
Fašiangy
V utorok 17. februára 2015 sa v našej obci konali 
fašiangové slávnosti a pochovávanie basy, ktoré organi-
zovalo Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej v 
spolupráci s FS Belanka.

Priebeh:
Program sa začal o 15:00 hod. sprievodom fašiangových 
masiek po dedine smerom k Obecnému úradu, kde ich 
privítal starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Potom pokračoval 
v Kultúrnom dome detskou diskotékou s vyhodnotením 
najkrajších masiek. Večer o 20:00 hod. pokračovala fašiangová zábava, do tanca hrala kapela M+M z Čavoja.
O polnoci sa konalo tradičné pochovávanie basy v podaní FS Belanka.

70. výročie oslobodenia obce
V nedeľu 12. apríla 2015 sa v centre obce konali oslavy 70. výročia oslobodenia obce Valaská Belá, ktoré 
organizovali Obecný úrad spolu so ZO Zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej a Miestnym 
kultúrnym strediskom.

Správa kultúrnej komisie

V roku 2015 sa v obci konalo niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré organizovala obec Valaská Belá a Miestne 
kultúrne stredisko:
 - Fašiangy,   - 70. výročie oslobodenia obce, - Stavanie mája,   
 - Deň matiek,   - MDD - Rozprávkovým lesom, - Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 - Hodové slávnosti,  - Mesiac úcty k starším,  - Mikuláš - Šípová Ruženka.

Priebeh:
15:00 hod. - program sa začal básňou a privítaním 
účastníkov osláv. Nasledoval pietny akt odhalenia pamät-
nej tabule Júliusom Podskočom, predsedom ZO ZPB a 
Jurajom Dušičkom, členom ZO ZPB, po ktorom tabuľu 
vysvätil dôstojný pán farár Róbert Stenchlák. Starosta 
obce Ing. Miloš Cúcik spolu s hosťami podpredsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richardom 
Takáčom a primátorom mesta Bojnice Bc. Františkom Tá-
mom položili veniec a členky ZO ZPB Viera Kunová  a 
Zdenka Kochanová si uctili padlých hrdinov kyticou kve-
tov. Po pietnom akte nasledoval príhovor starostu obce a 
zahrali sa štátne hymny Slovenskej republiky, Ruska a Rumunska. Na záver zaznel výstrel z mínometu. K 
celkovej atmosfére osláv prispeli svojou účasťou členovia DHZ vo Valaskej Belej a členovia FS Belanka 
svojími piesňami. Súčasťou osláv bola výstava zbraní a výstroje z 2. svetovej vojny.

kultúrna činnosť

Predseda komisie:  Milan Čičmanec Členovia komisie:  Mgr. Andrej Mateáš
         Ing. Roman Jurík

Stavanie mája
Vo štvrtok 30. apríla 2015 o 19.00 hod sa v našej obci konalo tradičné stavanie mája.



Sviatok sv. Cyrila a metoda
V nedeľu 5. júla 2015 sa pri príležitosti slávenia sviatku sv. Cyrila a Metoda konal tradičný krojovaný sprievod 
do kostola sv. Michala na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval misionár Ján Kušnír.

Hodové slávnosti
V sobotu 3. a v nedeľu 4. októbra 2015 sa v našej obci konali hodové 
slávnosti, ktoré sa organizujú každoročne na sv. Michala, patróna 
našej farnosti.

Priebeh:
Sobotný program prebiehal v areáli futbalového ihriska v Škrípove. 
Začal sa o 14:00 hod. futbalovým zápasom mužov II. triedy. Po ňom 
sa prítomným prihovorili riaditeľka MKS Elena Kopčanová spolu so 
starostom obce Ing. Milošom Cúcikom. Program pokračoval vystúpením FS Belanka, ktorý zaspieval piesne 
a divákov pobavil aj humorným programom s názvom “Zber úrody.” 

