,
32. Ing. Pavel Satina,
33. Ing. Peter Wagner,
34. Ing. Jana Durdíková,
35. JUDr. Štefan Mišáni,
36. Ivan Šimko,

bývalá riaditeľka materskej škôlky
rodáčka z Valaskej Belej a chalupárka
bývalá učiteľka materskej škôlky
predseda poľovníckeho združenia
riaditeľka školy
bývalý starosta obce
veliteľ hasičov
bývalý funkcionár telovýchovy
bývalý funkcionár telovýchovy
rodák a sponzor
chalupár a sponzor
chalupár a sponzor
podnikateľ a sponzor
rodák, chalupár a sponzor
rodák
rodák a sponzor
rodák a sponzor
chalupár a sponzor
chalupárka a sponzorka
rodák, chalupár a sponzor
podnikateľ a sponzor

Zbor pre občianske záležitosti pripravil kultúrny program a v obradnej sieni boli pozvaným
hosťom odovzdané ďakovné listy.
O dvanástej sa uskutočnil slávnostný obed v Reštaurácii Belanka a o pol druhej hodine sa
začal sprievod od obecného úradu do kina Slovan.
Zoradenie sprievodu:
Na čele sprievodu niesli členovia Folklórneho súboru Belanka zástavu a znak obce. Za nimi
išli dva ozdobené rebrinové vozy s koňmi (zabezpečovali ich Trepáčovci), na ktorých sa
viezli členovia folklórneho súboru Belanka so zástavou folklórneho súboru. Za vozmi šli deti
z detského folklórneho súboru. Potom išli čestní hostia so starostom obce a s poslancami
a ostatní občania obce.
V kine Slovan sa začal o druhej hodine popoludní kultúrny program. Na úvod sa svojim
občanom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Mulinka. Vo svojom príhovore vyjadril úctu
všetkým, ktorí dôstojne reprezentovali našu obec a ktorí prispeli k jej rozvoju. Kultúrny
program zabezpečovali samotní Belania. Účinkovali v ňom deti z ľudovej školy umenia,
z materskej a základnej školy, detský folklórny súbor a Folklórny súbor Belanka, ktorý sa
predstavil s tradičnými belanskými svadobnými zvykmi a s opáčkami (návšteva matky po
pôrode susedami a kmotričkami). Súčasťou programu bol i rozhovor s pánom Júliusom
Podskočom, zberateľom starých fotografií Valaskej Belej a znalcom novšej histórie našej
obce.
Po kultúrnom programe bola beseda so známymi osobnosťami – s akademickým
maliarom Jozefom Trepáčom a s Richardom Kapušom – členom hokejovej reprezentácie
Slovenska, ktorý má v našej obce korene.
Občania sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, kládli prítomným hosťom rôzne otázky nielen
z oblastí, ktoré sú pre nich charakteristické, ale i otázky týkajúce sa spoločenského života
okolo nich. Potom nasledovalo občerstvenie, o ktoré sa postarali pracovníčky obecného
úradu.
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V priestoroch kultúrneho domu si mohli občania a prítomní hostia pozrieť výstavu miestnych
umelcov – Stanislava Obucha, ktorý sa zaoberá maľbou krajinky a figurálnou tvorbou
a Mariána Híreša, ktorý tvorí plastiky z dreva.
Súčasne s oslavami v kultúrnom dome prebiehali oslavy na futbalovom ihrisku, kde zohrali
medzi sebou futbalový zápas najskôr starí páni, ktorí v minulosti reprezentovali našu obec
a potom rozohrali zápas naše ženy. Zahrali si proti „Kochankám“, futbalistkám z neďalekej
Kostolnej Vsi. I keď prehrali, nemuseli sa za svoj výkon hanbiť. Keďže sa oslavy konali za
skvelého slnečného a teplého počasia, na ihrisku sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí. O ich
zábavu a pohostenie sa staralo niekoľko stánkov s občerstvením a deti mali možnosť povoziť
sa bezplatne na kolotoči.
O 19. hodine nasledoval koncert skupiny PEHA s Katkou Knechtovou, ktorá sa vo svojom
príhovore nadchýňala krásou belanskej prírody.
O deviatej hodine večer sa oslavy ukončili tanečnou zábavou v kultúrnom dome.

