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VYBERÁME: 

   Leto je obľúbené ročné obdobie hlavne pre žiakov. S letom začína 
vysnívaný čas prázdnin, oddychu a sladkého ničnerobenia. Dni sa pre-
dlžujú a noci krátia. Ranné kvapky rosy sa tichučko zalesknú v tráve 
a čakajú na pohladenie slnečnými lúčmi. Ráno nás budí prekrásne šte-
botanie vtáčikov. Keď sa započúvame do ich spevu, zdá sa až nesku-
točné, aké krásne symfónie vychádzajú z ich drobných hrdielok.
Slnko nesmelo vykúka spoza kopca, pomaly sa rozhliada na krajinu 
a stúpa vyššie a vyššie.
   Obdarúva nás teplými slnečnými lúčmi, ktoré nelenia a zobudia stro-
my, lúky, kvietky, potôčiky, zvieratá a ľudí. Vzduch je naplnený horúča-
vou, ktorú miestami zmierňuje chladný vetrík. S postupujúcim časom 
sa horúčava stáva neznesiteľná a príroda sa stiahne. Všetci hľadáme 
útočiská v tieňoch stromov, ktoré otvárajú svoje koruny ako veľkú ná-
ruč, v ktorej sa môžeme schladiť.
   V podvečer začne slnko pomaly klesať a páľava postupne prestáva 
mučiť vyprahnutú krajinu. Všetko stíchne úplne a príroda sa ponorí do 
tvrdého spánku.
Častokrát si ani neuvedomujeme krásu, ktorá nás obklopuje. Nevší-
mame si, ako nám otvára svoju náruč a volá nás, aby sme zahliadli 
krásy, ktoré nám ponúka. A práve tieto krásy sú tým najcennejším, čo 
nám mohla naša krajina darovať.
   Príroda ma očarila svojou krásou, nádherou, harmóniou a čistotou. 
Mali by sme sa snažiť vážiť si prírodu, aby v nej našiel pokoj nejeden 
človek. Chráňme a vážme si, čo okolo seba máme a zveľaďujme okolie, 
v ktorom bývame. 

Ing. Juraj Uhrin, starosta obce Valaská

Slávnostná 
akadémia 
deviatakov
Predstavujeme 
Klaudiu Kvakovú
Elektrárne na 
Hrone 

Ďaleko vôkol, nedovidíš ani

koberec krásny, zelený.

Vyšitý lúčnymi kvetinami, 

pomaly padá pod kosami.

Doznelo tichučké zvonenie,

láskania osličky a kosy...

Zavoňali kosienky

opŕchnuté z rannej rosy.

Poberme žienky hrable,

prevráťme kosienko.

Voňavé byľky Božej lekárne

nech slnko zmení na sienko.

Tu zvesela i pieseň zaznie,

pri práci to ver dobre padne.

Ak Pán požehná pekný čas,

ukončí sa práca včas.

Božia 

lekáreň

A keď oblohu z vôkol strán 

pokryje závoj tmavých mrakov,

privri svoje viečka 

a srdce otvor dokorán.

Veď z nebies rosa života padá.

Ovlažuje ramená svahov,

tak cudne prikrytých zeleňou mladou.

Vôkol vôňa života sála,

dopraje duši i srdcu božského blaha. 

V. Babčanová

Foto: V. Babčanová
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NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...

   POSTREH

   Navštívili sme jaskyňu Bystrá, a ako sme si zis-

tili,  patrí do katastrálneho územia Vašej obce. 

Prekvapení sme však boli, že priamo pri jasky-

ni bola kedysi dobrá reštaurácia, ktorá teraz 

vyzerá priam ako strašiak. Je z nej len ruina, o 

ktorú sa nikto nestará. Aj ruiny v okolí, kde boli 

podľa rozprávania krásne chatky, nesvedčia o 

dobrom gazdovi predmetného pozemku. Už 

tento moment bol zlým zážitkom, čo vylep-

šila návšteva v jaskyni s dobrým sprievodom. 

Nedá sa tento rušivý moment odstrániť a vy-

lepšiť tak zážitky z krásnej okolitej prírody?

   Alica D z Bratislavy

   Poďakovanie
    Veľké ďakujeme chceme touto cestou vysloviť OcÚ Valaská, SOS v Banskej Bystrici a DO Valaská 
za pekné zorganizovanie 42. ročníka festivalu dychových hudieb, ktorý bol venovaný manželovi 
a nášmu ockovi Jožkovi Kučerovi, ako aj za krásny kvetinový dar, ktorý venoval pán starosta.
   Osobitné poďakovanie vyslovujeme pani Danke Králikovej za kreatívne vyhotovenie nástenky 
s fotografi ami nášho ocka - manžela.
   Krásne melódie dychových hudieb si vypočulo aj jeho nenarodené vnúčatko, ktorého sa už, 
žiaľ, nedožil, ale už teraz počúva melódie a piesne z CD, ktoré hral a spieval starký Jožko.
   Ak sa na nás pozeral, určite sa potešil aj valaštianskym mažoretkám, ktoré si vždy želal pri 
vystupovaní DO Valaská. 
   S úctou ďakuje manželka Marika a dcéry s rodinami.

Marika Kučerová

   Zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva vo Valaskej sa konalo dňa 
19. 06.  2013. Rokovanie otvoril 
a viedol starosta obce Ing. Juraj 
Uhrin.  Po schválení programu 
rokovania, určení overovateľov 
a zapisovateľa zápisnice hlavný 
kontrolór obce Ing.  Martin Havaš  
prečítal  správu o kontrole plnenia 
uznesení z predchádzajúcich ro-
kovaní obecného zastupiteľstva,  
oboznámil poslancov s plánom 
kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na II. polrok 2013,  predlo-
žil Správu hlavného kontrolóra č. 
1/2013, ktorá sa týkala prešetre-
nia zákonnosti výberu poplatkov 
Materskou  školou vo Valaskej od 
zákonných zástupcov detí navšte-
vujúcich materskú školu.   Ďalším 
bodom  rokovania bolo schválenie 
záverečného účtu obce Valaská, 
prerokovanie hospodárenia obce 
Valaská za obdobie I.-XII.2012, pre-
rokovanie hospodárenia obce Va-
laská za obdobie I.-III. 2013, schvá-
lenie zmeny rozpočtu obce za rok 
2013 – odsúhlasenie rozpočtových 
opatrení č. 2 a 3, schválenie zmeny 
rozpočtu v právomoci starostu 
obce – presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nezmenia cel-
kové príjmy a výdavky, schválenie 

- prenájom nebytových priestorov vo Valaskej na Námestí 1. 

Mája 459

     Obec Valaská v zmysle § 9a ods. 9) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať 

nebytové priestory v budove obytného domu na Námestí 1. Mája 

459 vo vlastníctve obce Valaská, zapísanej na LV č. 980 v kú. Valas-

ká o výmere 81 m2 pozostávajúce z dvoch miestností.

Minimálna výška nájmu:   78,40 €/mesiac

Zálohy:                               103,60 €/mesiac

Účel nájmu: nebytové priestory sa prenajímajú na účely služieb, 

prípadne predajné priestory.

   Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ponúknutej výšky 

nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu. Ponu-

ky s nižšou výškou nájmu ako je minimálna, budú vyradené. Nákla-

dy za služby a energie bude uhrádzať nájomca osobitne (energie, 

komunálny odpad, kúrenie).

     Povinnou súčasťou ponuky musí byť zámer na realizáciu čin-

nosti v uvedených priestoroch.

   Záujemcovia doručia ponuky v zalepenej obálke s uvedením 

mena a adresy záujemcu a hesla 

„Prenájom nebytových priestorov – Námestie 459“

Termín doručenia ponúk:  16. a u g u s t  2013   do   13.00 hod.

na adresu Obecný úrad Valaská, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valas-

ká.

     Bližšie informácie na Obecnom úrade vo Valaskej alebo telefo-

nicky na č. 048/6711502, 048/6176046.

Vo Valaskej, 26.07.2013

 Ing. Juraj Uhrin

starosta obce Valaská

Zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Zásad rozpočtového hospodáre-
nia obce Valaská, schválenie VZN č. 
1/2013 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole a výške 
mesačného príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí a o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedál-
ni a vo výdajnej školskej jedálni.  
V bode rôzne poslanci  súhlasili so 
zverejnením zámeru na prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
a to pozemku parcelné číslo KN-C 
358 – záhrada o výmere 675 m2 
pre žiadateľa Družstvo vlastníkov 
oviec Valaská a KN-C 359 záhra-
da o výmere 435 m2, KN-C 360/1 
ostatná plocha o výmere 210 m2, 
KN-C 360/2 – ostatná plocha o vý-
mere 773 m2 pre žiadateľa p. Mi-
kuláša Németha, bytom Valaská. 
Poslanci nesúhlasili  s odpredajom  
obecného pozemku pre žiadateľa 
Jána Kirdaja, bytom Bystrá. Nasle-
dovala diskusia, v ktorej vystúpili 
poslanci a občania so svojimi ná-
zormi a pripomienkami a záver 
rokovania.
    Úplné znenie zápisnice je zverej-
nené na internetovej stránke obce 
a je k nahliadnutiu na sekretariáte 
obecného úradu v úradných hodi-
nách.                      Ing. Peter Minárik

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

      V súvislosti s článkom uverejneným vo Valaštianskom hlásniku č. 3/2013 v rubrike Názory, po-

strehy, ohlasy... pod názvom „Predávať pozemky pod garážami“ by som chcel uviesť stanovisko, 

s ktorým sa stotožnilo aj obecné zastupiteľstvo vo Valaskej. Obec v týchto prípadoch vychádza zo 

Správy o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonanej v máji 

2009, kde bolo v Opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov uložené obci „vysporiadať 

vlastnícke vzťahy pozemkov, na ktorých sú postavené stavby vo vlastníctve iných subjektov“, čo 

v praxi znamená uviesť stav uvedených nehnuteľností do súladu s ustanovením §7, ods. 1 zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vysporiadať (odpredať, alebo uzav-

rieť nájomnú zmluvu) uvedené nehnuteľnosti. 

   Obec nechce občanov nútiť k uskutočneniu uvedených prevodov, ale aj majitelia stavieb posta-

vených na pozemkoch obce si musia uvedomiť, že po vysporiadaní dotknutých pozemkov vyplynú 

aj im určité výhody, nehnuteľnosti po zápise do katastra nehnuteľností nadobudnú skutočnú hod-

notu a budú môcť s týmito pozemkami nakladať, či už v rámci dedičského konania alebo pri iných 

spôsoboch prevodu nehnuteľností.                                                                                                Ing. Peter Minárik

 ...

   SVOJPOMOCNE

   Pri bytovom dome na Hronskej ulici 20 si 

budujú detské ihrisko. Je treba pochváliť ak-

tívnych rodičov, ktorí takto chcú pre svoje deti 

vytvoriť dobré podmienky na hry a zaujať tak 

svoje deti vo voľnom čase. Dúfame len, že v 

aktivitách rodičia s deťmi nepoľavia a pre svo-

je deti budú i naďalej vytvárať kultúrne pod-

mienky na účelné využívanie voľného času. 

Všetkým nám záleží, aby všetky deti sa radšej 

hrali a nechodili len tak po dedine a vymýšľali 

zlé veci.

B. P.

 ...

   KOMU PREKÁŽALI?

   Prekvapení niekedy nie je dosť. Niektorí 

ľudia nevedia, čo so sebou, a preto ničia to, 

čo iní budujú. Konkrétne chcem poukázať na 

neraz zničenú dopravnú značku na Tatranskej 

ulici. Komu prekážala? Veď dopravné značky 

nám slúžia ako pomocníci a nie ako prekážky. 

A o spílenom stromčeku si človek pomyslí len 

to, že to nebol skoro ani človek, čo ho vyrezal. 

Pomysleli si títo „ničitelia“, koľko námahy stá-

lo osadenie dopravnej značky a na čo slúžila? 

Nebuďme vandalmi vo vlastnej dedine. Dú-

fam, že ste ma pochopili. Ďakujem.

   P. J.

...

   Bol koniec školského roku a začiatok práz-

dnin. Viacerí sme stáli pred obchodom, od-

razu vidíme ako tie malé rómske dievčatká 

chodia okolo parku. Opýtal som sa ich, čo 

robia samé a dostal som od nich odpoveď, že 

sa chcú starať o park tak, že budú zbierať pa-

pieriky, čo nechali neporiadni ľudia. Svoj sľub 

aj splnili a raz za čas ich vidno prechádzať sa 

po parku a zbierať odpadky. 

   Za ich usilovnosť som ich aj pochválil a po-

vedal som im, že čo sa „za mlady“ naučia, 

v starobe ako keby našli a budú mať vždy 

poriadok nielen doma, ale aj okolo svojho 

obydlia. 

    V.B 

   Významné osobnosti nielen slovanskej, ale 
celoeurópskej kultúry a vedy Sv. Cyril a Metod 
a ich misia na našom území, vtedajšej Veľkej 
Moravy, bola pre nás významným medzní-
kom, ktorého bohatstvo si naplno uvedomí-
me až vtedy, ak ide o veľké výročie spojené 
s ním. Takým je aj rok 2013, kedy si pripomí-
name 1150. výročie príchodu našich vieroz-
vestcov medzi nás.
   Solúnski bratia nám priniesli slovo, písmo, 
ktorým toto slovo zhmotňujeme a šírime me-
dzi sebou už mnoho stáročí. Slovo, ktorým sa 
medzi naším národom šíri v prvom rade vzde-
lanosť, kultúra, v neposlednom rade aj kres-
ťanstvo a v celistvosti naše národné dedičstvo 
a tradície. Aj vďaka tomu sme my, slovenský 
národ, pevne ukotvený v priestore omnoho 
väčších, významom však rovnocenných eu-
rópskych kultúr.
   Pri príležitosti slávenia 1150. výročia prícho-
du svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda na 
územie našich predkov sa počas roka 2013 
uskutočňujú v celej SR početné duchovné 
a kultúrne podujatia, približujúce život a mi-
siu týchto solúnskych bratov. Pripravujú sa 
bohoslužby, katechézy o odkaze svätého Cy-
rila a Metoda, prednášky o význame ich misie, 
konferencie, výstavy, prezentácie kníh a ďal-
šie aktivity.
   Pokiaľ je to v našich silách, prispejme aj my. 
Veď všetci chceme, tak ako sa píše v úvod-
ných riadkoch tohto článku v citovanej časti 
Proglasu, všetci chceme uzrieť naše krásne 
duše, všetci túžime po radosti a všetci radi 
zveľaďujeme slovo, náš jazyk a naše tradičné 
kultúrne hodnoty.