DeŇ matiek
V nedeľu 10. mája 2015 sa v kine Slovan konalo podujatie veno-
vané sviatku Dňu matiek, ktoré organizovali MKS vo Valaskej 
Belej, obec Valaská Belá, ZŠ s MŠ Valaská Belá a FS Belanka.

Priebeh:
15:30 hod. - všetkých prítomných privítala a začiatok progra-
mu uviedla riaditeľka MKS Valaská Belá Elena Kopčanová a 
následne predniesol príhovor venovaný všetkým mamám starosta 
obce Ing. Miloš Cúcik. Nasledovalo kolo piesní v podaní FS Belanka, deti z MŠ  zaspievali svoje básničky 
a pesničky, niektoré dokonca aj v anglickom jazyku. Po nich sa predstavil detský folklórny súbor Belanček 
piesňami, hudbou a tancom a pozdraviť svoje mamičky prišli aj žiaci zo ZŠ z divadelného krúžku. Na záver 
všetkých pobavila zábavná scénka s názvom „Pionieri“ v podaní členov FS Belanka.

MDD - Cesta rozprávkovým lesom
V sobotu 12. júna 2015 sa v areáli futbalového ihriska konalo 
podujatie pri príležitosti MDD pod názvom Rozprávkovým le-
som. Organizátormi podujatia boli MKS Valaská Belá, obec Va-
laská Belá, ZŠ s MŠ Valaská Belá, DHZ Valaská Belá a TJ Štart 
Krištáľ Valaská Belá. 

Priebeh:
Pre deti bol aj tento rok pripravený rozprávkový les. Na deti 
čakalo sedem stanovíšť, na každom z nich iná rozprávka, iný program, rôzne úlohy. Za každú zvládnutú úlohu 
dostali deti pečiatku. Na konci rozprávkového lesa bolo každé dieťa, ktoré prešlo všetkými stanovišťami a 
nazbieralo plný počet pečiatok, odmenené sladkým balíčkom, porciou gulášu a občerstvením. Na ihrisku sa 
deti zabavili pri rôznych hrách a súťažiach, športových disciplínach, vyšantili sa na trampolíne, skákacom 
hrade, ale hlavne na ihrisku s hasičmi a vodou.

Priebeh:
K príjemnej atmosfére stavaniu mája prispela svojimi veselými piesňami FS Belanka. Pripravený máj najskôr 
ozdobili pestrofarebnými stuhami a mašľami mladé dievčatá zo súboru a následne ho členovia DHZ pomocou 
lán a rebríka postavili a upevnili.



Mesiac úcty k starším
V nedeľu 8. novembra 2015 sa v kine 
Slovan konal program pri príležitosti 
vzdania úcty starším, ktorý organizovali 
Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá 
v spolupráci s FS Belanka, FS Belanček a 
žiakmi ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.

Priebeh:
Na úvod členovia FS Belanka zaspievali piesne Rodná dedina a Pod tou našou starou lipou. Potom sa všetkým 
prítomným prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Svojich starých rodičov prišli potešiť aj deti z FS 
Belanček pod vedením Mgr. Aleny Baginovej a Mgr. Petry Furkovej, a taktiež žiaci ZŠ s MŠ z divadelného 
krúžku pod vedením Mgr. Gabriely Furkovej a Mgr. Jany Nemčekovej. Hosťom nedeľného programu bola 
Heligónka z Kysúc, ktorá zahrala a zaspeivala na veselú nôtu. K dobrej nálade prispeli aj členovia FS Belanka 
nielen spevom a hudbou, ale aj humorným programom s názvom Jesenné práce.

Mikuláš - šípová ruženka
V sobotu 5. decembra 2015 sa v kine Slovan konalo podujatie pri 
príležitosti Mikuláša, ktoré organizovali MKS vo Valaskej Belej, 
Obec Valaská Belá a ZŠ Valaská Belá.