95. výročie osláv založenia dobrovoľného hasičského zboru(DHZ)
25. júla 2004 sa uskutočnili oslavy 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo
Valaskej Belej.
Hasiči sú už od svojho vzniku (okrem svojho nezastupiteľného poslania pomáhať ľuďom
v tragických chvíľach ich života, keď sú ich majetky a životy ohrozené požiarom),
významnými kultúrnymi dejateľmi v našej obci. Od svojho vzniku v roku 1909 sa zapájali do
kultúrnych podujatí usporiadaných obcou i farským spoločenstvom. Hlavne starší ľudia si
pamätajú na sprievody obcou pri príležitosti rôznych štátnych i cirkevných sviatkov, kedy
dôležitú zložku pri organizovaní sprievodu tvorili hasiči v hasičských uniformách. Nesmieme
zabudnúť na hasičskú kapelu, ktorú v roku 1923 založil český strážmajster Adolf Dobrovolný.
Táto kapela, ktorú pôvodne tvorilo 15 muzikantov, zohrávala tiež významnú úlohu pri
organizovaní rôznych obecných osláv, pri svadbách i posledných rozlúčkach s občanmi.
Škoda, že nik nedokázal v súčasnej dobe nadviazať na túto významnú tradíciu.
Oslavy sa začali o 11. hodine.

Program osláv:
1. 11.00 hod. Zahájenie pohárovej súťaže okrsku č. 1 na ihrisku
telovýchovnej jednoty
2. 12.30 hod. Ukončenie a vyhodnotenie pohárovej súťaže
3. 12.45 hod. Miestne taktické cvičenie
4. 13.15 hod. Vyhodnotenie miestneho taktického cvičenia
5. 16.30 hod. Nástup účastníkov osláv pred hasičskou zbrojnicou
6. 16.35 hod. Odchod sprievodu od hasičskej zbrojnice do kultúrneho
domu
7. 17.00 hod. Začiatok slávnostnej schôdze pri príležitosti založenia
DHZ Valaská Belá
8. 18.00 hod Večera
9. 18.30 hod. Tanečná zábava
Súčasťou osláv 95. výročia vzniku DHZ bola aj prítomnosť družobných hasičov z nemeckého
mesta Wolfen, ktorí prišli do našej obce už 24. júla a zotrvali u nás do 31. júla 2004.
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Členovia nášho hasičského zboru, ktorí sú s nemeckými hasičmi osobní priatelia
a často ich navštevujú najmä pri príležitostí okrúhlych výročí v Nemecku, im pripravili počas
ich pobytu u nás bohatý kultúrny program. Okrem samotnej účasti na oslavách a súťažiach
25. júla urobili pre nich v deň príchodu malé posedenie s občerstvením. 26. júla ich prijal
starosta obce v obradnej sieni obecného úradu. V popoludňajších hodinách odišli na
poľovnícku chatu na Blažovec, 27. júla spoločne vystúpili na najvyšší kopec Strážovských
vrchov – Strážov, odkiaľ išli do Čičmian pozrieť si etnograficky vzácne maľované domy,
múzeum kultúry našich predkov, s ktorými máme spoločné korene aj my Belania.
Cestou na kúpalisko v Rajci sa zastavili v Rajeckej lesnej, kde si so záujmom pozreli drevený
Betlehem.
28. júla navštívili hasičov v Prievidzi, kde sa im venovali predstavitelia Okresnej rady zboru
požiarnej ochrany a za svojimi kolegami do Lehoty pod Vtáčnikom. Popoludnie strávili
v Zoologickej záhrade v Bojniciach a nákupmi v Prievidzi.
29. júla zohrali s našimi hasičmi futbalový zápas, potom uskutočnili osobné návštevy
a návštevy našich pohostinských zariadení.
30. júla odišli na kúpalisko Zelená voda a večer sa rozlúčili v hasičskej zbrojnici so svojimi
slovenskými priateľmi.
31. júla po raňajkách odišli domov.