   Elena Sukičová

   Len raz v roku je leto a čas dovoleniek, ces-
tovania a vytúžených letných prázdnin. Tak je 
tomu aj tento rok. Prichádzame, odchádzame, 
spoznávame, cestujeme... Môžeme povedať: 
Sme viac ako inokedy na cestách. Plán a prípra-
va na cestu sú veľmi dôležité. Bez toho je príliš 
náročné vybrať sa na cestu, či už prázdninovú, 
dovolenkovú, letnú alebo vlastne na akúkoľ-
vek cestu, ktorá nás čaká. Cieľ cesty musí byť 
taký lákavý a pre nás taký dôležitý, že pre jeho 
dosiahnutie uro-
bíme aj to, čo by 
sme zvyčajne ne-
urobili. Zmieriť 
sa s náročnosťou 
cesty, možno aj 
nepohodlia, od-
pojenie od vir-
tuálneho sveta, 
zvládnutie horú-
čavy a podobne. 
A tak máme na 
jednej strane svo-
je plány a cesty, 
na druhej strane 
sú plány a cesty, 
ktorými nás ve-
die Boh. Niekedy 
sú ťažké na prijatie, inokedy zahalené tajom-
stvom a my môžeme len konštatovať, že sa 
vymykajú našim osobným plánom a pred-
stavám. Vo Svätom písme čítame: „Lebo moje 
myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie 
sú moje cesty – hovorí Pán.“ (Iz 55, 8). Ísť Božími 
cestami znamená prijať Boží plán cesty. Mož-
no odlišný od môjho, možno hneď nie úplne 
zrozumiteľný, možno nečakaný, možno... Asi 
tak–nejako, podľa príbehu, ktorý nasleduje.
Bol raz jeden starý pustovník. Žil sám, ale 
stále sa sťažoval na cesty, ktorými ho ve-
die Boh. Raz v noci mal sen. Snívalo sa mu, 
že do jeho domu prišiel Boží posol a ho-
vorí: „Poď so mnou!“ Pustovník vstal a šiel.
Prišli do jedného domu a boli veľmi priateľ-
sky prijatí. Pán domu sa im hneď s radosťou 
pochválil: „Dnes mám veľký sviatok. Môj dl-
horočný nepriateľ sa so mnou zmieril a na 
znamenie priateľstva mi poslal tento zlatý 
kalich.“ – Keď sa na druhý deň chystali odísť, 
pustovník si všimol, že Boží posol tajne balí 
zlatý kalich do svojho batoha. Pustovníka to 
popudilo, ale skôr, ako začal protestovať, po-
sol ho zahriakol: „Ticho! Také sú cesty Božie!“
Onedlho prišli do iného domu. Domáci pán bol 
veľký lakomec. Nadával na nevítaných hostí 
a urážal ich. „Musíme ísť ďalej,“ povedal posol 

„Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi 
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, 
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť 
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť 
i rajský život pre seba zas objaviť 

i horiacemu ohňu navždy uniknúť, 
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, 
počujte všetci, celý národ sloviensky, 
počujte slovo, od Boha vám zoslané, 
slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi.“

   (Proglas)

CYRIL A METODCYRIL A METOD

a ešte pred odchodom dal domácemu zlatý 
kalich. Pustovník sa chcel ozvať. „Ticho! Také sú 
cesty Božie!“ zase ho predbehol jeho spoločník.
Večer prišli k chudobnému mužovi, ktorý 
stále nariekal, že sa mu v žiadnej práci neda-
rí a že ho stále prenasleduje nešťastie. „Boh 
ti pomôže,“ utešoval ho Boží posol. Keď však 
odchádzali, podpálil mu dom nad hlavou. „Tak 
už dosť!“ rozčúlil sa pustovník. Dostal však 
zase tú istú odpoveď: „Také sú Božie cesty!“

Tretí deň prišli 
k jednému člo-
veku, ktorý bol 
veľmi neznášan-
livý. Neznášal 
nikoho okrem 
svojho malého 
syna. Toho milo-
val nadovšetko. 
Keď sa na druhý 
deň ráno lúčil 
s hosťami, ho-
vorí: „Nemôžem 
vás odprevadiť, 
ale pôjde s vami 
môj syn. Môže 
ísť až k lavičke, 
ktorou prejde-

te cez potok. Dávajte mi na neho pozor!“ 
–„Boh ho ochráni,“ povedal posol. A keď 
prichádzali k lavičke, zhodil chlapca do roz-
vodneného potoka. „Ty diabol,“ rozkričal sa 
pustovník, „to predsa nie sú Božie cesty!“
Vtom sa posol premenil na anjela, ktorý bol 
plný nebeského svetla. „Tak počúvaj!“ pove-
dal. „Ten kalich bol otrávený. Dobrému mužo-
vi som zachránil život, ale chamtivý lakomec 
sa z neho upije až k smrti. Chudák, ktorému 
zhorel dom, nájde pod jeho troskami poklad. 
Ten mu pomôže, aby sa dostal navždy z biedy. 
A ešte je tu sebec, ktorému som hodil do vody 
chlapca. Ten muž bol veľký hriešnik. Zo svojho 
syna by vychoval vraha. Strata chlapca ho te-
raz privedie k obráteniu. Vidíš, ukázal som ti 
niečo z Božej múdrosti a spravodlivosti. Maj 
v úcte jeho skryté cesty.“
A pustovník sa zobudil zo svojho sna.
Učiť sa Božím cestám znamená žiť s Bohom, 
mať s Ním osobný vzťah, načúvať Jeho hlasu, 
jednoducho povedané: Ja a Boh sme tím. Spo-
lu nám to ide. Nech Božie cesty nám ukazujú 
smer pre tie naše cesty, nielen prázdninové, 
letné, dovolenkové, ale predovšetkým tie 
naše životné cesty.
Všetkým vám prajem krásny čas leta.

Roman Kupčák, váš duchovný otec

Moje cesty – Božie cesty



a Dominika Pišojová, ktorí sa úlohy moderá-
torov zhostili úplne bravúrne. Na hudobných 
nástrojoch nás sprevádzal Michal Mušuka 
a Lukáš Markus. V úvode akadémie prečítala 
slávnostný príhovor Evka Švantnerová. V zá-
bavnej časti sa deviataci lúčili predovšetkým 
so svojimi mladšími spolužiakmi. Spoločne 
zaspievali pieseň od skupiny Iné Kafe Mojich 
najlepších 15 rokov, premietli nám priprave-
né prezentácie zo života tried, za sprievodu 
hudby zaspievali pieseň Imagine, zatancovali 
moderný tanec spolu so spolužiakmi, taneč-
nou skupinou či tanečným partnerom. Veľký 
úspech mali aj scénky zo školského prostre-
dia a vystúpenie aquabell v podaní Michala 
Mušuku, Jerguša Vilhana a Simona Lásku. Vo 
svojom programe sa žiaci snažili predviesť 
všetko, čo dokážu. Aj takýmto spôsobom sa 
dalo zistiť, kto je výborným hercom, spevá-
kom alebo moderátorom. Kto vie napodobniť 
nielen celebritu či spolužiaka, ale vie hrať aj 
na hudobný nástroj alebo perfektne tanco-

vať. Zábavný program sa pozvoľna  presýpal  
do druhej vážnej časti, v ktorej deviataci do-
stali príležitosť poďakovať sa všetkým svojim 
vyučujúcim, prečítať im básničku a podarovať 
im kvet, povedať pár úprimných slov. Bodkou 
za celým programom bola opäť spoločná pie-
seň od Petra Nagyho „Aj tak sme stále frajeri“.  
     Akadémia sa vydarila nad očakávanie všet-
kých, deviataci v nej nastavili vysokú latku pre 
tých, ktorí prídu po nich. My len dúfame, že aj 
ďalšie generácie deviatakov budú mať čo po-
núknuť a svojím vystúpením prekvapia publi-
kum.                              Mgr. Denisa Maťovčíková
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   Je 3. júna a všetci vedia, že tento pondelok nebude 

patriť medzi tie obyčajné. Dnes je v škole akosi rušno. 

Dnes tu nie sú len pobehujúci žiaci a kričiaci učitelia. 

Dnes sú tu hostia – rodičia našich piatakov, ktorí majú 

dnes výnimočný deň. Ich prvý ročníkový výstup, roční-

kovú konferenciu. 

   Tí, čo to už zažili, vedia, že je to nádherný pocit - stáť 

tam a byť stredobodom pozornosti. No nie každý pro-

jekt prezentovali deti samy. Niektoré si svoju pozornosť, 

aj keď nie veľmi rovnomerne, rozdelili so svojím domá-

cim maznáčikom,  ktorý bol priam superzaujímavý. 

Predviedli sa nám dve morské prasiatka a korytnačka. 

   Okrem nich sme počuli aj o Gagarinovi, Grand Cany-

one či čosi o sopkách. Naši šikovní žiaci nám čo-to po-

rozprávali aj o sebe, len nie v materinskom jazyku, ale 

v jazyku, ktorý sa označuje ako cudzí. Či už to bola an-

gličtina alebo nemčina, asi až taká cudzia nebola, lebo 

všetci zvládli svoje projekty úplne brilantne.

   Všetkým sa práce a prezentácie páčili a tešíme sa na 

budúci ročník.

   RNDr. Mariana Rafajová

   Koniec školského roku bol pre nás 
všetkých veľmi náročný. Uskutoč-
nili sme množstvo krásnych akcií, 
na ktoré sa tešili nielen deti, ale aj 
rodičia. K takýmto bezpochyby 
patrí Deň otcov. Zišli sme sa pred 
materskou školou a naši milí otec-
kovia a ich deti súťažili v rôznych 
športových disciplínach. Ťažko 
povedať, či podali lepšie športo-
vé výkony deti, alebo ich rodičia, 
ale jednoznačne možno povedať, 

      S nápadom, ako sa rozlúčiť so základnou 
školou pred nástupom na strednú školu, prišla 
pani riaditeľka Magdaléna Vaníková. Zdalo sa 

jej nemysliteľné, aby deviataci takmer 
na prahu dospelosti len tak odišli zo ži-
vota tých, ktorí ich sprevádzali od prvej 
triedy. Je absurdné, aby deviataci, ktorí 
deväť rokov prekračujú brány školy, od-
išli z nej len tak s vysvedčením a zavreli 
za sebou bránu. Rozlúčkový program 
dáva za všetkým bodku. Deviatacky 
program pripravili žiaci 9. A a 9. B triedy 
spolu so svojimi triednymi učiteľkami -  
p. učiteľkou  Maťovčíkovou a Hrončeko-
vou. Program bol rozdelený na zábavnú 
a vážnu až dôstojnú časť. Celým progra-
mom  nás previedli práve deviataci, Filip Vlček 

,,Zbohom“ sa dáva  navždy, preto vám vraví-
me ,,Dovidenia“

Tak sú tu prázdniny. Ako každý rok. No ten-
toraz sú pre nás iné, výnimočné. 
Sú to naše posledné „detské“ prázdniny, 
prázdniny bývalých deviatakov.  Opúšťa-
me brány našej základnej školy, ako keby 
sme vylietali z hniezda najútlejšieho det-
stva. 
Sme plní očakávaní i obáv z budúcnosti, 
optimizmu, no aj tichého smútku. Sme už 
veľkí, no stále máme srdce dieťaťa, ktoré 
opúšťa zabehaný svet a vrhá sa do niečo-
ho nového, neznámeho.
Čo nás čaká? Splnia sa naše sny?
Zostaneme priateľmi aj naďalej?
Svet plný otáznikov. Hádam na ne existuje 
pozitívna odpoveď.
Je nám akosi clivo. No aj tak sa do budúc-
nosti pozeráme s nádejou. Veď si veríme.  
Už sme naozaj vyrástli ...

Najväčšie poďakovanie za všetko, čo ste pre 
nás urobili, patrí našim triednym učiteľkám 
Mgr. Denise Maťovčíkovej, Mgr. Ivane Hronče-
kovej a pani riaditeľke Mgr. Magdaléne Vaní-
kovej. Tak ešte raz ďakujeme a nezabudneme 
na vás! 

My neodchádzame, iba kráčame ďalej.

Vážená pani riaditeľka,
boli ste perfektná pani učiteľka.

Často prísna, ale zato,
aby ste nám dali zlato.

A zlato, to sú vedomosti,
aby sme ich mali dosti.
Dosť často ste vraveli,

že ste sa do rána asi taliansky naučili.
A ak nenaplníme svoje tekvičky,

dostaneme oranžové vestičky a metličky.
No a keď sme voľno mali,
bez úlohy sme vždy boli.