Priebeh:
Žiaci ZŠ si pre deti pripravili rozprávku o Šípovej Ruženke, ktorá 
v mnohých vyvolala príjemnú náladu. Po príbehu sa už deti tešili 
z darčekov a sladkostí, ktoré si pre nich prichystal ujo Mikuláš. 
Ten mal po svojom boku aj pomocníkov, a to dvojicu - Anjela a Čerta. Po skončení programu v kine sa sprie-
vod ľudí presunul na námestie, kde sa v žiare preskaviek a za odpočítavania ľudí rozsvietil vianočný stromček 
v parku. Správnu vianočnú atmosféru umocnila aj spoločne odspievaná “Tichá noc”.

Koncert skupiny nedvědovcov
V stredu 9.12.2015 sa v kine Slovan chystá koncert českej hudobnej skupiny Nedvědovci.

Pripravované podujatia v roku 2015

Silvester 2015
Na koniec roka obec Valaská Belá každoročne organizuje Silvestrovský večer a 31. decembra 2015 nebude 
výnimkou. V rámci tohto večera vystúpi so svojim kultúrnym programom FS Belanka, pre ľudí budú navarené 
špeciality a nový rok 2016 spoločne privítame ohňostrojom na námestí obce.

 K dobrej nálade prispeli svojimi zvučnými hlasmi aj žiaci zo základnej školy. Po skončení kultúrneho pro-
gramu nasledoval zápas starých pánov, medzi Valaskou Belou a hosťami z Jablonca. Pre občanov boli opäť 
pripravené chutné hodové špeciality – jaternice, klobásky a koláče. Večer o 20:00 hod. sa začala v kultúrnom 
dome hodová zábava v podaní Štefana Vargu. Nedeľné predpoludnie bolo venované poďakovaniu Bohu za 
úrodu, kedy sa Belania obliekli do nádherných belianskych krojov a v početnom sprievode spolu s hasičmi 
a poľovníkmi prešli do kostola Sv. Michala na slávnostnú svätú omšu. Tú celebroval správca farnosti vdp. 
Róbert Stenchlák, ktorý aj posvätil prinesené obetné dary. Po skončení svätej omše nasledovalo pohostenie 
pred kostolom pričom do nálady zaspieval aj spevácky zbor.



Športová činnosť
Správa o športovej činnosti v našej obci:

Našu obec vo futbale reprezentovala TJ Štart Krištáľ 
Valaská Belá. Sezóna 2014/2015 sa skončila pre naše 
družstvá pomerne úspešne. Družstvo prípravky (deti do 
10 rokov) odohralo 6 turnajov (12 zápasov). Nepoda-
rilo sa im vyhrať ani jeden zápas, ale tu nie sú dôležité 
výsledky. Deti tu ukážu chuť športovať, rozvíjať sa a 
podaktorí nás prekvapia aj svojím futbalovým talentom. 
Deťom sa venoval pán Ing. Peter Dušička. Družstvo starších žiakov (III. trieda - Juh) sa umiestnilo na 4. 
mieste so skóre 103:87, kde 10 krát vyhrali, 2 krát remizovali a 9 krát prehrali. Najlepším strelcom žiakov sa 
stal Juraj Lokaj s 35 gólmi. Starší žiaci nás reprezentovali pod vedením Ing. Romana Juríka a Jozefa Olejku. 
Družstvo dorastu nás reprezentovalo v Majstrovstvách Oblasti (Oblfz Prievidza). Umiestnilo sa na peknom 
7. mieste (15) so skóre 77:84, kde 11 krát vyhrali, 4 krát remizovali a 13 krát prehrali. Najlepšími strelcami 
boli Sýkora Miroslav - 23 gólov, Kocúr Marek- 17 gólov, Podskoč Michal - 10 gólov. Družstvo dorastu viedol 
Milan Čičmanec a Ján Polák. Družstvo mužov odohralo výbornú sezónu. Podarilo sa im vyhrať II. triedu a 
zaknihovali postup do I. triedy. Z 11 mužstiev mali bilanciu 18 výhier, 1 remízu a 1 prehru so skóre 88:20 
a skončili na 1. mieste. Najlepšími strelcami mužov boli Furka Martin - 22 gólov, Pišta Anrej - 17 gólov a 
Čičmanec Emil - 15 gólov. Družstvo mužov viedol pán Furka Michal. Odohrala sa už aj polovica sezóny 
2015/2016. Družstvu prípravky sa opäť venuje pán Ing. Peter Dušička v spolupráci s rodičmi. Deti odohrali 
3 turnaje (4 prehry a 2 výhry). Tu sa už u detí začalo ukazovať, že keď chcú vedia zahrať aj proti silnejšiemu 
súperovi. Družstvo starších žiakov pod vedením nového trénera pána Jána Sýkoru začali sezónu výborne. 
Po jesennej časti sú na 1. mieste so skóre 63:11, keď so 7 zápasov všetky vyhrali. Najlepším strelcom celej 
súťaže (III. triedy - Juh) je Daniel Michal s 32 gólmi. Družstvo dorastu sa žiaľ do novej sezóny nemohlo 
prihlásiť. Dôvodom bol malý počet chlapcov v dorasteneckom veku. Niektorí chlapci hrávajú v Nitrianskom 
Rudne a Rudnianskej Lehote. Tí starší hrávajú za B-mužstvo, ktoré sa po vzájomnej dohode s klubom TJ 
Slovan Čavoj podarilo prihlásiť do II. triedy - kategória muži. Po jesennej časti B-mužstvu patrí 8. miesto 
(12) so skóre 20:19 (4 výhry, 7 prehier). Mužstvo vedie Milan Čičmanec a Michal Svrček. Družstvo mužov 
ako nováčik I. triedy skončilo po jesennej časti na peknom 5. mieste (14) so skóre 24:18 (7 výhier, 2 remízy, 
4 prehry). Mužstvo vedie pán Michal Furka a Miroslav Sýkora. Ďakujeme všetkým hráčom a funkcionárom 
TJ za vzornú a pomerne úspešnú reprezentáciu obce vo futbale.

V našej obci sa okrem futbalu rozvíja aj tenis. Najväčším nadšencom tohto športu je pán Miroslav Vrtík. Tento 
rok zorganizoval 1. ročník Belianskej tenisovej ligy. Najlepším hráčom sezóny sa stal práve Miroslav Vrtík. 
Konečné výsledky tenisovej ligy: 1. Miroslav Vrtík, 2. Marián Iskra, 3. Juraj Furka, 4. Peter Šiška, 5. Blažej 
Luchava, 6. Roman Bartoň, 7. Miroslav Štolovský, 8. Peter Pružinec, 9. Pavol Jurenka, 10. Jaroslav Sondor, 
11. Ľubomír Štolovský, 12. Marek Nemček.

Našu obec reprezentuje aj pán Ján Ďurmek v bežeckých súťažiach do vrchu. Tento rok dosahuje výborne 
výsledky. Beh do Choča - 2. miesto, Beh na Zniev - 1. miesto, Beh na Fačkovské sedlo – Kľak - 1. miesto, 
Beh na Poludňový Grúň - 2. miesto, Beh na Vtáčnik - 1. miesto, Beh na chatu pod Chlebom - 1. miesto, Beh 
na Slavkovský vrch - 2. miesto, Vysokohorský duatlon Žiarska chata - 1. miesto (bicykel+beh), Horský kros 
Pruské – Vršatec - 6. miesto, Horský kros Gerlach - 3. miesto, Beh na Skalnaté Pleso - 2. miesto.

V našej obci nám vyrastá aj nádejný motokrosový pretekár Lukáš Golej. Jeho športové úspechy: MotoCorse 
Cup - Beckov - 3. miesto, Pohár starostu obce Nitrianske Rudno - 2. miesto, MotoCorse Cup  - Sverepec - 1. 
miesto, MotoCorse Cup – Gbely - 3. miesto.

Ďakujeme všetkým športovcom v obci, ktorí nás reprezentujú.