Základná škola
Plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej vychádzal z analýzy činnosti školy za
uplynulé roky a cieľov predmetových komisií.
Koncepcia školy bola okrem iného zameraná na realizáciu projektov Živá príroda, Otvorená
škola pre šport a Infovek.
V školskom roku 2003/2004 bolo na prvom stupni (ročníky 1 – 4) päť tried, na druhom stupni
(v ročníkoch 5 – 9) šesť tried.
Do školy chodilo 252 žiakov, z toho 126 chlapcov. Na prvom stupni bolo 118 žiakov, z toho
64 chlapcov, na druhom stupni bolo 134 žiakov, z toho 62 chlapcov.
V škole pracovalo 16 učiteľov, 5 na prvom a 11 na druhom stupni, 1 vychovávateľ v školskej
družine a družinu navštevovalo 34 žiakov.
Riaditeľom školy bol Mgr. Vladimír Toček, zástupcom riaditeľa bola Mgr. Herta Dušičková,
ako výchovná poradkyňa pracovala Mgr. Bibiana Pružincová, ktorá zároveň vykonávala
funkciu predsedkyne rady školy, predsedkyňou rady rodičov bola Emília Hofierková.
Zástupcom zamestnancov bola Anna Matlová, bezpečnostným technikom bol Ján Macák.
Ekonómkou pre rozpočet a mzdy bola Ing. Blanka Krpelanová.
Na základe stratégie školy a rozhodnutia pedagogickej rady a rady školy sa vyučovali
v tomto školskom roku povinne voliteľné predmety:
- cvičenia zo slovenského jazyka
- cvičenia z matematiky.
V ročníkoch 1 – 4 sa vyučovali nepovinné predmety:
- náboženská výchova
- nemecký jazyk
V ročníkoch 5 – 9 sa vyučovali nepovinné predmety:
- práca s počítačom
- výtvarné spracovanie materiálu
- pohybová príprava.
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Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa v ročníkoch 5 -9 hodnotili známkou výchovy:
telesná, výtvarná, technická a hudobná.
Podľa metodických pokynov a usmernení Ministerstva školstva (MŠ) Slovenskej republiky sa
predmety etická výchova a náboženská výchova nekvalifikovali.
V kultúrnej oblasti sa žiaci školy zúčastnili výchovného koncertu „Očová, Očová“
o tradičných i netradičných ľudových hudobných nástrojoch. Žiaci 1. – 4. ročníka navštívili
bábkové predstavenie „O šípkovej Ruženke“. Deti našej škola tiež prispeli do kultúrneho
programu pri príležitosti osláv dňa matiek a 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Valaská Belá.
Pedagogickí pracovníci sa zameriavali i na mravnú výchovu mládeže, viedli deti
k čistote, poriadku, čestnosti a zodpovednému konaniu, čo bolo i náplňou triednických hodín.
Vo vyučovacom procese učitelia hovorili o výchove k manželstvu a rodičovstvu, čo
zakomponovali do časovo-tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov.
V dôsledku zhoršenia medziľudských vzťahov pedagogickí pracovníci dbali na slušné
vystupovanie žiakov na verejnosti, navzájom medzi sebou, na prejavovanie úcty k starším
ľuďom.
V oblasti rozumovej výchovy sa dbalo hlavne na prvom stupni na techniku čítania
a úpravu písomného prejavu. Žiakov viedli k mimo čítankovému čítaniu, vyučujúci dbali o to,
aby boli výklady učiva primerané veku.. Pedagogickí pracovníci sa zodpovedne pripravovali
na každú vyučovaciu hodinu, mladší i písomnou formou, no niektorí mali problém s udržaním
disciplíny u žiakov.
Učitelia viedli žiakov k estetickému cíteniu. Niektoré vyučovacie hodiny výtvarnej
výchovy boli podfarbené príjemnou hudbou, čo prehĺbilo u žiakov estetický prejav. Vyučujúci
slovenského jazyka pravidelne pripravovali žiakov na súťaž v prednese poézie a prózy
„Hviezdoslavov Kubín“. Z výtvarných súťaží sa naši žiaci zúčastnili súťaže „Orion – namaľuj
po čom túžiš“, „Dobrodružstvo s čokoládovou hviezdičkou“ a súťaže ZOO aktivity „Ako ich
mám rád“ a „Vesmír očami detí. Svoj prekrásny hlas pri speve ľudových piesní preukázali
žiaci v okresnej súťaži „Slávik Slovenska“.
V telesnej výchove sa žiaci zapájali do krúžkov streleckého, letný biatlon, stolný tenis.
V prvom polroku sa škola zapojila do celoslovenského projektu „Otvorená škola pre šport“.
V rámci športových akcií sa žiaci mohli venovať rôznym športovým činnostiam podľa
želania. Podľa pokynov MŠ uskutočnili učitelia v ročníkoch 1 – 4 didaktické hry a v
ročníkoch 5 – 9 dvakrát účelové cvičenie. Žiaci sa v rámci predolympijskej aktivity zapojili
do športových súťaží v rámci triedy i medzi jednotlivými ročníkmi.
Žiaci končiaci školskú dochádzku mali doučovanie z matematiky, slovenského
a nemeckého jazyka, kde sa pripravovali na zvládnutie prijímacích skúšok.
Vedenie školy sa sťažovalo na nedostatok finančných prostriedkov, nakoľko pri
prechode do nového roku 2004 vstupovali s dlhom, pretože neboli uhradené faktúry za
energie a životné prostredie. Finančné prostriedky sa vynaložili i na doplnenie inventáru
kabinetu zemepisu a dejepisu a telesnej výchovy.
V súčasnej dobe pri zlom stave životného prostredia škola venovala pozornosť
i enviromentálnej výchove. Vyučujúci zakomponovali prvky enviromentálnej výchovy do
časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov. Výtvarné a literárne práce boli zamerané
na problematiku o ochrane životného prostredia, práce boli zaslané i do ZOO časopisu,
niektoré z nich boli i ocenené. Žiaci chodili so svojimi vyučujúcimi do prírody, rozvíjali si tak
enviromentálne myslenie. Počas celého školského roku prebiehal zber papiera.
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Účasť žiakov na okresných súťažiach
Názov súťaže
Európa v škole
Nemci a ich susedia