Na monitor ste nás pripravili,
lebo veru, naozaj sme to potrebovali.
Teraz odchádzame so slzami v očiach,

lebo sme ešte nestretli posiaľ,
učiteľku vášho razenia,

akoby stačilo povedať dovidenia.
Mgr. Denisa Maťovčíková a bývalí deviataci

Hurá, prázdniny!
Pani učiteľky im pripravili krásnu 
a dôstojnú rozlúčku, na ktorú ur-
čite nezabudnú. Pani riaditeľka 
im odovzdala Osvedčenia o ukon-
čení predprimárneho vzdeláva-
nia a zapriala im veľa úspechov 
v škole. Predškoláci sa rozlúčili so 
všetkými deťmi z našej materskej 
školy, ale aj s celým personálom 
a dokonca sa hrdo predviedli so 
svojimi školskými taškami aj pá-
novi starostovi a zamestnancom 

že všetci zúčastnení podali skve-
lé výkony a rozhodne preukázali 
svojho športového ducha. Tradič-
ne sa skončil deň otcov opekaním 
špekačiek pri  altánkoch na Lipo-
vej. Na spestrenie nesmeli chýbať 
ani koníky, na ktorých sa deti po-
vozili.
   Každý rok opúšťajú brány na-
šej materskej školy hrdí budúci 
školáci. Tohto roku ich bolo 35. 

obecného úradu.
   Ani sme sa nenazdali, a už  máme 
za sebou štyri týždne prázdnin. 
Štyri týždne vytúženého oddy-
chu. Detičky sa na ne tešili, pre-
tože to je ten správny čas, kedy 
trávia všetok voľný čas so svojimi 
rodičmi. Všetky deti si to zaslúžia, 
veď počas školského roka mali 
tak veľa povinností, že na oddych 
im veľa času neostávalo. Pevne 

veríme, že do materskej školy sa 
vrátia nabité novou pozitívnou 
energiou.
   Čo dodať na záver? Všetkým či-
tateľom Valaštianskeho hlásnika 
prajeme príjemné čítanie, detič-
kám ešte veľa krásnych zážitkov 

a slnečné počasie, našim budúcim 
školákom veľa úspechov v ško-
le a radosti z učenia a rodičom, 
samé šikovné a zdravé deti. 

   Mgr. Iveta Babčanová
   Foto: Mgr. Stanislava Kaliská

Ročníková konferencia

Možno vánok pofukoval,
kto si to však pamätá,
možno slnko žiarilo tam,
to spomienka ďaleká.

Jedna sukňu, druhý gate,
no do bodky slávnostní,
každý z nás kvet, školskú tašku,
náš prvý deň nevšedný.

Prvý raz v lavici,
na šlabikár pohľad prvý,
s radosťou aj so strachom, 
čo nám dá ten svet nový.

Keď ubehli štyri roky
a nastal čas ísť ďalej,
poslednýkrát sme zamávali
a pobrali sa k budove novej.

Nik už ani netuší,
čo sme čakali
a vonkoncom ani to,
či sme to dostali.

Ale, páni učitelia,
dnes tu stojíme po deviatich rokoch,
aby sme si povedali niečo 
o tých tisícoch krokoch.

Čo ste nás vlastne naučili?
Slovné druhy ste do nás natlačili,
syntax a literárne druhy,
výrazy, rovnice, dokonca i kruhy.

Naučili ste nás o šiestich kontinentoch
aj o dejinách na týchto svetadieloch.

Prežili sme bunky, horniny a minerály
a možno si aj niečo zapamätali.

Prečkali sme nekonečné hodiny chemických 
vzorcov,
aj keď, asi málo z nás bude vedcom.
Naučili sme sa fyzikálne zákony
a asi aj všetky ich obmeny.

Aj keď sme sa väčšinou tešili 
na telesnú a etiku,
milovali sme aj informatiku.
Na jazykoch sme zvládli 
budúci aj minulý čas,
ale už by sme sa to nechceli učiť zas.

No bola s vami aj sranda,
päť rokov sme zisťovali, 
že ste celkom dobrá banda.
Niektorí z vás s nami na diskách tancovali,
iní sa radšej s úsmevom pozerali.

No nedali ste nám len svetské vedomie,
snažili ste sa nám dať aj správanie.
Vaším cieľom pre nás bola empatia,
naším pre vás sem-tam aj psychiatria.

No s pohľadom nazad zisťujeme,
že aj keď si to málo uvedomujeme,
celkom vás už obľubujeme
a za to, čo ste nám dali, 
vám patrí obrovské ĎAKUJEME!!!

            Miška Rafajová

Slávnostná akadémia deviatakov
,,Keď končí sa spoločná cesta,
smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
zostali po nás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie ti ozvena krokov,
poslednou stránkou triednej knihy
zatváraš krásnych deväť rokov.“

Čo nám dala škola
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   Klaudia, dosiahla si fantastický úspech, 
o akom sa tvojim rovesníkom ani nesníva. 
Ako sa začala tvoja cesta k tomuto úspechu, 
čo tomu predchádzalo? S akým projektom 
si v USA súťažila?
Prišla som na gymnázium s dobrými študijný-

Predstavujeme

vám

mladú vedkyňu

Klaudiu Kvakovú
    Klaudia sa v dňoch 16.-21. júna 2013 zúčastnila  medzinárodnej súťaže   GENIUS OLYM-

PIAD 2013, ktorá sa konala na New Yorskej štátnej univerzite v Oswegu v USA. V obrov-

skej konkurencii 232 projektov z 96 krajín sveta za svoj projekt získala bronzovú me-

dailu. 

   Základnú školu vychodila vo Valaskej, po prázdninách nastúpi do maturitného ročníka 

na Gymnáziu J. Chalupku v Brezne. Vo voľnom čase  športuje,  a ako sama hovorí,  na nič 

iné, okrem chémie,  jej už nezostáva čas (smiech). Chémii chce ostať verná aj v budúc-

nosti  a v štúdiu pokračovať v Brne v škole Vysoké Učení Technické - katedra chémie, buď  

chémiu aplikovanú v medicíne alebo chemické inžinierstvo.

mi výsledkami zo základnej školy a prejavila 
som záujem o oblasť prírodných vied. Tak isto 
aj Jakub Šalko - môj terajší spoluautor. Preto si 
nás vytipovali na bádateľskú prácu v labora-
tóriu. Za naše začiatky teda ďakujeme Petrovi 
Horváthovi a PaedDr. Jane Chlebušovej, bez 
nich by sme v USA určite neboli. Zozačiatku 
sme sa museli učiť nové laboratórne techni-
ky a veľa teórie pričom nám veľmi pomohli 
a pomáhajú doteraz. Náš prvý projekt sa volal 
„Monitoring Ca2+, Mg2+ a pH pitnej vody v okolí 
Brezna“. S týmto projektom sme sa prihlásili 
na Kongres mladých bádateľov prírodovedcov 
2011, kde sme vyhrali postup na medzinárod-
ný kongres Encuentro de Jóvenes Investiga-
dores v Španielskej Salamance 2011. Takýto 
úspech nás ešte viac naštartoval. Zúčastnili 
sme sa ešte ďalších súťaží a postupne sme vy-
lepšovali a rozširovali našu prácu. Prvý projekt 
sme rozšírili na „Monitoring fyzikálnych a che-
mických ukazovateľov kvality pitnej vody v okolí 
Brezna“ a takýto monitoring sme urobili aj vo 
vybratých prameňoch z Brezna a okolia, čím sa 
zaoberal náš druhý projekt.

 Asi nám bolo s Kubom stále málo, tak sme sa 
začali zaoberať aj znečistením rieky Hron a náš 
projekt sme prezentovali pod názvom „Moni-
toring znečistenia horného toku rieky Hron“ na 
rôznych projektových súťažiach na Slovensku, 
aj na stredoškolskej odbornej činnosti, kde 

sme s týmto projek-
tom získali 4. mies-
to. No najväčším 
úspechom s týmto 
projektom bola 
nominácia na me-
dzinárodnú envi-
ronmentálnu súťaž 
GENIUS Olympiad 
2013, ktorú sme vy-
hrali na celoštátnej 
súťažnej prehliadke 
bádateľských pro-
jektov žiakov stred-
ných škôl o cenu 
Scientia Pro Futuro 
2012.
 Bádateľskej činnos-
ti sa teda venujeme 
už dva roky pričom 
monitoringu Hrona 
viac ako rok.  Takáto 
práca vyžaduje celé 
dni strávené v škole 
v laboratóriu, alebo 

priamo v teréne počas vyučovania, cez víkendy 
a aj počas prázdnin. Po analýzach je potrebné 
spracovať dáta, a urobiť projekt. Ale nakoniec 
sa nám všetka drina určite oplatila. Všetci by 
sme sa do USA na ďalšiu súťaž určite radi do-
stali znova!
   Čo je to GENIUS Olympiad a o čo vlastne 
ide v tejto medzinárodnej súťaži?
   GENIUS Olympiad je súťaž, ktorá sa zaoberá 
otázkami životného prostredia. Je rozdelená 
do viacerých oblastí ako je: umenie, kreatívne 
písanie, dizajn a tiež veda, v ktorej sme súťažili 
my. GENIUS Olympiad chce, aby sa stredoš-
kolskí študenti zaoberali otázkami životného 
prostredia, inšpiruje ich k ochrane a zlepšo-
vaniu životného prostredia, poskytuje fórum 
pre mládež z celého sveta, aby zdieľala svoje 
myšlienky a informuje verejnosť o globálnych 
problémoch. Je to teda projektová súťaž, na 
ktorej študenti stredných škôl z celého sve-
ta majú možnosť prezentovať svoje projekty. 
V oblasti vedy tiež v rôznych kategóriách: kva-
lita životného prostredia, ekológia a biodiverzi-
ta, zdroje energie a ekológia človeka.

   Ako si spomínaš na svoj pobyt, ako pre-
biehala súťaž a  čo súťažiaci z iných krajín, 
nadviazala si nejaké kontakty? 
   Súťaž prebiehala na New Yorskej štátnej uni-
verzite v Oswegu (New York State University at 
Oswego). Bývali sme na internáte v areáli školy. 
Na súťaži sme nepoznali žiadnych ľudí, ale veľ-
mi rýchlo sme sa socializovali vďaka pestrému 
programu organizátorov. Prvý deň sme mali 
poobede Ice breaking activities, doslova akti-
vity na lámanie ľadov, čiže sme sa hrali medzi 
sebou rôzne hry, pri ktorých sme sa o sebe viac 
dozvedeli a navzájom sme sa spoznali. Súčas-
ťou súťaže bol tiež jeden večer vyhradený na 
to, aby každý súťažiaci/ skupina súťažiacich 
predstavili svoje krajiny a ukázali, čo je pre ich 
krajinu typické. Tento večer bol veľmi zaujíma-
vý, pretože súťaže sa zúčastnili študenti z 96 
krajín sveta.  Stretli sme sa tiež s veľmi zaují-
mavými vecami a domov som si doniesla nap-
ríklad ručne šitý peračník z Malajzie a mnoho 
ďalších vecí. Keď sme sa už ako tak spoznali, 
chodievali sme spolu hrávať stolný tenis, bi-
liard, stolný futbal, futbal a posledný deň sme 
nemohli zabudnúť na kúpanie sa v studenom 
Ontárijskom jazere.
   To všetko dohromady vyzerá ako skvelý 
prázdninový pobyt a nie medzinárodná 
súťaž. Akou formou prebiehala prezentá-
cia projektov. Z fotiek sa dá vyrozumieť, 
že ste si pripravovali panely, prezentovali 
ste projekt aj ústne, alebo aj nejakou inou 
formou?
   Svoj projekt sme prezentovali prostredníc-
tvom súťažného postera. Na prezentáciu sme 
mali 10 minút. Najprv sme v krátkosti zhrnuli, 
o čom celá naša práca bola a potom bol čas na 
otázky od hodnotiteľov.
   Čo, napríklad zaujímalo hodnotiteľov?
   Hodnotitelia sa zaujímali najmä o kvalitu 
vody v rieke Hron. Mali so sebou fotoknihu, 
kde mohli vidieť nádhernú prírodu a okolie tej-
to rieky. Naša príroda sa im veľmi páčila. Tiež 
sa im páčil náš laboratórny denník so všetkými 
výpočtami, hodnotami roztokov, ktoré sme po-
užívali a so všetkými nameranými hodnotami. 
   Že je Hron znečistený je mnohokrát vidi-
teľné aj voľným okom. Stačí, keď opadne 
väčšia voda a odpad z ľudskej nedbanlivosti 
ostáva na brehoch zachytený na konároch, 
či koreňoch stromov. Čo ste vlastne s Jaku-
bom o znečistení Hrona zistili z tej vedeckej 
stránky, k akému záveru ste došli?
   Je pravda, že každý z nás môže vidieť kopu 
smetí okolo Hrona, ba aj v Hrone, no hodnoty 
ukazovateľov, ktoré sme stanovili nás dovied-
li k záveru, že na úseku od prameňa po obec 
Chvatimech je voda čistá a kvalitná.
   To je veľmi potešujúca správa, dúfam len, 
že to nepovzbudí tých, ktorí si z Hrona ro-
bia kontajner. Len tak pre zaujímavosť, 
postrehla si napr., aké témy z vašej oblasti 
riešili študenti z iných krajín?
   Mali sme dosť málo času na to, aby sme sa 
aj my súťažiaci aspoň trochu prešli a lepšie si 

prezreli konkurujúce projekty. Všimla som si 
len pár projektov, z ktorých ma zaujal projekt 
z Kosova - Adsorpcia oxidu uhoľnatého po-
mocou pevného hemoglobínu, alebo ukrajin-
ský projekt DNA insekticídy ako perspektívne 
prostriedky na regulovanie množstva hmyzu. 
   Reprezentovala si naše malinké Slovensko 
za „veľkou mlákou“, s akými pocitmi si letela 
do USA?

