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Valaská Bela
K hláskosloviu belianskeho nárečia
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l Obec Valaská Bela sa nachádza v oblasti hornej Nitry v Pnevidzkom
okrese V minulosti patrila aj do Ilavského okresu, bola súčasťou Nitrianskej
župy Leží v južnej časti Strážovskej hornatiny v Behanskej doline s nadmor-
skou výškou okolo 482 m na hornom toku potoka Belianky Zaujímavosťou
je, že má okolo 90 lazov Niektoré / nich sú od centra obce vzdialene aj 5 —
6 km a prístup k mm je hlavne v zime neľahký

V súčasnosti má obec 2619 obyvateľov a rozlohu 6 474 ha Najlepší prí-
stup do Valaskej Belej je z Rudmanskej kotliny (smerom od Prievidze), ktorá
sa napája na dolinu, v ktorej sa obec rozprestiera Touto trasou vedie hlavná
cesta, ktorá pokračuje ďalej na Ilavu Týmto smerom premávajú aj pravidel-
né autobusové linky Obyvatelia Valaskej Belej však poznali a používali
lesné chodníky, ktorými sa dostali cez hory aj do Trenčianskych Teplíc cez
Dolnú Porubu Ďalšie cesty viedli smerom na Zliechov, Košecké Rovné
a Čičmany do údolia neky Rajčianky

l l Keďže kraj je tu hornatý, a preto aj málo úrodný, ľudia sa živili pre-
važne saldšníctvom a chovom oviec, ale aj poľnohospodárstvom, vyrábali
súkno, metly, polnohospodárske náradie a košíky V 19 storočí sa rozšírilo
sklenárstvo, ktoré nazývali oknárstvo Oknán chodili za zárobkom hlavne do
Pešti, ale aj Eséku, Bukváru, Dolováru a Báčky, neskôr len na Dolnú zem
a Moravu Vravelo sa, že idú na hauzírkí Niektoré ženy, volali ich vajčárkí,
sa živili tým, že skupovali vajcia, maslo a iné potraviny a chodili ich predá-
vať do Trenčianskych Teplíc kúpeľným hostom Je to dôkaz, že skutočne
poznali cesty cez hory (existujú dve), ktorými sa dostali do týchto oblastí

1 2 1 Prvá zmienka o existencii obce je v diele Codex Diplomaticus
Hungariae z roku 1272 (Pejér, 1829), kde sa spomína Belapotok ako hrani-
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ca medíi Košccou a Zhechovom O tom, ako Valaská Bela v/mkla, sú len
dohady, prípadne sa ti-dujú povesil Najp^avdecodobnejMa je verzia že
vznikla oko kopaničiarska obe^ v 12 storočí prísunom obj" atcľstva ? okoli-
tých dedín V 14 storočí j j zasiahla valašská kolonizácia, o čom s^edCÍ j as-
íitrska terminológia i názvy niektorých lazov (napr Pusnáci, Stacrnviči)

2 12 Z miestnej kroniky sú dozvedáme, /e mektor pastieri priši, až
z Rumunska, ako napr Sike!o"Ci, o čom svedčí často sa vysk>tujúcc meno
Sickel Maďarsky sa '0*0 meno písalo Székely, čo znamenalo "ikel (Kromki
obce vdlask.I Bs!á) &íyrr.ologiu mena S.l'e! možno hiadsť aj v názve jedné-
ho z deviatich maďarských kmeňov - Sikulov, Vton osiVlVah územie
dnešného Maďarska v 9 storočí, podlá toho by kolonisti mohli byť aj maďar-
ského pôvodu a obec mohla vzniknúť už skôr

2 l 3 V hornatom a vrchovitom povrchu chotára sa vyskytuje aj nepatr-
né množstvo 'tnebra a olova Je možné, že v minulosti s? 'ch pokúšali tažít,
o ,!om svedčia vyhĺbené štôlne na úpätí niektorých vrchov Mohli tu byť aj
nemeckí kolonisti, ktorí mali záujem o ťažbu Dôkazom tohto tvrdenia je
výskyt nemec! vch pne/visk (napr Brandenburg) a nemecká lexika (fertuxa,
Zirerka, strafí) Nemecká kolonizácia tiež mohla ovplyvnil tvrdú výslovnosť
belianskeho nárečia

2 l 4 Valaská Bela mala niekoľko majiteľov, zväčša potomkov sloven-
ského rodu Diviackych, ktorý sa pomaďarčil na Divéky Toto priezvisko je
časté hlavne v Diviakoch nad Nitricou Medzi vlastníkov dediny patrili napr
Bošámovci, Rudnaiovci, Splémovci, začas potnla aj nitrianskemu biskupovi
Často ju napádali páni Košeckého hndu (Košecké Ro\ ne, okres Považská
Bystrica), ale v 16 storočí bola definitívne kráľovskou kúnou priznaná Ujfa-
lušiovcom a Rudnaiovcom

2 l Na etymológiu názvu obce sú rôzne názory Archaickejšia je prav-
depodobne druhá časť názvu — Bela Spomína sa (okrem Fejerovho diela
Codex Diplomaticus Hungariae) v r 1324 ako Belafelde a v r 1364 Bella
(Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1978) Ako Bulaa je zapísaná
v súpise port (usadlostí) z r 1553 a v tereziánskom súpise je Bela (Kronika
obce Valaská Bela) Najpravdivejšia by mohla byť verzia, ?e toponymum
Bela v/niklo podľa hydronyma Belianka (Belanka), ktorého pomenovanie je
podľa bystrej bielej vody (biely — beh — Belanka, spis Belianka), lebo obec
je rozložená na jej hornom toku Potok dalej preteká Rudmanskou dolinou
a vlieva sa do Rudmanskej priehrady, odkiaľ už vychádza a ďalej tečie doli-
nou ako Nitnca Na niektorých mapách sa však uvádza aj horný tok tejto
rieky pod názvom Nitnca

2 2 Adjektívna časť toponyma Valaská je motivovaná zamestnaním oby-
vatelov — pasením oviec, salašníctvom a príchodom valašskej kolom/ácie
Celý názov obce sa však spomína až v r 1808 — Valaská Bela (Vlastived-
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