Meno žiaka
M. Mateáš
J. Krúpová
A. Gabašová
B. Kováčová
Z. Kurincová
M. Mateáš
Geografická olympiáda
J. Trn
B. Kurincová
P. Lagin
L. Laginová
M. Mateáš
Matematická olympiáda
I. Kurincová
Pytagoriáda
J. Nemčeková
L. Laginová
L. Repková
M. Ivin
M. Revická
E. Lapšová
Hviezdoslavov Kubín
I. Kurincová
H. Golejová
I. Dušičková
Slávik Slovenska
M. Čičmancová
I. Sýkorová
Strelecká liga
K. Obuchová
P. Jurenka
Streľba – majstr.okr.(MO) R. Obuch
P. Jurenka
Letný biatlon MO
M. Furka
D. Kodaj
K. Obuchová

Trieda
9. A
9. A
9. A
9. A
9. B
9. A
8. tr.
7. tr,
6. tr.
5. tr.
9. A
4. B
4. B
5. tr.
5. tr.
6. tr.
7. tr.
2. tr.
4. B
8. tr.
5. tr.
3. tr.
6. tr.
6. tr.
5. tr.
8. tr.
5. tr.
5. tr.
5. tr.
6. tr.

Umiestnenie
1. miesto v okresnom kole (OK)
diplom, kniha
diplom, kniha
diplom, kniha
diplom, kniha
3. miesto v OK - úspešný riešiteľ
11. miesto v OK - úspešný riešiteľ
12. miesto v OK - úspešný riešiteľ
17. miesto v OK - úspešný riešiteľ
5. miesto v OK - úspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
neúspešný riešiteľ
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
1. miesto
3. miesto
3 miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto

Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní,
s problémami emocionálneho charakteru a neurotického charakteru bola počas školského roka
zabezpečovaná prostredníctvom Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne cez PhDr. M.
Dudžíkovú s cieľom určiť príčiny problémov žiakov a odporučiť správny postup na ich
odstránenie.
V tomto roku boli diagnostikovaní 3 žiaci z ročníkov 1 – 4:
1. Falátová - oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov
2. Dávid Pastierovič – dodatočný odklad školskej dochádzky, reedukácia dyslálie
3. Richard Kapko – dysortografia, dysgrafia (vyšetril Mgr. Záhumenský, psychológ pre
deti.
6 žiakov bolo objednaných na vyšetrenie:
1. Martin Belák 1. trieda
2. Jana Petrová 1. trieda
3. Petra Vlčková –
2. trieda
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4. Ondrej Hrubina –
4. trieda
5. Martin Gramblička – 4. trieda
6. Ivana Dušičková – 5. trieda
Zisťovanie záujmov o štúdium na stredných školách sa stalo súčasťou triednických hodín
i individuálnych konzultácií v pondelok od 14.00 – 16.00 hod. Spolu bolo 27 stretnutí.
O aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského štúdia boli žiaci informovaní aj na
burze informácií o voľbe povolania v Prievidzi, kde jednotlivé stredné školy prezentovali
svoje študijné a učebné odbory. S týmto zámerom boli zvolané 4 rodičovské združenia,
kde boli možné i individuálne konzultácie s výchovnou poradkyňou.
Všetci rodičia využili možnosť podať svojim deťom 2 prihlášky.
Deviaty ročník ukončilo 35 žiakov, 2 žiaci v nižších ročníkoch.