   Neviem si predstaviť krajší pocit ako ten, keď 
sme naším projektom mohli reprezentovať 
Slovensko.
   Súťaže sa zúčastnili študenti z 96 krajín 
s 232 projektmi, to je naozaj obrovská kon-
kurencia. Už len vedieť tento fakt pred súťa-
žou muselo byť veľmi stresujúce.
   Prvé tri dni boli trošku stresujúce, hlavne 
z očakávania toho, čo bude. Prvé dva dni v USA 
sme boli na výlete. Štvrtý deň ráno sme projekt 

odprezentovali a ostatné dni boli 
skvelé a po vyhodnotení ešte 
úžasnejšie.
   Pobyt v zahraničí dokáže po-
riadne znepríjemniť jazyková 
bariéra, napríklad na dovolen-
ke. Je jasné, že projekt ste mu-
seli prezentovať v angličtine, 
ale čo taká komunikácia s os-

tatnými študentmi 
pri „lámaní ľadov“? 
   S ostanými súťažia-
cimi sme komuniko-
vali po anglicky, ale 
snažili sme sa naučiť 
aj nejaké cudzie slo-
vá, také základné, v 
rôznych jazykoch. 
Bolo to dosť ťažké,  
ale dobre sme sa na 
tom   zabávali. Hlav-
ným jazykom bola 
angličtina,  tú každý z 
nás musel ovládať. Zo začiatku som 
sa bála, že moje konverzácie budú 
nezaujímavé vzhľadom na moju 
úroveň angličtiny,  no bola som prí-
jemne prekvapená.

   Čo ti účasť na tejto olympiáde, samozrej-
me okrem umiestnenia, priniesla?
   Na tejto súťaži som získala mnoho nových 
skúseností a tiež nové priateľstvá. Účasť 
a umiestnenie na tejto súťaži mi určite uľahčí 
ďalšie štúdium, keďže sa chémií chcem veno-
vať aj naďalej.
   Ďakujem za rozhovor a do budúcnosti ti 
želám veľa úspechov.

     M. Senčeková, foto: súkr. archív

Slovenská delegácia po vyhlasovaní výsledkov

 Každý súťažiaci si mohol obliecť typické oblečenie, aké sa nosí v jeho krajine. Hoci sa 

v krojoch u nás bežne nechodí, k Slovensku kroj patrí.  

Slovenská delegácia s maskotom súťaže.

Pravidlá a podmienky 
„Súťaže o najchutnejšiu haruľu Valaskej“
1. Súťaže sa môžu zúčastniť 3-členné družstvá, 
ktoré si zvolia svojho kapitána a názov družstva.
2. Počas súťaže sú súťažiaci povinní dodržiavať 
bezpečnosť pri práci a hygienu. 
  3. Každé družstvo si zabezpečuje vlastný spotre-
bič, napr: elektrický, plynový, liehový – turistický,  
aby pracoval s tým, čo pozná. 
Upozornenie: z technický dôvodov je nutné 
odskúšať si spotrebiče pred súťažou doma!!!
4. Družstvo si na prípravu zabezpečuje všetky 
pomôcky (škrabku, nôž, strúhadlo,  panvicu mis-
ky, varechy, doštičky, utierky ...) podľa vlastných 
potrieb.
5. Na prípravu cesta súťažiaci dostanú 1 kg ze-
miakov. Družstvo môže použiť aj 1 kg vlastných 
zemiakov.
6. Štartovné – predstavujú všetky ostatné ingre-
diencie, ktoré si súťažiaci zabezpečujú sami podľa 
vlastných receptov. 
7. V hlavnej kategórii sa oceňuje CHUŤ.  Porota 
vyhodnotí prvé 3 miesta. 
8. Súťažiaci majú právo vybrať si na ohodnotenie 
haruľu, ktorú sami uznajú za najlepšiu. Na veľkos-
ti harule a počte kusov nezáleží. Vybraná haruľa 
bude predložená porote na pridelenom tanieri, 
nie na vlastnom. Tanier bude označený číslom, 
ktoré bude odlišné od štartovacieho čísla, aby sa 
dodržala anonymita pri hodnotení.   
  Počas súťaže sa v súťažnom priestore môžu 
nachádzať len súťažiaci!!!

Klaudiin bronz má pre nás cenu zlata

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým 
Vám, ktorí ste nám aj tohto roku zachovali pria-
zeň a  venovali ste nám 2% z Vašich daní.  Aj takto 
získanými prostriedkami sme už podporili deti 
z Valaskej so zdravotným postihnutím, či mladé 
talenty.          
   Naposledy sme venovali 200,- €  Klaudii Kvako-
vej, skromnému, no veľmi nadanému dievčaťu, 
ktoré reprezentovalo Slovensko v USA na vedec-
kej súťaži.  Klaudia využila peniaze na úhradu 
časti nákladov spojených s dopravou do USA.
Ďakujeme.

OZ Pekný deň
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Chladných dažďov v júni hos-
podár sa bojí, najmä vincúr, 
včelár pri nich zle obstojí.

Ak počas žatiev prší, bude veľa 
orechov ale málo chleba.

Ak zaplače Margita, bude daž-
ďov dosýta.

Ak na Jakuba jasné slnko svieti, 
má tuha zima býti.

Keď na deň svätej Anny prší, 
bývajú lieskovce červivé.

Horúčosť na sv. Dominika zna-
mená veľmi tuhú zimu.

Vietor, ktorý sa strhne na Oská-
ra, potrvá štyri dni.

Keď na svätého Vavrinca prší, 
bude mnoho myší.

Keď je na Vavrinca pekná teplá 
chvíľa, nastane i jeseň sedliako-
vi milá.

Ak je na Vavrinca slnce, bude 
medu plné hrnce.

   Na začiatku posledného júnového týždňa nám príroda opäť dokáza-

la svoju moc, že aj napriek modernej dobe musí byť človek ostražitý 

a nepodceňovať silu vody. Tento krát sa záplavy týkali koryta Čierne-

ho Hrona, ktorý sa po návale prudkých dažďov vylial a zaplavil nielen 

záhradkársku oblasť, čističku odpadových vôd, ale dostal sa až ku ga-

rážam. 

   Voda napáchala nemalé škody nielen na úrode, na malých chatkách 

záhradkárov a autách 

v garážach autičkárov. 

Tých, ktorých sa zápla-

vy dotkli, mali hlavy 

v smútku a museli sa 

pustiť do veľkého upra-

tovania. Ľudia, ktorí ešte 

nezažili, čo to vôbec 

záplava je, si nevedia 

predstaviť, koľko práce 

a o koľko fi nančných  

nákladov s odstraňova-

ním škôd prichádzajú. 

   Tak len želám pevné 

nervy do budúcnosti 

a aby takéto živelné po-

hromy našu obec už len 

obchádzali.

   Text a foto: 

Petra  Kašová

   Jánske zvyky a obyčaje pripomínajú to, že 

deň patriaci Jánovi pokladali naši predkovia 

za významný deň v roku. Tradovalo sa, že na 

Jána majú magickú moc všetky živly – zem, 

voda i oheň. Preto sa pálili jánske ohne, vatry. 

Ohňu sa pripisovala magicko – očistná fun-

kcia. Generácie pred nami verili, že aj byliny 

najdené v magickú noc, majú ozdravujúce 

účinky.

Pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, 

oslavovali ho ohňom a bohatou hostinou.

Nielen pre našich predkov, ale aj pre nás sú-

častníkov je deň patriaci Jánovi, významným 

dňom. Je krásne teplé júnové odpoludnie. 

Ako na želanie. Čo viac si priať. Aby sme Jána 

oslávili, Jánovi zaspievali, súťažili a vatru zapá-

lili. A aby dobrá nálada vydržala až do rána. 

   V polovici júna, presnejšie 15. 
júna 2013 našu obec reprezentoval 
na XII. ročníku okresnej prehliadky 
speváckych skupín súbor „SENI-
ORI“, ktorá sa konala v susednom 

   bol určený pre všetkých, ktorí majú radi zábavu a trochu adrenalínu. 

Voda sa v športovom ponímaní spája i s plavidlami. 8.júna 2013 - toto 

spojenie patrilo netradičným plavidlám. Pod mostom na železničnú sta-

nicu v Brezne sa stretli priaznivci adrenalínu a zábavy o 10,30 hod. „Po po-

krstení“ Hrona p. starostom Ing. Jurajom Uhrinom sa posádky vydali na 

plavbu dole Hronom do Valaskej, k futbalovému ihrisku. Toto podujatie 

nie je určené pre nikoho konkrétneho. Môžu sa ho zúčastniť naozaj všetci. 

Muži, ženy, dospelí, deti, čoho dôkazom je zatiaľ najmladšia účastníčka 

splavu Vaneska Vrbovská (7), ktorá vlani Hron splavila, (tohto roku ju pre 

vysokú vodu mamka nechala radšej na brehu). Dolu Hronom sa mohlo 

plaviť čokoľvek, plavidlá nie sú podmienené žiadnym kritériám. Téma 

plavidiel podlieha tiež len voľbe posádky. V tomto roku bolo možné vidieť 

na Hrone 4 posádky s názvami Šejkovia, Hippese, Vianoce a Remex. Spla-

vu sa zúčastnili “námorníci” z Valaskej, B. Bystrice, Brezna, Korytárok. 

   Po splavení a šťastnom pristátí čakal na “námorníkov” i divákov prog-

ram pri hostinci Pod úbočou. Do tanca hrala kapela Los Babracoss, pred-

  SPLAV HRONA 
NA NETRADIČNÝCH  PLAVIDLÁCH

stavila sa i kapela Mikyho Németa M2D a do spevu hrala ľudová hudba 

Kučeravý javor z Pohronskej Polhory. Kto sa zúčastnil, neobanoval. Teší-

me sa o rok na nové plavidlá s novými témami a s novými posádkami. 

   Ahoj o rok!

Srdečné poďakovanie  patrí: OcÚ Valaská v z. p. Ing. J. Uhrinom, pod kto-

rého záštitou sa podujatie uskutočnilo: HPÚ - Ing F. Bachratý, Preprava 

dreva - p. Šaňo Petrikovič, Agromix - p. Roman Badinka, p. Martin Krupa, 

Perla gastro Valaská - p. Ľubo Štubňa, Salmo Hálny - p. Ľuba Šajgalová, 

Zvieratkárstvo - p. Maja Andrišeková, Potraviny Valaská - p. Milka Po-

liaková, Satbar Hronec - p. Ján Vrana, Papiernictvo Valaská - p. Marcel 

Oravec, Hotel Poniklec Majer - p. Ing. Juraj Srogoň, Ľudovka Valaská - p. 

Konczová, p. Peter Kučera.

   Ďakujeme Pavlovi Benedekovi, Romanovi Kubaliakovi za pomoc pri 

príprave, Rene Kubove, Zuzke Dlugošovej, Evke Surovej, Evke Schallerovej 

za prípravu a realizáciu hier pre deti.

Silvia Vilhanová 

Foto: Barbora Strmeňová

  JÚNOVÁ ZÁPLAVA

Jánske ohne

sviatok letného slnovratusviatok letného slnovratu

Jánske ohne na Piesku                                               Foto: Viera Babčanová

Stalo sa. Jánske ohne, 

ktoré zorganizovala 

MO MS vo Valaskej, 

urobila všetko pre to, 

aby to tak bolo.  Aj ten-

to rok sa jánske ohne  

konali na kopci Lipová. 

Zišli sa malí i veľkí.

Program bol bohatý, 

každý si našiel to svoje.  

Pre deti boli priprave-

né súťaže. Lukostreľbu 

si vyskúšali  aj dospelí. 

Potom si deti pri ma-

lom ohníku za pomo-

ci dospelých opekali 

špekačky. 

Občerstvenie mal na starosti Hasičský zbor 

Valaská. Chutný diviačí guláš pripravil a dob-

rou náladou okorenil pán Ján Badinka. Guláš 

rozvoniaval celou dolinou.  Zavinšovalo a za-

spievalo sa všetkým prítomným Jánom. Po zo-

tmení za spevu piesne ,,Ó  Jane, Jane vajane“ 

sa zapálila vatra. Dlho do noci sa ozýval spev 

ľudových piesni za sprievodu harmonikára 

pána Jána Srnku. Na cestu domov nám svietili 

svätojánske mušky. Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa podieľali pri organizovaní sviatku.

MO MS Valaská

Foto: Petra Kašová

  ĎAKUJEME „SENIOROM“

Hronci. Mal som česť byť prítomný 
na tomto príjemnom kultúrnom 
podujatí, kde svoje spevácke kva-
lity predviedlo deväť speváckych 
skupín a milým oživením podu-

jatia bol  umelecký prednes pána 
Gubančoka z Nemeckej. Chcem 
touto cestou poďakovať za všet-
kých spoluobčanov obce Valaská 
našim seniorom, ktorých spája 
spoločná záľuba – spev a interpre-
tácia našich krásnych slovenských 
ľudových piesní. Spevácka skupi-
na „SENIORI“ svojím vystúpením 
úspešne reprezentovala našu Va-
laskú a ja im úprimne želám, aby 
im to aj naďalej ladilo, aby bohatá 
studnica slovenských piesní bola 
nevyčerpateľným zdrojom kvalit-
ného repertoáru. Samotným čle-
nom speváckej skupiny „SENIORI“ 
želám veľa zdravia a stále viac opti-
mizmu a elánu, ktoré vám mnohí 
mladší môžu závidieť. V mene svo-
jom i v mene všetkých poslancov 
obecného zastupiteľstva vyslovu-
jem podporu vašej záslužnej čin-
nosti a ďakujem za reprezentáciu 
občanov Valaskej.

