Priebežne počas všetkých troch dní sú pre našich občanov
a návštevníkov obce k dispozícii nasledovné atrakcie,
služby a ostatné možnosti:
•

•

•
•

•
•

•

BELSKÁ PÚŤ 2011
◄ PROGRAM ►

kolotoče v miestnej časti Hôština – a to tradičné kolotoče ale
aj novinky a extrémy ako sú napríklad:
- Autodrom BombastiC Haligali, Bengi Gampinc, LABUTE,
Dragon, TWISTER, detská manéž, BIG SKLUS, malý
retiazkový kolotoč, TERNO SHOP, strašidelný dom,
EXTREME
celodenný bufetový predaj občerstvenia – jedál a nápojov na
troch miestach – v areáli futbalového ihriska, pred kultúrnym
domom a na Hôštine, počas všetkých troch dní
tradičný hodový stánkový predaj v centre obce Belá
pešia zóna na ulici SNP od hlavnej cesty až po kultúrny dom,
obchádzky pre automobilovú dopravu budú po uliciach
Rojkova a Cintorínska
dočasné pódium a priestranstvo pred Kultúrnym domom Belá
starostovský hodový GULÁŠ, ktorý v spolupráci s miestnym
Klubom dôchodcov bude varený a podávaný v sobotu aj v nedeľu v areáli futbalového ihriska Belá a v nedeľu aj pred
Kultúrnym domom Belá, ku gulášu budú podávané čapované
pivo alebo kofola. Takisto v sobotu starostovský hodový guláš
v spolupráci s miestnymi občanmi aj v miestnych častiach:
Belá – Kubíková v Kubíkovej a Nižné/Vyšné Kamence v Autokempingu Belá - Nižné Kamence
parkovisko na starom školskom dvore
Obec Belá Vás všetkých srdečne pozýva a praje príjemný čas
strávený v Belej počas konania Belskej púte.

Piatok 22/7
•

od 16.00 do 18.00 - miestny rozhlas - oficiálny začiatok
Belskej púte, príhovor starostu obce, program a rozhlasové
vysielanie ľudovej hudby

•

od 22.00 do 04.00 – areál futbalového ihriska Belá –

•

od 13.00 do 16.00 – hodový futbalový turnaj na futbalovom
ihrisku Belá medzi mužstvami:
výber starí páni Belá
výber hráčov 1. slovenskej futbalovej ligy
výber hráčov zo slovenskej hokejovej reprezentácie
výber hráčov z partnerskej obce Jaworze (PL)
v prestávkach vystúpia skvelé varínske mažoretky

•

od 13.30 do 15.00 – pódium pred Kultúrnym domom Belá
kultúrne vystúpenia:
deti materskej školy – folklórne pásmo pod vedením p.
uč. Lahutovej
žiaci základnej školy – divadlo Snehulienka pod vedením
p. uč. Holúbkovej
žiaci základnej školy – mažoretky pod vedením p. uč.
Cabadajovej
žiaci ZUŠ – hra na zobcovu flautu
žiaci ZUŠ – spev
žiaci ZUŠ – hra na akordeón
belská ľudová muzika Bránica spoločne so sólistkou
Miškou Lodňanovou
spevácky súbor Bitarovienka
v rámci upútaviek na hlavný folklórny program vystúpia
aj folklórne skupiny účinkujúce neskôr na amfiteátri
v areáli futbalového ihriska Belá

•

od 15.30 do 17.30 – amfiteáter v areáli futbalového ihriska
Belá – hlavné folklórne vystúpenie – účinkujú:
folklórny súbor ROZSUTEC (Žilina)

OLDIES

YAK HOVADO - DJ Milan 105 Kg Krajči, DJ Jerry Galánek
a hostia, vstupné 2 €

Sobota 23/7
•

od 08.00 do 16.00 - pomocné ihrisko Belá - tradičný Belský
futbalový turnaj amatérskych futbalistov a starších pánov
medzi mužstvami:
Belá - vyšný koniec (obhajca trofeje), Belá - vyšný koniec
20´tka, Belá - nižný koniec, Kubíková, Nižné/Vyšné Kamence
a Lysica

•

od 09.00 do 12.00 - 1.otvárací ročník behu – Belský štvrťmaratón organizovaný v spolupráci s AK Žilina

•

pri odovzdávaní cien a vyhlasovaní výsledkov oboch športových podujatí ako aj priebežne počas dňa vystúpia naši ľudoví
muzikanti – belská muzika Bránica

•

od 22.00 do 04.00 – areál futbalového ihriska Belá - DANCE
PARTY YAK HOVADO - DJ Jerry Galánek, DJ Milan 105 Kg
Krajči, DJ Jeremy (Funradio), DJ Polonec, DJ Buček, DJ
Gacho, vstupné 2 €

-

Nedeľa 24/7
•

08.15 a 11.00 - Rímsko-katolícky kostol Belá - „malá“ a „veľká“ svätá omša slávené pri príležitosti sviatku sv. Márie
Magdalény

•

folklórny súbor MAGURA (Kežmarok)
belská ľudová hudba BRÁNICA spoločne so sólistkou
Miškou Lodňanovou
spevácka skupina TÍŠINA (Kubíková)
ľudová hudba JURAJA JÁNOŠÍKA

Na záver Belskej púte je pripravený ohňostroj pri kolotočoch
na Hôštine