Rozmiestnenie absolventov v školskom roku 2003/2004
Stredné školy a stredné odbor. učilištia s maturitou:
Č.
1.
2.

Názov školy
Gymnázium Prievidza
Obchodná akadémia Ilava

3.
4.

Združená Str. škola hotelových služieb Prievidza
Hotelová akadémia Prievidza

5.

Stredná priem. škola chemická Nováky

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stredná priem. škola stavebná Trenčín
Stredná zdravotná škola Trenčín
Združená str. škola stavebná Prievidza
Stred. odb. učilište stroj. Dubnica nad Váhom
Združená stredná odborná škola Púchov
Stredná odb. učilište strojár. Prievidza
Str. odb. učil. textil. a odevné Trenčín

13.

Stredné odbor. učil. železničné Trenčín

14.
15.

Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok
SOU. stroj. a elektrotrotech. Dubnica nad Váhom

16.

Združená odborná škola Púchov

Umiestnení žiaci
Marián Mateáš
Pavol Gramblička
Terézia Kuricová
Alexandra Gabašová
Gabriela Sieklová
Jana Krúpová
Barbora Kováčová
Tibor Mazáň
Michaela Kucková
Tomáš Sýkora
Zuzana Kuricová
Jaroslav Trepáč
Tatiana Bagínová
Rastislav Cigáň
Matúš Môcik
Petra Dušičková
Michaela Grambličková
Margaréta Gulášová
Veronika Furková
Lucia Dušičková
Martin Gramblička
Andrej Kočka
Tomáš Kopčan
Alexandra Kopšanová
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Trojročné stredné odborné učilištia:
Č.
1.
2.

Názov školy
Str. odb. učilište Pravenec
Združ. str. škola stavebná Prievidza

3.
4.

Str. odb. učilište strojárske Prievidza
Združ. SŠ hotel. služieb Prievidza

5.
6.

SOU stroj. a elektr. Dubnica nad Váhom
SOU lesnícke Banská Štiavnica

Umiestnení žiaci
Peter Oravec
Martin Blaho
Tomáš Luchava
Ján Topák
Peter Trepáč
Jozef Slugeň
Lucia Kodajová
Michaela Melišová
Martin Siekel
Daniel Králik
František Fojtík

Dvojročné učebné odbory:
Č.
1.
2.

Názov školy
Združ. stredná škola stavebná Prievidza
Odborné učilište Partizánske

Umiestnení žiaci
Štefan Topor
Anna Matiesková

Schválenie rady školy a rady školského zariadenia
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve zriaďovateľ schvaľuje na návrh Základnej školy vo Valaskej Belej, Materskej
školy vo Valaskej Belej, Rodičovskej rady pri ZŠ vo Valaskej Belej a Obce Valaská Belá
členov hore uvedených orgánov školskej samosprávy.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili radu školy v zložení:
3 členovia – zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
- Mgr. Bibiána Pružincová,
- Mgr. Jana Nemčeková,
- Anna Matlová
1 člen – zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
- Viera Furková
4 členovia – zvolení zástupcovia rodičov:
- Emília Hofierková,
- Sidónia Mulinková,
- Anna Grambličková,
- Božena Slugeňová
3 členovia – delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
- Emília Štolovská,
- Milan Guláš,
- Elena Obuchová.
Ďalej poslanci schválili zloženie Rady školy v Materskej škole (MŠ) vo Valaskej Belej
a delegovali svojho zástupcu nasledovne:
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1 člen – zvolený zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ
1 člen – zvolený zástupca ostatných zamestnancov MŠ
2 členovia – zvolení zástupcovia rodičov
1 člen – delegovaný zástupca zriaďovateľa – Ing. Eva Mokrišová.

Zmena riaditeľa školy
Na základe výsledkov výberového konania zo dňa 24. 5. 2004, na ktorom sa zúčastnili traja
kandidáti:
1. Mgr. Vladimír Toček – doterajší riaditeľ školy
2. Ing. Marián Mateáš
3. Mgr. Ingrid Príbelszká
starosta obce Ing. Jozef Mulinka vymenoval do funkcie riaditeľa školy víťazku výberového
konania Mgr. Ingrid Príbelszkú.