 Ing. Peter Bánik, zástupca starostu 
obce Valaská

Foto: Marta Petrová

Pranostiky
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Tieto jeho slová, vzácne a vďač-

né spomienky, nám zostali na 

čestného občana Valaskej - výz-

namnú osobnosť, špičkového 

chirurga, na celom svete uzná-

vaného lekára, nášho rodáka 

prof. MUDr. Jaroslava Simana, 

CSc. Tieto slová sú napísané na 

jeho hrobe v rodnej obci. Ubeh-

lo už 5 rokov od chvíle, keď po 

ťažkej chorobe odišiel tam, 

odkiaľ niet návratu. Hodnota-

mi jeho života boli pokoj duše 

a tela, všestranná sebarealizácia 

práce, pri záchrane ľudských 

životov, pri výchove novej ge-

nerácie lekárov, tvorivosť, nes-

mierna ľudskosť a pokora. Mal 

rád svoj domov, rodnú dedinu, 

zem po ktorej kráčal, svoje deti, 

rodinu, priateľov, spolupracov-

níkov, svoju prácu, svojich Va-

lašťanov. 

   Z chlapca, ktorý sa neraz oháňal 

kosou na rodných poliach, ktorý 

sa neštítil žiadnej roboty, ktorý 

bol jedným zo šíriteľom kultú-

ry a vzdelanosti v obci, sa po-

stupne vypracoval v osobnosť, 

Už je to bolestivých 5 rokov

   „Vzácnosť života sa meria jeho užitočnosťou.“
ku ktorej sa s nádejou obracali 

tisícky pacientov. V osobnosť, 

ktorá vložila novej generácií do 

rúk rozlet a perspektívu rozvoja. 

V osobnosť, ktorej meno dnes 

a navždy budú s vďakou, úc-

tou a obdivom vyslovovať jeho 

študenti, kolegovia, spolupra-

covníci, pacienti, celá medicín-

ska spoločnosť na Slovensku 

i v zahraničí. Do povedomia 

širokej verejnosti sa dostal naj-

mä úspešným oddelením siam-

ských dvojčiat. Dodnes si mnohí 

spomínajú na jeho nezabudnu-

teľné slová, v ktorých prostred-

níctvom médií do celého sveta 

oznámil, že zo svojim lekárskym 

tímom úspešne v roku 2000 

oddelil siamské dvojčatá z Krás-

nohorskej Dlhej Lúky. Do dejín 

slovenskej medicíny vošiel aj 

ako spoluzakladateľ Detského 

kardiocentra DFNsP v Bratisla-

ve, účastník prvej transplantá-

cie srdca a prvej transplantácie 

pečene u dieťaťa.  „Oči chirurga 

by mali byť očami, v ktorých 

by pacient vždy videl nádej, že 

s pomocou božou bude žiť. Prá-

ve takto to vidia moje oči, oči až 

príliš skúseného chirurga.“ po-

vedal profesor Siman v jednej 

zo svojich prednášok.   Za jeho 

vynikajúce výkony a zásluhy bol 

ocenený tými najvyššími vyzna-

menaniami Slovenskej lekár-

skej spoločnosti, Ministerstva 

zdravotníctva SR, za celoživot-

né dielo najvyšším štátnym vy-

znamenaním Radom Ľudovíta 

Štúra 1. triedy, čestnými člen-

stvami mnohých lekárskych 

spoločností doma i v zahraničí 

a mnoho iných. Jeho posledné 

päťzväzkové dielo „Princípy chi-

rurgie“ je a zostane veľkým prí-

nosom pri ďalšom vzdelávaní 

lekárov.  Aj pri svojej mimoriad-

nej vedeckej a odbornej práci 

bol prof. Siman neobyčajne 

skromný, dobrý, vzácny človek. 

Bol čestným občanom Valaskej, 

do ktorej sa vždy rád a často 

vracal so svojimi deťmi, čest-

ným občanom Brezna a iných 

miest a obcí.  Sme na vás, hrdí 

pán profesor Siman, sme hrdí 

na vaše úspechy a um, na vašu 

prácu, na to, že ste boli jedným 

z nás, ktorý svojou medicínskou 

prácou a jej výsledkami preslá-

vil svoje rodisko a naše malé 

Slovensko na celom svete. 

   Na vás sa jednoducho nedá 

zabudnúť. Odpočívajte v poko-

ji. Spomíname a ďakujeme. 

Danka Králiková

   Pokrik, ktorý sa niekoľkokrát do 
týždňa od apríla 2013 ozýva na ih-
risku v starej Valaskej.
Kto by to bol povedal, že Valaská 
bude mať po vyše 20-tich rokoch 
ženské hasičské družstvo.
   Prvotná myšlienka vznikla na 
výročnej schôdzi v januári 2013. 
Do apríla sa družstvo zišlo v tomto 
zložení: 
Uniformy oprášili staronové členky: 
Vierka Zelenčíková, Alenka Hučko-
vá a Renka Kubove.
Novými členkami družstva sa stali: 
Zuzka Slivková, Blanka Pacerová, 
Žanka Potančoková, Zorka Mäsia-
rová, Ivka Hučková, Verka a Domka 
Schallerové a Katka Ištvánová.
    Po ťažkých začiatkoch spojených s 
oboznámením sa s hasičskou tech-
nikou si každá členka našla svoju 
funkciu. Po náročných tréningoch 
sme sa zúčastnili našej prvej súťaže 
v Hronci, kde sme sa umiestnili na 
3. mieste a prvý pohár bol „doma“. 
Krátko na to, sme sa zúčastnili na 

Slza
Niečo sa ti stalo s tvárou, 
niečo ju moc zmenilo.
Zostala si celkom samou
a tvoje oči zahmlilo.

Predtým na nej úsmev bol, 
keď si stála v dvojici.
Teraz je tam bôľ, 
čo usadil sa na líci.

Dolu tvárou tečie slza, 
trblieta sa na slnku.
Podobná je kvapke dažďa,
čo nevydrží hodinku.

O chvíľu to všetko prejde,
opäť príde úsmev tvoj.
Zas iný chlapec nájde,
prinesie ti lásky roj.

Nájde svoju lásku znovu, 
kým príde jeseň – špatný čas!
Nájdi predsa lásku novú,
nech nespáli ti  srdce mráz!

So slzami v očiach skonči, 
to sa k tebe nehodí!
So slzami sa to končí,
keď ti lásku rozhodí.

JUDr. Oto Malík

Chceš naplniť svoje sny? 

Prebuď sa!

Všetko v živote je iba 

dočasné. 

Klebeta je jediný hlas 

rýchlejší než zvuk.

Priateľ je človek, ktorý ťa 

neodsudzuje za minulosť, 

ale cení si Ťa - aký si práve tu 

a teraz.

Najväčšiu prázdnotu prežíva 

ten, kto je plný vlastného 

JA.

Krásny letný deň v našej Valaskej

foto: Ing. Albín Háber

P k ik kt ý i k ľk k át d

Pripraviť sa...útokom, vpred!
povinných previerkach priprave-
nosti v Michalovej, ktoré boli veľ-
mi náročné. Aj napriek tomu sme 
získali „Certifi kát pripravenosti“. 

Týchto previerok sa zúčastnili aj 2 
mužské družstvá z Valaskej, ktoré 
dosiahli výborné výsledky: 3.mies-
to v kategórii muži nad 35 rokov a 

13. miesto v kategórii muži z cel-
kového počtu 41 družstiev. Tu sme 
dostali pozvánku na nočnú súťaž v 
Polomke. Bola to pre nás výzva, na-
koľko sa ženské družstvo z Valaskej 
nikdy nezúčastnilo nočného prete-
ku. Aj keď sme neuspeli, bola to pre 
nás nová skúsenosť. Zistili sme, čo 
musíme dotrénovať a to nás aj že-
nie vpred. Žiadne boľačky a mod-
riny nás neodrádzajú od tréningov 
a účasti na súťažiach. Robíme to 
pre radosť a teší nás, že aj takýmto 
spôsobom môžeme reprezentovať 
našu obec. Tréningy a súťaže mô-
žeme absolvovať len vďaka ochote 
našich kolegov, mužov z OHZ Va-
laská, ktorí nemajú problém veno-
vať svoj voľný čas správe nám. Veľ-
kú podporu máme samozrejme aj 
od obce Valaská. Budeme rady, keď 
sa staneme vzorom aj ostatným 
ženám a pridajú sa k nám aj deti a 
mládež Valaskej.
   OHZ Valaská, to nie sú len hodiny 
driny a túžba po víťazstve. Je to tím 
– rodina založená na dôvere, viere 
v kolektív a zachovanie ducha sv. 
Floriána.

Text a foto: 
členky OHZ Valaská



Po II. sv. vojne si mládenci zhotovili člnky z častí 

havarovaných vojenských lietadiel, ktoré získa-

li z kovošrotu.
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   Horehronie nebolo vždy takou hladovou doli-

nou, ako je dnes. Už pred niekoľkými storočiami 

začali naši predkovia využívať vo veľkej miere 

železnú rudu, ktorá sa ťažila v našom okolí. Prvé 

písomné správy o železiarstve na Hrone sú z ro-

kov 1380 – 1400. V roku 1580 prevzal bane a há-

mor v Hronci štát. V roku 1789 začala železiarska 

výroba na Piesku. V roku 1853 v Podbrezovej.

   Železorudné náleziská boli v Hronci, Osrblí 

a v Nízkych Tatrách na Jarabej, v Mlynnej doline, 

Gápli a okolo Banskej Bystrice. Významné boli aj 

blízke náleziská na Gemeri, Dobšiná, Rožňava 

a ďalšie. Železná ruda sa spracovávala na železo 

v mašách. Toto sa ďalej skujňovalo v hámroch 

na Piesku, Chvatimechu, Vajskovej, Osrblí, Bys-

trej, Jarabej, Jasení, Lopeji, Ponikách, Moštenici 

a inde. Všetky využívali vodnú energiu nízkota-

tranských alebo rudohorských potokov..

   Vtedajšia technológia výroby železa nebola 

vhodná na výrobu väčšieho množstva železa, 

ktoré hospodárstvo Uhorska potrebovalo. Preto 

štát, ktorý bol vlastníkom baní a hámrov zavá-

dzal modernejšie technológie výroby. Postavili 

sa vysoké pece v Hronci a neskôr 

v Osrblí. Pozostatok tejto môžeme vidieť na 

Troch vodách ešte dnes. Ďalšie vysoké pece boli 

v Tisovci, Pohorelej, Polhore – Michalovej, Ľubie-

tovej a Ponikách. Až na tisovskú všetky postup-

ne časom zanikali.

   Surové železo sa spracovávalo vo valcovniach. 

Tieto sa postupne vybudovali na Piesku, Chva-

timechu, Podbrezovej a Bujakove. Valcovne na 

rozdiel od hámrov nemohli mať pohon trans-

misiami, ale potrebovali viac výkonnejších jed-

notkových pohonov. Najvhodnejšie na to boli 

el. motory, pre ktoré bolo potrebné vyriešiť do-

dávku el. energie. Pre väčšiu elektráreň chýbalo 

uhlie a v tej dobe nebol možný ani diaľkový pre-

nos vedením. Oproti železiarskym komplexom 

inde v Európe chýbala Hrončianskemu palivová 

základňa – uhlie. Jeho dovoz pre značnú vzdia-

lenosť a chýbajúce dopravné tepny bol ekono-

micky nereálny. 

   V dôsledku nárastu produkcie výroby železiar-

skeho komplexu a pre využitie zavedenej výroby 

koľajníc a mostov, postavila železiareň Podbre-

zová v roku 1884 železničnú trať z Podbrezovej 

do Banskej Bystrice. Táto umožnila dovoz koksu 

z Ostravy a prechod na modernejšiu technoló-

giu martinských vysokých pecí, s vylúčením dre-

veného uhlia. 

Počas 1. svetovej vojny bola trať predĺžená do 

Brezna a neskoršie do Tisovca a Červenej skaly. 

   Dovtedy museli naši predkovia už dávno pred 

Európskou úniou prísť na možnosť využiť ob-

noviteľné zdroje, ktorých našťastie sme mali 

dostatok. Na pohon strojov postavili na vod-

ných tokoch hámre a vodné elektrárne a na 

tavenie a vykurovanie pecí použili drevené 

uhlie. Prívodné a odvodné kanály elektrární 

boli typizované, šírky asi 4 m s betónovými 

oboma brehmi. Pod sútokom Čierneho Hrona 

a Osrblianky bola v Hronci hať medzi dnešným 

depom Čiernohronskej železničky a futbalovým 

Elektrárne na Hrone
ihriskom. Prívodný kanál prietokovej elektrárne 

viedol cez Hronec do lisovne, kde bola turbína. 

Popri kanále bolo stromoradie a široký chodník 

slúžiaci v nedeľu ako korzo. Odvodný kanál bol 

podzemný a ústil na Chvatimechu do Hrona. 

Tam v mieste terajšieho plynového premostenia 

bola väčšia hať, ktorá mala priepusť pre plte. 

Cez túto bol možný priechod pltí z horehronia. 

Väčšie množstvo posledných pltí priplávalo na 

pílu v Štiavničke začiatkom štyridsiatych rokov.

   Hať na Chvatimechu mala okrem pltnice ešte 

dve priepuste, stabilizujúce výšku hladiny a ba-

zén, z ktorého tiekol ďalej Hron. V bazéne bola 

značne hlboká voda, umožňujúca vynikajúce 

kúpanie, ktoré využívalo veľa ľudí. Preto žele-

ziarne postavili na brehu dve kovové prezliekár-

ne. Prívodný kanál na elektráreň vo valcovni na 

Chvatimechu mal pred 4 turbínami hať, ktorou 

bolo možné vodu odstaviť a pustiť do Hrona. 

Hať bola blízko chodníka železničnej stanice na 

Piesok.

   Začiatkom 20. storočia boli postavené na Pies-

ku dve elektrárne. V roku 1902 to bola prieto-

ková na Bystrianke, kde prívodný kanál viedol 

od hornej brány strojárni popri ceste na dolnú 

bránu, kde bola turbína a valcovňa. Odtokový 

kanál viedol nazad do Bystrianky. Valcovňa 

s turbínou boli odstavené v r. 1937. V roku 1903 

bola spustená aj spádová elektráreň s dvoma 

turbínami. Voda je privedená z hate na Bystrej 

a to pod sútokom Bystrianky a Štiavnice, pod-

zemným tunelom s veľkou vyrovnávacou nádr-

žou na Diele. Spádová výška je 73 m. Elektráreň 

je aj po niekoľkých opravách i po 110 rokoch 

stále fungujúca.

   Pod sútokom Hrona a Bystrianky na Štiavničke 

bola ďalšia hať. Prívodný kanál z nej viedol popri 

ceste cez Podbrezovú, do elektrárne za koncom 

haly martinských pecí. Do tohto kanála sa pri 

kostole vlieval Krpačovský potok z Hnusna. Táto 

elektráreň podobne ako v Lopeji mala dve prie-

tokové turbíny. Krátky odtokový kanál viedol do 

Hrona, kde bola ďalšia hať na prívodovom kaná-

le, ktorý pokračoval cez Skalicu do Lopeja. Pod 

sútokom kanála a Vajskovského potoka bola 

elektráreň v Lopeji. Dnes sú obe zrušené. Pod-

zemný odvodovo prívodný kanál ide ďalej popri 

štátnej ceste do Banskej Bystrice až do Dubovej, 

kde sa pripája Jasenský potok. Tamojšia elektrá-

reň má dve spádové turbíny a je stále funkčná. 

Všetky spomínané elektrárne boli prepojené do 

jednej siete. Pred bývalou elektrárňou v Lopeji je 

možné vidieť malú časť pôvodného prívodného 

kanála s haťou. Aby bolo možné regulovať vý-

robu elektriny pri meniacom sa množstve vody, 

bola elektráreň v Podbrezovej rozšírená o parnú 

elektráreň vykurovanú uhlím.

   Kaskáda vodných elektrárni bola prietoková, 

bez žiadnych väčších vodných priehrad. Tvorila 

ju sústava vodných kanálov a haťových uzáve-

rov.

   I keď sú známe dnešné výhrady tzv. ochrancov 

prírody k vodným elektrárňam z hľadiska ochra-

ny prírody a rýb, môžem zodpovedne povedať, 

že už nikdy nebolo v Hrone toľko rýb, ako v ča-

soch fungovania kaskády. 

   Poslednou elektrárňou na hornom Hrone bola 

elektráreň v Banskej Bystrici. Prívodný kanál 

k nej išiel z hate v Šálkovej. Elektráreň bola nie-

kde v mieste dnešného Orange oproti hlavnej 

železničnej stanici a odvodný kanál viedol cez 

mesto popod pamätník SNP až do Hrona pri 

malej stanici. 

   Pretože vlastníkom Hrončianskeho komplexu 

bol erár – čiže štát, ten pre zvyšovanie úrovne 

a hospodárnosti výroby posielal na jeho vede-

nie najlepších odborníkov krajiny. Títo privádza-

li alebo organizovali príchod tirolských baníkov, 

ale aj železiarskych odborníkov. O osídľovaní 

svedčia viaceré nemecké mená našich spo-

luobčanov. Komplex spolu s Coburgovskými 

železiarskymi prevádzkami na hornom Hrone 

s gemerskou železnou rudou bol pýchou celého 

vtedajšieho Uhorska. 

   Ďalším obnoviteľným zdrojom potrebným pre 

železiarsku výrobu boli lesy. Na ich obhospoda-

rovanie prichádzali na Biele a Čierne handle ďal-

ší osadníci z cudziny. Aby lesy mohli pravidelne 

dlhodobo dodávať množstvo potrebného dreva 

na drevené uhlie, bolo nutné aj hospodárenie 

v nich posunúť na vyššiu úroveň. Bol to rodák 

z Brezna Dekrét Matejovie, ktorý zaviedol do 

výsadby lesa priemyselné metódy a to hlavne 

umelé sadenie a iné. Pre lepší splav palivového 

dreva bola postavená vodná nádrž Hrončok. 

Z Trangošskej doliny sa drevo plavilo na hrable 

na Piesku. Pre plavbu pltí bola postavená vypúš-

ťacia priehrada v Bacúchu. Pre potreby ťažby 

bol vybudovaný čiernobalocký komplex lesnej 

železnice na dopravu piliarskeho dreva a robot-

níkov. Tento bol prepojený s vnútrozávodnou 

úzkorozchodnou dopravou závodov železiarní 

v Hronci, Chvatimechu a na Piesku.

   Len vďaka dobrému hospodáreniu v lesoch 

i napriek enormnej spotrebe dreva máme ešte 

lesy, na ktoré môžeme byť aj dnes hrdí.

   Keď začiatkom dvadsiatych rokov minulého 

storočia zhorela bývala píla na Štiavničke, roz-

hodol štát o jej znovuvybudovaní. V roku 1926 

postavili české a švédske fi rmy na jej mieste jed-

nu z najmodernejších píl v strednej Európe. Stro-

járskou dušou píly je parný stroj, ktorý poháňal 

cez transmisiu hlavné piliarske stroje a mal pri-

pojený aj generátor na výrobu 

el. energie. Palivom boli drevené piliny z piliar-

skej výroby skladované v samostatnom sile. 

Tento mimoriadne lacný spôsob vykurovania 

viedol viacero obyvateľov Piesku k používaniu 

tzv. rezoviek. Pece na spaľovanie pilín si vyrábali 

v železiarňach svojpomocne. Piliny sa kupovali 

na píle alebo dovážali železničkou z Jánošovky.

   Nie všetko to, čo prichádza spoza hraníc, musí 

byť vždy nové alebo lepšie. Naši predkovia ve-

deli dobre využiť práve tie správne poznatky. 

Keď sa dnes lepšie pozrieme do našej minulosti, 

zistíme, že sme vždy boli platnou časťou Európy 

a mali sme veci, ktoré sú dodnes neprekonané.

   Teraz nám zostáva iba dúfať, že sa aspoň neja-

ká časť slávy, keď už nie železiarskej, ale strojá-

renskej k nám po čase vráti.

  Ing. Ervín Lehotský

Valaská - Piesok

   Pred viac ako polstoročím, v čase 

môjho detstva, deti z dediny väčši-

nou prázdninovali doma. Nanajvýš 

tri týždne strávili v pionierskom tá-

bore, najmä v podnikových cha-

tách na Táľoch. Zvyšný čas väčši-

nou prežili na Skalke pod Ihráčom. 

Skala svojím výbežkom zasahova-

la do koryta rieky. Po dažďoch veľ-

ká voda narážala na  skalný prah 

a vytvárala hučiace vlny. V lete, pri 

normálnom stave vody, sme sa od-

tiaľ púšťali plávať dolu prúdom. 

   Zišli sme zo skalnej plošinky do 

vody, ktorá siahala asi po pás. Pod 

nohami bola klzká skala, hovorilo 

sa jej šmýkačka. Prúd nás strhol až 

po jej koniec a potom zrazu voda 

   Okrem nezamŕzajúcej vody z vyvieračky na Studničke mala dôležitý 

význam pre obyvateľov Valaskej aj rieka Hron. Počas vekov si vyhĺbila 

svojimi vodami koryto, ktoré nebolo také ako dnes. Tvorili sa meandre, 

zákruty, čím sa menila rýchlosť toku rieky, vznikali plytčiny, výmole 

a sihote /ostrovčeky/. Poniže Lúžku, pod Ihráčom a na Dolných záh-

radách sa Hron kľukatil popri skalných útvaroch. Príroda tam vytvorila 

neopakovateľné miesta, odpradávna využívané na rôzne činnosti. 

   V dávnych časoch medzi poddaných v usadlosti patrili aj rybári. Loviť 

Hron – zdroj zárobku
   Na prelome 19. a 20. storočia si Valašťania zarábali aj pltníctvom. 

Podľa rozprávania pamätníkov bolo 15 pltníkov, ktorí prepravovali po 

Hrone drevo, dosky a šindle. Druhým zdrojom zárobku  bolo láma-

nie ľadu pod mostom pre miestnych krčmárov a mäsiarov. Následne 

kvádre ľadu prevážali na vozoch do miestnosti zvanej ľadovňa. 

   Pre mládež Hron predstavoval v zime zábavu. Korčuľovanie a hokej 

mala v obľube už generácia môjho otca, veď mali vzor vo svojom vrs-

tovníkovi, rodákovi, hokejistovi Ladislavovi Horskom. Hron vedel byť 

aj zákerný, najmä na jar, keď sa ľadové kryhy nahromadili okolo mosta. 

Voda zatopila Lúžok, Horné a Dolné záhrady a tiež domy, čo voľakedy 

stáli v blízkosti brehu. 

Pri výstavbe novej štátnej cesty bol Hron zregulovaný, podmienky 

na Skalke sa zmenili. Na vzniknutom mŕtvom ramene Hrona je dnes 

ohradený rybník. Na raj nášho detstva a zlaté časy prežité na Skalke 

pod Ihráčom si môžeme s priateľmi už len zaspomínať.

       Mária Luptáková

    Foto: súkr. archív

O rieke Hron a Skalke pod Ihráčom 
mohli na riekach a potokoch, pretekajúcich cez rozsiahle katastrálne 

územie obce. Boli to Hron, Čierny Hron, Kamenistý potok, Bystrian-

ka, Hnusnô (pred Hornou Lehotou). Povinnosťou rybárov bolo starať 

sa o chov malých rýb a rakov. Museli odvádzať na Ľupčiansky hrad 

týždenne sedminu (1/7) úlovku, v lete 50 pstruhov, v zime 50 lipňov 

a podľa potreby aj raky. V roku 1663 bol rybárom Jakub Chodor.   Jed-

no také miesto na Hrone, ktoré oplývalo rybami a rakmi, bolo pod 

bridlicovou skalou – na Skalke pod Ihráčom.

Skalka pod Ihráčom 

                             – raj môjho detstva
si priniesli gitary. V nočnom tichu 

bolo počuť len šumenie vody a 

trampské piesne. 

   Voda v Hrone bola v tých časoch 

ešte čistá, oplývala množstvom 

rýb. Raky sa držali popri brehoch 

v koreňoch vŕb. Zvlášť okolo skaly, 

v plytčinách sa to len tak hmýrilo 

drobnými striebornými rybička-

mi. Ľahko sa dali chytiť do dlaní. 

Chlapci lovili vidličkami slizké ryb-

ky (volali ich gubaje, alebo kaká-

ne), ktoré sa ukrývali popod skaly. 

Môj ujo, rybár, pod Skalkou ulovil 

kapitálnu hlavátku a dal si ju vypre-

parovať. V tomto teritóriu žila aj vy-

dra riečna. Na nedostatok potravy 

si nemohla sťažovať. 

Na Skalke pod Ihráčom sa stretávali Valašťania všetkých vekových kategórií

okolo dvoch metrov. Tam už bolo 

treba plávať. Poniže skaly sa koryto 

Hrona rozšírilo a smerom k brehu 

ponad nánosy jemného piesku a 

bahna sa dalo plávať proti prúdu. 

Mladšie deti si posadali na vrchné 

výčnelky skaly a pozorovali starších 

plavcov. 

   Potom ich skúšali napodobňo-

vať, a tak sa tu všetky deti naučili 

plávať. Mládenci si občas zadová-

žili čln, jedno leto to bola pramica. 

Naučili veslovať aj nás, dievčatá. 

Na Skalke bolo ihrisko, kde hrávala 

mládež volejbal, alebo futbal. Po 

večeroch pri ohníku „mastili“ karty. 

Keď sa zotmelo, hudobne nadaní 

   Po zregulovaní Hrona, pred vý-

stavbou novej cesty, sa aj pre ňu 

životné podmienky zmenili. Nauči-

la sa chodiť medzierkou /priecho-

dom/ pomedzi záhrady do dvora 

mojich starých rodičov. Kradla 

vajcia v kuríne, rozbila a vyžrala. 

Starý otec dlho nemohol vypátrať 

zlodeja, odhalil ho až podľa stôp na 

prvom snehu.  

   Poniže Skalky sa už v dávnejších 

časoch vytvorila v Hrone sihoť, kto-

rú nazvali Ráztvočka. Boli to náno-

sy piesku, štrku a bahna, na ktorých 

sa uchytila rásť tráva a vŕby. Prví 

futbalisti z dediny tu hrávali futbal, 

lebo v tých časoch bola pôda taká 

vzácna, že by im žiadny gaz-

da nevypustil zo svojej lúky 

na tieto účely. Neskôr bolo 

ihrisko za Hronom. Keď želez-

nicu popod Húšťavku  prekla-

dali kvôli strmej zákrute, pán 

farár Šuman dovolil futbalis-

tom zriadiť si ihrisko na tomto 

bývalom farskom pozemku. 

Neskôr obec vyčlenila pre 

ihrisko priestory na Skalke, 

hneď vedľa bridlicovej skaly, 

kde sa usporadúvali okrem 

športových podujatí aj majá-

lesy a dožinky. 

   Moji vrstovníci, chlapci zo 

Studničky, pásli kozy okolo 

Skalky. Čas si krátili rôznym 

huncútstvom. Nás, dievčatá, 

naháňali s capom, prevraca-

li z člna a ponárali do vody, 

strašili  rakmi. Neraz sme si 

„chlipli“ hronskej vody. Vtedy 

ešte bola pomerne čistá, žiad-

ne choroby  sme z nej nedo-

stali. Na kraji ihriska, pod bútľavou 

vŕbou, si bratia Skalošovci v zemi 

vyhĺbili bunker – zemľanku. Kon-

com leta tam priniesli zo šrotu sta-

rú piecku. Na blízkych ostredkoch 

„podobrali krumple“ a piekli ich 

v pahrebe.