Výberové konanie na vedúcu školského stravovacieho zariadenia(ŠSZ)
Základnej škole vo Valaskej Belej

pri

17. augusta 2004 sa uskutočnilo na základnej škole výberové konanie na vedúcu ŠSZ.
Výberová komisia v zložení:
Mgr. Ingrid Príbelszká – riaditeľka základnej školy
Mgr. Herta Dušičková – zástupkyňa riaditeľky školy
Anna Matlová – zástupca zamestnancov základnej organizácie odborového zväzu
Mgr. Bibiana Pružincová – predskedkyňa rady školy a zároveň predsedkyňa výberovej
komisie
Mgr. Jana Nemčeková – zástupkyňa stravníkov.
O uvedenú funkciu mali záujem štyri uchádzačky:
1. Viera Furková – doterajšia vedúca
2. Anna Jurkovičová
3. Monika Nosková
4. Janka Sieklová.
Predsedníčka výberovej komisie informovala prítomných o podmienkach výberu a o tom, že
ponuka uvedenej práce je na 50 %-ný úväzok.
Za overovateľov zápisnice boli určené: Mgr. Príbelszká a Mgr. Dušičková. Za zapisovateľa
bola určená Anna Matlová, do sčítacej komisie boli ustanovené Mgr. Príbelszká, Mgr.
Dušičková a Mgr. Nemčeková.
Uchádzačky sa prezentovali v abecednom poradí. Komisiu oboznámili so svojou pracovnou
koncepciou. Plnili praktické úlohy – zostavenie týždenného jedálneho lístka, normovanie
obeda pre 10 kombinovaných stravníkov.
Výberové konanie vyhrala p. Janka Sieklová.

Pomoc škole zo strany obce
V tomto roku poskytla obec základnej škole finančné a vecné výpomoce na rôzne príležitosti:
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- 5.000,- Sk na materiál na maľovanie základnej školy a poskytnutie maliarov na
tento účel na náklady obce
- 2 ks 110 l nádob na odpad
- 5.000,- Sk na plavecký výcvik pre deti
- 5.000,- Sk Školskému klubu detí pri Zákl. škole vo Valaskej Belej
- 10.000,- Sk Školskej jedálni na doplnenie inventára a na prevádzkové náklady

Letný tábor skautov
Od 28. júna – 24. júla sa uskutočnil v časti obce Gápel v priestoroch bývalého futbalového
ihriska letný tábor Skautského oddielu zo Vsetína, Česká republika – Lvíčata, kde sa tento
tábor uskutočnil i v predchádzajúcich rokoch 1990 a 1991. Obecné zastupiteľstvo schválilo
konanie tohto podujatia ešte vo februári 2004.

Materská škola
V súvislosti so zvolením bývalej riaditeľky Materskej školy vo Valaskej Belej Mgr. Ingrid
Príbelszkej za riaditeľku základnej školy vyvstala potreba vyhlásiť výberové konanie na
funkciu riaditeľky Materskej školy vo Valaskej Belej.
Obec Valaská Belá preto vyhlásila výberové konanie 19. novembra a určila kvalifikačné
predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 4/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- odborná a pedagogická spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť platných právnych noriem
- orientácia v aktuálnych otázkach školstva.
Požadované doklady:
- profesijný životopis
- návrh koncepcie dlhodobého rozvoja školy
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- zápočet pedagogickej praxe.
Prihlášku do výberového konania bolo treba doručiť najneskôr do 30. novembra 2004 na
Obecný úrad vo Valaskej Belej.
Výberové konanie sa uskutočnilo 21. 12. 2004 v priestoroch Materskej školy vo Valaskej
Belej. Konkurzu sa zúčastnila jediná kandidátka – p. Petra Antalová, ktorá pracuje
v Materskej škole vo Valaskej Belej ako učiteľka. Nakoľko pani Antalová spĺňala požiadavky
na funkciu riaditeľky MŠ bola menovaná od 1. 1. 2005 riaditeľkou Materskej školy vo
Valaskej Belej.
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Telovýchova a šport
Športom číslo jedna v našej obci i naďalej zostáva futbal. Mužstvo seniorov po tom, čo
zostúpilo do druhej triedy, skončilo svoje účinkovanie na 7. mieste. Jesenné výsledky boli
síce slabé, ale po dobrej zimnej príprave pod vedením nového trénera Michala Furku a po
vytvorení dobrých podmienok na túto prípravu sa seniori vyšplhali z 10 miesta na konečné 7
miesto. Úlohou tejto sezóny, ktorá prebieha je postup. V našej obci pôsobí okrem mužstva
seniorov aj mužstvo dorastu, starších žiakov a aj mužstvo žien, ktoré sa už druhý rok formuje
a zúčastňuje sa ženských turnajov. Odohralo i niekoľko prípravných zápasov. Mužstvo
dorastu zakončilo svoje účinkovanie na 4. mieste a mužstvo starších žiakov skončilo na 5.
mieste.
27. 6. 2004 sa konal turnaj pod názvom BELÁ CUP. Organizátorom tohto podujatie v tomto
roku bola obec Belá Dulice. Turnaja sa zúčastnili štyri obce, ktoré majú vo svojom názve Belá
a to:
Valaská Belá
Dinas Banská Belá
Belá Dulice
Slavoj Spišská Belá.
Putovný pohár vyhralo domáce mužstvo Belá Dulice. Naše mužstvo skončilo tak ako
v minulom roku na 3. miest, keď o postup do finále prehrali s domácimi a neskoršími
víťazmi.
Cez prázdniny vyvíjala telovýchovné aktivity aj naša základná škola usporiadaním športových
dní, ktoré viedla učiteľka telesnej výchovy na základnej škole Mgr. Zdenka Točeková.
V obci pracuje i ďalší športový krúžok, a to krúžok aerobiku.
Vyznávačky tohto športu sa pravidelne stretávajú v pondelok a vo štvrtok v kultúrnom dome.