   Skalka voľakedy nebola len mies-

tom hier a zábavy. Ženy z tohto 

kúta dediny prali piestami prádlo 

na Hrone a pokrovce sme rajbali 

kefami na lavičkách vo vode ešte 

s mojimi vrstovníčkami. Keď stará 

mama utkala plátno, vystreli sme 

ho na pažiti popri Hrone a polievali 

riečnou vodou. „Ihráčovci“, tak vola-

li ľudí bývajúcich nad Skalkou, cho-

vali mnoho hydiny, husí, kačíc, kto-

ré mali na týchto miestach ideálne 

podmienky. Chlapi v plytčinách rie-

ky „hotovili“ štrk a piesok na stavby 

domov. V skorších časoch sa vytvá-

ral na Hrone taký hrubý ľad, že gaz-

dovia po ňom vozili so záprahmi na 

saniach hnoj na ostredky do Lozín. 



Už uplynul druhý rok,
my sme sa posunuli ďalej o krok,
no čaro Tvojej osobnosti,
ktorého nikdy nebolo dosti
zostalo stáť...
Zanechala si tu všetko,
čo si rada mala, aj všetkých tých,
ktorých si milovala.
Dňa 20. júla 2013 uplynul druhý rok odvtedy, čo nás navždy opustila 
naša mama, starká a prastarká Margita Turňová. V myšlienkach sme 
stále s Tebou...
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Adriana Krišteková

   Spoločník, ktorý nás sprevá-

dza životom -  pomáha žiť, dáva 

životu zmysel -  je láska v najrôz-

nejších podobách. Sprevádza nás 

celým bytím. Koľko nehy, pohla-

dení, vľúdnych slov, koľko vyzna-

ní a bozkov v znamení lásky môže 

človek prijať a dať počas svojho 

života.

   Nie nadarmo sa hovorí, že člo-

vek, ktorý skutočne ľúbi pravou 

láskou, nemôže byť zlý. Kto pozná 

pravú lásku, pozná zmysel ľud-

ského života.

   Pani Adriana  Krišteková  sa 

narodila v Brezne 13. decembra 

1973. Základnú školu ukončila vo 

Valaskej, v štúdiu pokračovala na 

Obchodnej škole v Banskej Bystri-

ci. Po jej skončení pracovala v ob-

chodnom dome Prior v Banskej 

Bystrici, neskôr v novo otvorenom 

Tescu. Zo zdravotných dôvodov 

musela svoje zamestnanie opus-

tiť a zostala na čiastočnom inva-

lidnom dôchodku. Keďže chcela 

pracovať, našla si zamestnanie vo 

fi rme ASF, s.r.o., kde pracovala až 

do svojej nečakanej smrti.

   Pani Adriana Krišteková nás 

navždy opustila 8. júna 2013.

Štefan Soták

   Keď sa narodíme, učíme sa ovlá-

dať a používať svoje pozemské 

telo. Keď zostarneme, strácame 

silu ovládať a používať ho. Je to 

pre nás znamením, že sa náš po-

zemský život kráti a blíži sa ko-

nečná. Snažíme sa usporiadať si 

svoje pozemské veci, ak sme to 

nestihli skôr.

   Pán Štefan Soták sa narodil dňa 

27. novembra 1922 v Hronci v ro-

botníckej rodine. Detstvo mal ťaž-

ké. Keď mal tri roky, zomrela mu 

mama. Vyrastal s dvoma sestrami, 

Ankou a Máriou. Základnú školu 

vychodil v Hronci. Vyučil sa za že-

riavnika. 

   Až do svojho dôchodku pracoval 

v Zlievarni Hronec. Ako dôchodca 

pracoval aj v čističke odpadových 

vôd v Brezne. V roku 1950 sa ože-

nil so Zitou Havašovou. Vychovali 

spolu dcéru Katarínu. 

   Na konci 2. sv. vojny sa zúčast-

nil oslobodzovacích bojov v SNP. 

Za účasť v boji proti fašizmu a za 

oslobodenie vlasti mu bolo ude-

lených viacero ocenení. 

   Voľný čas rád trávil v prírode a so 

svojimi vnúčatami, ktorým sa ne-

únavne venoval a mal ich nadov-

šetko rád. Bol vždy veselý, vtipný, 

pracovitý, skromný, ochotný po-

máhať.  

   Pán Štefan Soták zomrel 17. júna 

2013.

Milan Skladaný

   Ach, človek. Aj keď máš slobod-

nú vôľu, nie si sám sebe pánom. 

Neúplatný zákon života a po-

zemskej smrti, platí pre každého. 

Skôr alebo neskôr, no každý tam 

ísť musí. Do ríše spravodlivej, 

kde splácať bude svoje dlhy. Žať 

čo sial a na zemi nezožal. Dobré, 

či zlé. Podľa vlastného myslenia, 

chcenia, konania. 

   Vlastné skutky ho odmenia. 

Ak múdro užíval štedrých darov 

zeme, s láskou a pokorou v srdci, 

tam, v ríši zasľúbenej nájde od-

pustenie, aj keby sa mu na zemi 

niečo vymklo z rúk. Tak skloň sa 

človeče pred večnými zákonmi, 

ktoré držia svet. Inej cesty k ra-

dostnému bytiu niet. Len ich 

spoznať a v súlade s nimi žiť. 

   Na cestách životom ťa budú 

spoľahlivo viesť. Láska, radosť, 

šťastie, stanú sa ti vlastné. A keď 

raz nadíde tvoj čas, ľahšie sa ti 

bude odchádzať.

   Pán Milan Skladaný sa narodil 

24. augusta1942 manželom Emí-

lii a Jánovi Skladaným v Nemec-

kej. Po absolvovaní ZŠ sa vyučil 

v strednej priemyselnej škole 

v Brezne. Pôsobil ako učiteľ na 

SOU Piesok. Manželstvo uzavrel 

s Matildou rodenou Žilkovou. 

Narodili sa im dve dcéry Ivetka 

a Alenka. Medzi jeho záľuby pat-

ril hlavne šport – futbal, kde dlhé 

roky pôsobil ako hráč a neskôr 

ako rozhodca.

   Pán Milan Skladaný zomrel dňa 

13. júla 2013 vo veku 70 rokov.

   Peter Štábel

    Odchod blízkeho človeka v nás 

vždy vyvolá zamyslenie. Len vte-

dy si uvedomíme cenu svojho ži-

vota, len vtedy sa snažíme chrániť 

si to, čo je nám najdrahšie. Keď 

svitne ďalší deň, opäť sa náhlime, 

riešime každodenné problémy 

a akoby sme zabudli na to, že je 

náš život cenný. Treba si ho vá-

žiť, chrániť, lebo je krátky, lebo 

je krehký ako porcelán a tenuč-

ký ako nitka... Lenže my – ľudia 

– existenciu berieme ako čosi 

prirodzené. Vieme a chápeme, že 

každý z nás sa raz narodí a potom 

odíde. Ale akokoľvek sme na túto 

nevyhnutnosť pripravení, predsa 

sa neubránime smútku.   

   Pán Peter Štábel sa narodil pani 

Márii Slušniakovej 26. decembra 

1975. Základnú školu navštevo-

val vo Valaskej a po jej skončení 

študoval na SOU v Brezne, kde sa 

vyučil za opravára oceľových kon-

štrukcií. V roku 1996 sa zamest-

nal v Železiarňach Podbrezová, 

neskôr vo Verlande group, s.r.o, 

a Rea Slovteam, s.r.o.

   Pán Peter Štábel zomrel náhle 

15.júla 2013 vo veku 37. rokov.

   Evka Pepichová

   Je ticho po bolesti, je celkom 

blízko ku hviezdam, kvety a po-

zdravy na stuhách, zopár veršov 

na rozlúčku – taký je akord od-

chodu. Jej kroky – ako vlny na 

rieke – sa zrazu stratia z hladiny 

času, aby naplnili tok spomienok. 

Naše srdcia sú zaplnené smút-

kom a oči zaliate slzami. Odchod 

blízkeho človeka v nás vždy vyvo-

lá zamyslenie. Len vtedy si uvedo-

míme cenu svojho zdravia, života, 

len vtedy sa snažíme chrániť si to, 

čo je nám najdrahšie. 

   Slečna Evka Pepichová sa naro-

dila 13. januára 1992 manželom 

Jurajovi a Eve ako prvé dieťa. Od 

veku 2 rokov odolávala ťažkej 

chorobe, ktorá postupom času 

nahlodávala jej zdravie. Navšte-

vovala Špeciálnu základnú školu 

vo Valaskej až do veku 18 rokov. 

Počas pracovných povinností ro-

dičov jej pri každodenných po-

vinnostiach pomáhali jej osobný 

asistenti. 

   Napriek ťažkému životnému 

údelu bola Evka trpezlivá a milá. 

Mala rada ľudí, obzvlášť deti. Rada 

navštevovala svojich blízkych, 

tešila sa na nedeľné návštevy 

u babky a dedka. Rada počúvala 

hudbu a knižky boli jej každoden-

ným spoločníkom. 

   Život slečny Evky Pepichovej 

skončil mladý. Zomrela 20. júla 

2013.

   Ľubomír Štubňa

   Človek. Slovko zložené zo šies-

tich písmen. Skromné, nenápad-

né až strohé. Ale hodnotou sa 

mu nevyrovná ani najdrahší dra-

hokam sveta. Hovorí sa, že keď sa 

človek narodí, akoby na nebi za-

žiarila nová hviezda. Naopak, keď 

človek odchádza, akoby zastal 

čas, akoby nás zahalila tma. Naše 

srdcia sú naplnené smútkom a oči 

zaliate slzami.

   Pán Ľubomír Štubňa sa naro-

dil 19. mája 1939 v Podbrezovej 

Anne a Júliusovi Štubňovi. Vyras-

tal v Podbrezovej s rodičmi a tro-

ma súrodencami. Po skončení 

Základnej školy v Podbrezovej 

pokračoval v štúdiu  na Stred-

nej priemyselne škole hutníckej  

v Tisovci. Po skončení vojenskej 

služby v Trenčíne sa zoznámil so 

svojou manželkou Annou, s kto-

rou žil v manželskom zväzku 49 

rokov. Spolu vychovali dve deti – 

Ľubomíra a Miroslavu.

   Dlhé roky pracoval ako technic-

ký úradník v Železiarňach Pod-

brezová. Vo svojom voľnom čase 

sa venoval práci okolo domu, 

ktorý spoločne spolu s manžel-

kou postavili. 

   Zákerná choroba oslabila jeho 

zdravie. Pán Ľubomír Štubňa zo-

mrel 24. júla 2013.

Pavlína Makovníková 

   Jej láskavé oči prestali vnímať 

krásy prírody i teplo ľudských 

citov, rytmus pulzujúceho života 

okolo nás. Odišla od svojich naj-

bližších a zo svojich pliec zložila 

bremeno života. Bojovala naozaj 

statočne,  nepoddávala sa a ne-

nechávala sa zlomiť, hoci iba ona 

a jej najbližší vedeli, aké je to 

ťažké a koľko na to treba síl. Bás-

nik povedal: „Smrť nie je zlá, len 

umieranie je ťažké“. Už je dobo-

jované, už nič nebolí, už len tichá 

spomienka zasadla za rodinný 

stôl. Bude chýbať nielen doma, 

ale aj medzi priateľmi a medzi 

občanmi našej obce. 

   Pavlína Makovníková sa narodi-

la 12. januára 1927 ako tretie die-

ťa miestneho obuvníka Štefana 

a jeho ženy Berty Šebovej. V mla-

dom veku tragicky stratila mamu. 

V mladosti sa venovala práci s ka-

tolíckou mládežou a veľmi rada 

hrávala ochotnícke divadelné 

hry, pomáhala organizovať rôzne 

kultúrne podujatia mladých. Po 

skončení meštianky nastúpila do 

zamestnania do Strojární Piesok, 

kde pracovala ako plánovačka 

cechu. Po materských dovolen-

kách pracovala ako upratovačka 

v Hutnom projekte Praha, závod 

Podbrezová až do dôchodku. 

V roku 1951 uzavrela manželstvo 

s Júliusom Makovníkom z Riečky. 

Spolu vychovali šesť detí: Maria-

na, Štefana, Jozefa, Stanislava, 

Beatu a Máriu. Od roku 1989 sa 

starala o chorého manžela až do 

jeho smrti. Po ovdovení sa veno-

vala aktivitám v rámci cirkevné-

ho spoločenstva. Jej obľúbenou 

činnosťou bol spev, práca v ka-

tolíckej osvete a ružencovom  

spolku, až kým ju po dovŕšení 

80 rokov choroba nepripravila 

o elán. Zdravotný stav sa jej zhor-

šil natoľko, že bola odkázaná na 

starostlivosť iných. Radosť mala 

z vnúčat aj pravnúčat. 

   Pani Pavlína Makovníková zom-

rela 24. júla 2013.

Jozef Karas

    Keď niekto z blízkych navždy 

odchádza, keď umiera, ľutujeme 

každý zlý skutok, ktorým sme 

mu ublížili, no nič sa nedá zasta-

viť, vrátiť späť. Zostáva nám len 

vzájomne si odpustiť. Ten, kto 

umiera, vďačne odpúšťa, lebo sa 

chce zbaviť bremena, ktoré ho 

ťaží, nechce ho prenášať na dru-

hý svet. 