Značkovanie turistických chodníkov
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci júl 2004 rokovali poslanci o žiadosti
p. Rudolfa Amreina z Klubu slovenských značkárov z Bánoviec nad Bebravou. Keďže
chotármi s okresom Bánovce nad Bebravou susedíme v juhozápadnej časti a turistické
chodníky sa prelínajú z jedného okresu do druhého, žiadal o poskytnutie finančných
prostriedkov na obnovu turistického značenia. Naša obec je oblasťou s veľkými predpokladmi
pre rozvoj turistiky a agroturistiky a cestovného ruchu. Momentálne máme vyznačené iba
turistické trasy susediace s okresmi Bánovce nad Bebravou a Ilava. I keď sa naša obec
rozkladá na území 6474 m² značkovaných turistických trás má veľmi málo. V oblastí
Škrípova, Stanáku a Studenca nie sú žiadne.
Pretože vybudované turistické cesty sú základnou ifraštruktúrou, bez ktorej je rozvoj
cestovného ruchu nemožný, poslanci schválili pre tento rok na uvedený účel 2.500,- Sk.

Osobnosti obce
Docent, akademický maliar Jozef Trepáč
Narodil sa 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri
akad. maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v
Bratislave a absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960-1966 študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha
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na oddelení figurálno-kompozičnej a portrétnej maľby. V rokoch 1968-69 pedagogicky
pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na
Pedagogickej fakulte (PdF) UK v Trnave.
Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej
fakulty v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. V rokoch 1983-90
pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre ako docent a vedúci
katedry. V rokoch 1990-2003 (kedy odišiel do dôchodku) pôsobil ako vedúci na Katedre
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.
Docent Jozef Trepáč je umelcom strednej generácie, ktorého dielo je súčasťou slovenského
moderného výtvarného umenia. Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa
jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V
jeho tvorbe má osobitné významné miesto kvetinové zátišie. Venoval sa tiež novinovej a
knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval
tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a
svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách. Za svoju tvorbu dostal viacero cien a
čestných uznaní: Čestné uznanie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Zlatá medaila
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 60. výročia PdF UK v Bratislave,
Pamätná medaila UK pri príležitosti 80. výročia Univerzity Komenského.
Žije a tvorí v Bratislave. Jeho diela sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR
Bratislavy, Galérie Jána Koniarika v Trnave, v Nitrianskej galérii, v Galérii umenia v Nových
Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v
Bojniciach a v zbierkach ďalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma
i v zahraničí. Pokiaľ v začiatkoch tvorby ohraničuje postavy alebo zobrazované predmety
výrazná linka, postupom rokov sa stráca a maľba je uvoľnenejšia a pôsobí viac emotívne.
Predmety a celú kompozíciu obrazu tvaruje farbou, ktorú využíva nielen na zachytenie tvaru
a svetla, ale aj na vyjadrenie emócií a vzájomných vzťahov kompozície. Práve práca s celou
farebnou paletou je silnou stránkou jeho diel. Jeho úprimný vzťah ku francúzskej moderne
začiatku 20. storočia, ale aj k tvorbe slovenskej Generácie 1909 je vyjadrený v dielach
z prvých rokov tvorba. Neskôr nachádza svoj vlastný štýl a rukopis, ktorý si vzácne drží
a rozvíja počas celých rokoch svojej tvorby.
Dielo Jozefa Trepáča si nikdy nenárokovalo na bombastické piedestály, ale stalo sa pevnou
súčasťou pestrej mozaiky dejín a vývoja slovenského výtvarného umenia, kde má svoje
nezastupiteľné
miesto.
Zdroj: Mgr. Eva Kelemenová