   Ten, kto odchádza túži, aby aj 

jemu odpustili, lebo sám nedo-

káže už nič zmeniť, napraviť. Túži 

už len po pokojnom a dôstoj-

nom odchode. Pred svojím du-

chovným zrakom vidí svoj život 

zrýchlený ako fi lm, vidí v ňom, čo 

sa mu podarilo a v čom schybil. 

Zrazu pochopí, že jediné čo má 

v živote cenu, je láska k blížne-

mu.

   Pán Jozef Karas sa narodil 7. 

marca 1934 v Stupave. Základnú 

školu vychodil v Stupave, po jej 

skončení navštevoval Rehoľné 

gymnázium v Malackách. Ako 

osemnásťročný odišiel z rodnej 

Stupavy na vojenskú službu do 

Prahy, kde sa začala jeho aktív-

na futbalová kariéra cez Žilinu, 

Žiar nad Hronom až do Podbre-

zovej. Zakončil ju na trénerskom 

a neskôr na manažérskom poste. 

V prvom manželstve sa narodili 

deti Zuzana a Martin a v druhom 

Ivana a Desana. 

   Pán Jozef Karas zomrel 25. júla 

2013.  

  ského ži

  Pani 

narodila

1973. Zá

Valaskej

Obchod

ci Po jej

JUBILANTI

 ROZLÚČILI SME SA
  Sp

VITAJTE, 
MILÉ DETIČKY

Vitaj nám na svete, dieťatko krásne,
tvoj príchod znamená radosť a jas.
Zo šťastia rodia sa najkrajšie básne,
ktoré ti napíše život a čas.

Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen,
nech tvoja hviezda života žiari ti jas-
ne
a radosť naplní každý tvoj deň.

Narodili sa:
18.06.2013 – Sofi a Bachratá
29.06.2013 – Ľubica Kaliská

22.06.2013  - Nikola Mozolová

Život vám hodil k nohám kocky osu-
du,
vieme, že na nich vždy šťastné šestky 
nebudú.
I vám sa čísla menia deň čo deň?
Deň začína ránom, slnka východom.
Keď sa schýli k večeru, sme bohatší, 
zrelší, skúsení životom.

V mesiacoch júl a august 
2013

      b l a h o ž e l á m e
Július Leitner, 85

Mária Wodzíková, 85
Pavel Švantner, 80
František Rája, 80
Ladislav Vaňo, 80

František Jeremiáš, 80
Ing. Albín Háber, 80

Juraj Kocúr, 80
Anna Nemkyová, 80

Ľudovít Havaš, 75
Ing. Stanislav Korbačka, 75

Lýdia Horváthová, 75
Ružena Čunderlíková, 75

Stanislav Haviar, 70
Janka Štulrajterová, 70
Marta Mešťanová, 70
Mária Kaderiaková, 70
Margita Mesiarová, 70

Anna Demeová, 70
Blažena Kúdelková, 70

Mária Kučerová, 70

Aj vy, milí jubilanti, ste už prešli 
hodný kus cesty,
ocitli ste sa nie raz na rázcestí.
Radosti a trápenia striedali vaše 
dni,
robota a rodina boli váš chlieb kaž-
dodenný.
No čas nič neubral z vašej krásy,
hoc roky postriebrili tmavý vlas.
Vo vašich deťoch máte kus svojho 
detstva,
bohatstvo života vo svojej rodine ...
A preto za tým, čo bolo nebanujte,
Prijmite novú šancu.

   Elena Sukičová

SPOMIENKY

Slzy v očiach, v srdci žiaľ,
len ten, kto stratil dieťa, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ,
že čas tú bolesť zahojí,
je veľký klam,
čím ďalej ubieha,
tým viac Miško, chýbaš nám.

   Dňa 16. augusta 2013 si pripomíname nedožité 
25. narodeniny a 24. augusta 2013 uplynú 4 roky odvtedy, ako od 
nás navždy odišiel Miško Kováč. S láskou a nekonečným smútkom 
v našich srdciach na teba spomínajú mama, starká, blízka rodina 
a priatelia. 
   Kto ste ho mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.  

Bolesťou unavená tíško ste zaspala,
zanechala ste všetkých, ktorých ste rada mala.
Spíte sladko, snívajte svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Vás každý deň.
Tak ako voda svojím tokom plynie,
krásna spomienka na Vás nikdy nepominie.

   Dňa 6. apríla 2013 uplynuli 2 roky, odkedy nás 
opustila naša teta Helenka Kúdelková.
S láskou a úctou spomína rodina Lýdie Krupovej.

Keď nadránom slnko vyjsť malo,
tvoje dobré srdce náhle zastalo.
Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
ty si spíš svoj večný sen.
Nech jej telo v pokojnom spánku odpočíva,
v pamäti našej žiť bude pamiatka jej stále živá.
Mala nás všetkých rada a chcela s nami žiť,
ale prišla tá smutná chvíľa a musela nás navždy 
opustiť.
   Dňa 18. augusta 2013 si pripomenieme 2. výročie úmrtia a 13. 
septembra nedožitých 60 rokov našej sesternici PhDr. Ruženky Kú-
delkovej. 
   S úctou a stálou spomienkou si na ňu spomína rodina Lýdie Kru-
povej.

Tak ako z Tvojich očí 
Kristínka,
žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.
Nepočuť už Tvoj krásny 
smiech,
ktorý nám bude v srdciach znieť.

4. augusta sme si pripomenuli prvé výročie odkedy nás opustila Kris-
tínka Olerínyová, druhé Emília Zelenčíková, tretie Matúško Olerí-
ny. 
Smútok v srdciach máme, na Vás s láskou a úctou spomíname.
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Prvé  kolo Viessmann pohára  v LB
Pre všetky  kategórie sa uskutočnilo 1. - 2. 6. 
2013 v Revúcej. Bežali sa vytrvalostné a rých-
lostné preteky a dosiahli sme umiestnenie:: 
žiačky 10-11: V. Hrablayová 1, 1; žiaci 10-11: B. 
Matovič 3, 6, Š. Demény 5, 8, R. Floch 12, 13, J. 
Vološin 9, 3; 
žiačky 12-13: J. Machyniaková 1, 1, J. Graňako-
vá 7, 6, M. Wagnerová 20, 17; 
žiaci 12-13:  V. Slezák 4, 3, J. Kolečár 12, 4 ; 
žiačky 14-15: T. Krnáčová 7, 9, B. Zelenčíková 
10, 4, K. Janíková 16, 17;    
žiaci 14-15:  P.  Štrba 8, 6, K. Fodrek  17, 15, E. 
Troliga 18, 17; 
dorastenky 16-17: V. Machyniaková 2, 2;                           
dorastenci 16-17: F. Skačan 7, 4,   A. Krbila 3, 5, 
F. Koľaj 8, 12;   
dorastenky 18-19: I. Fialková 1, 1;   
dorastenci 18-19: F. Kramla 2, 1,   R. Kubaliak  4, 
6, M.  Kúdelka11, 5;
juniori: A. Berčík 6, N, L. Kramla 5, 4;    

muži: N. Gröne 1, 2;

ženy: T. Poliaková 2, 2, L. Šimová 4, 4. 

Druhé  kolo Viessmann pohára  v LB
Pre všetky kategórie sa uskutočnilo 22. -  23. 6. 
2013 v Predajnej. Bežali sa rýchlostné a stíha-
cie preteky a dosiahli sme umiestnenie:
žiačky 10-11: V. Hrablayová 2, 1;   
žiaci 10-11: B. Matovič 10, 9, Š. Demény 9, 10, 
R. Floch 12, 15, J. Vološin 4, 8;
žiačky 12-13: J. Machyniaková1,1, J. Graňako-
vá 4, 4, T. Sivčaková 24, 20, M. Wagnerová 17, 
21; 

   Skončila sezóna a poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí čo i len okrajovo podporili prácu 
trénerov a výkony detí. 
   Srdečná vďaka patrí sponzorom: OcÚ Valas-
ká, OZ Pekný deň, Strana Smer, Dušan Blahút, 
Martin Krupa, Radoslav Holko, Dominika Fas-
hion Valaská. 
   Veľké poďakovanie patrí Jaroslavovi Kocú-
rovi a Petrovi Jendrálovi, ktorí vždy ústretovo 
pripravili ihrisko na zápasy. Vo Valaskej sú síce 
ihriská dve, ale.... Je smutné, že deti z Valaskej 
musia chodiť hrávať do Hronca. Tréningy pre-
biehali v telocvični ZŠ, alebo na multifunkč-
nom ihrisku vo Valaskej. Práve preto dosiah-
nuté tretie miesto v súťaži  považujeme za 
úspech. Je rozdiel trénovať na riadnom veľ-
kom ihrisku, kde deti priestorovo inak vníma-
jú pohyb a rozmiestnenie ostatných hráčov 
ako na malom ihrisku. Dňa 13. 06. 2013 sme 
odohrali posledný zápas v Hronci s družstvom 
Šalková  víťazstvom.    
   V prvej sezóne starších žiakov z Valaskej sme 
odohrali 14 zápasov: 2x sme prehrali, 5x remi-
zovali, 7x vyhrali. Skončili sme na spomína-
nom 3. mieste so stratou 3 bodov na prvé dve 
družstvá. Po poslednom zápase sme vďaka 
ústretovosti Jozefa Barzíka, člena futbalové-
ho oddielu, pripravili pre mladých futbalistov, 

žiaci 12-13: V. Slezák 9, 13, J. Kolečár 3, 3;  
žiačky 14-15: T. Krnáčová 2, 1, B. Zelenčíková 
7, 11, K. Janíková 14, 19;    
žiaci 14-15: P. Štrba 9, 6, K. Fodrek  18, 19, E. 
Troliga 17, 16, A. Políček  19,18;
dorastenky 16-17: V. Machyniaková 4, 7;
dorastenci 16-17:  F. Skačan 5, 4,  A. Krbila 7, 6, 
F. Koľaj 11, 11   
dorastenky 18-19: I. Fialková 1, 1;  
dorastenci 18-19: F. Kramla 8, 4,   R. Kubaliak 4, 
6, M. Kúdelka10, 9;                                    
juniorky: P.  Fialková1, 1;
juniori: M. Šima1, N, M. Kubaliak  3, 1, A. Berčík 
10, N, L. Kramla 7, 8;    

muži: N. Gröne 1, N;

ženy: T. Poliaková 1, 2, L. Šimová 5, 6, M. Dar-

mová 7, 7.

Majstrovstvá  sveta  v LB na  kolieskových ly-

žiach
Uskutočnili sa 17.-21.7.2013 v Forni  Avoltri  / 
Taliansko /. Bežali sa rýchlostné a stíhacie pre-
teky a  dosiahli sme historické umiestnenie, 
lebo vo všetkých medailách mali prsty repre-
zentanti KB Valaská - Osrblie.
juniorky:    P.  Fialková  1,1, dvojnásobná  maj-
sterka sveta, I.  Fialková  2,2
juniori: M. Šima  N     

muži: T. Hasilla  2,7  
ženy: T. Poliaková  14,N  
Miešaná  štafeta /P. Fialková, T. Poliaková,  M. 
Kazár, M. Matiaško/  3

JB

KB Valaská - Osrblie -  výsledky 

   Mužstvo  dospelých   I. trieda  v sezóne  
2012/2013 obsadilo  6.miesto.  O. Pribula sa 
stal s 22  gólmi  najlepším  strelcom  súťaže. 
   Mužstvo starších žiakov -I. trieda  v sezóne  
2012/2013  obsadilo  3.miesto.

Výsledky  prípravných zápasov

 13.7.2013  Turnaj   Osrblie    -  druhé  mies-

to
Osrblie  - Valaská  5:2, Braväcovo - Valaská 
2:6
  Rozpis  majstrovských  zápasov  I. trieda  
dospelí  jesenná  časť 2013/2014

04.08.2013  16:30   -  1.kolo  - doma   -  Bacúch
11.08.2013  16:30   -  2.kolo  - vonku   - Selce
18.08.2013  16:00   -  3.kolo  - doma   -  Heľpa
25.08.2013  16:00   -  4.kolo  - vonku   - Poniky
01.09.2013  15:30   -  5.kolo  - doma   -  Nemecká
08.09.2013  15:30   -  6.kolo  - vonku   - Podkonice
15.09.2013  15:30   -  7.kolo  - doma   -  Osrblie
22.09.2013  15:00   -  8.kolo  - vonku   - Čierny Balog
29.09.2013  15:00   -  9.kolo  - doma   -  Braväcovo
06.10.2013  14:30   - 10.kolo  - vonku  - Staré Hory
13.10.2013  14:30   - 11.kolo  - doma   - Jasenie
20.10.2013  14:00   - 12.kolo  - vonku   - Lučatín
27.10.2013  14:00   - 13.kolo  - doma   - Hronec
Chcel by som pozvať všetkých milovníkov 
futbalu na zápasy, aby prišli povzbudiť
a podporiť  mužstvo v novej  sezóne.

  JB

Okienko  

OFK  SLOVAN 

VALASKÁ

Úspech mladých 
futbalistov

fanúšikov, rodičov malé posedenie pri pizzi 
a vyhodnotili tých najlepších. Najlepší  hráč z 
družstva boli ocenení: Jaroslav Kmenský, Ma-
rek Eremiáš, Patrícia Adamovičová. Najlepší 
strelec Peter Satmar. Všetci dostali vecné dary. 
Marek Eremiáš bol trénermi vyzdvihnutý za 
najdisciplinovanejšieho a najférovejšieho 

hráča, ktorého dali ostatným za príklad.
   Vďaka patrí Ľubovi Dankovi za pomoc pri 
tréningoch a zápasoch, fanúšikom a všetkým 
podporovateľom detského futbalu.

      Pavel Vilhan, Milan Babčan – tréneri detí do 
10 r. a detí – starších žiakov do 15 r.