Obyvateľstvo
Na začiatku roku 2004 mala obec 2473 obyvateľov, z toho 1225 mužov s 1248 žien. Narodilo
sa 23 detí, 11 chlapcov a 12 dievčat. Zomrelo 37 ľudí, 21 mužov a 16 žien. Prisťahovalo sa 21
ľudí, z toho 9 mužov a 12 žien. Vysťahovalo sa 37 občanov, 17 mužov a 20 žien.
K 31. 12. 2004 mala obec 2443 obyvateľov.
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Iné
Vykrádanie domov
V mesiaci september 2004 sa v našej obci vyskytli podivné krádeže. Najmä v noci,
keď občania bezstarostne spali im z pivníc rodinných domov mizli rôzne hodnotné predmety
ako bicykle, motorové píly, ale napríklad i všetko mäso z mraziaceho pultu. Kradlo sa najmä
u Tantošov a v nových domoch naproti Krištáľu.
Na základe týchto udalostí sa občania Valaskej Belej Ján Ivin a Anton Senko, ktorí
zastupovali aj ostatných občanov, bývajúcich v časti obce u Tantošov podpísaných v písomnej
žiadosti obecnému zastupiteľstvu, domáhali zrušenia vypínania nočného osvetlenia obce.
Svoju požiadavku odôvodnili tým, že v nočných hodinách došlo ku krádežiam vo viacerých
rodinných domoch v tejto časti obce, a preto požadujú osvetlenie po celú noc. Starosta obce
oboznámil poslancov so spotrebou elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok
2003 a 2004. Povedal prítomným občanom, z akého dôvodu obecné zastupiteľstvo dospelo
k takému opatreniu, že sa v nočných hodinách vypína verejné osvetlenie.
Žiadosť Jána Ivina a ostatných občanov bola zamietnutá s odporúčaním, aby si občania lepšie
zaistili svoj majetok.

Ekonomický rozbor nákladov za elektrickú energiu na verejné osvetlenie
Skutočná spotreba el. energie za 1 – 10/2004
Predpokladaná spotreba za 11 a 12/2004
Celková spotreba v roku 2004
Priame náklady na spotrebovanú el. energiu na VO:

68 106 kWh
24 000 kWh
92 106 kWh
92 106 x 3,57 = 328.818,40 Sk

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia (VO)
Celkový výkon všetkých svietidiel
Spotrebovaná energia za nočnú výluku (3,5 h)
Spotrebovaná energia za nočnú výluku v Sk
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31,24 kWh
3,5 x 31,24 = 109,34 kWh
109,34 x 3,57 = 390,- Sk

Návrh komisie obecného zastupiteľstva na úpravu svetelých bodov:
Zrušenie svetelných bodov 6
t. j.
Zníženie príkonu svetelných bodov
Celková úspora príkonu svet. bodov
Celkový príkon VO po úprave za hodinu
Spotrebovaná energia za nočnú výluku (3,5 h)
Spotreba energie za nočnú výluku:
za mesiac
v peňažnom vyjadrení

0,75 kW
1,12 kW
1,87 kW
29,37 kWh
3,5 x 29,37 = 102,8 kWh = 367,- Sk
102,8 x 5 x 4 = 2 056 kWh
2 056 x 3,57 = 7.340,- Sk

Ročné zvýšenie nákladov na elektrickú energiu na verejné osvetlenie počas nepretržitého
nočného osvetlenia
7 340 x 12 = 88.080,- Sk
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Celkové rozpočtované náklady na verejné osvetlenie obce Valaská Belá na rok 2004 boli
493.000,- Sk. Skutočnosť predstavovala 446.513,- Sk.

