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   Tohtoročný ôsmy jún obec Valaská 

a Stredoslovenské osvetové stredisko 

v Banskej Bystrici usporiadali 42. ročník re-

gionálneho Festivalu dychových hudieb 

Valaská. V roku 2010 bol festival venovaný 

pamiatke Ladislava Mataja. V novembri mi-

nulého roku nás nečakane a náhle opustil 

dlhoročný vedúci našej dychovky, jej zakla-

dajúci člen, obetavý kultúrny činovník - Jozef 

Kučera. Tohtoročný festival sa niesol v duchu 

spomienky na neho. Zostalo po ňom prázd-

ne miesto v živote dychovej hudby, prázdne 

miesto v našej skúšobni, chýbajú nám jeho 

rady, jeho názory a skúsenosti, spomienky, 

spev i humor. Akoby to boli jeho slzy z neba, 

keď námestie krátko po začatí festivalové-

ho koncertu pokropil tichý dážď, povedala 

Jožkova manželka Marika. Sme radi, že bola 

na festivale s nami. No podvečerné slnko 

opäť zalialo a zohrialo muzikantov i poslu-

cháčov a Jožko akoby sa znovu usmieval, keď 

počul tú krásnu hudbu. Chýba nám a stále na 

neho spomíname.

Pokračovanie na strane 12-13.

Milovníci prírody
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Koža a slnko    

42. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2013 

venovaný pamiatke Jozefa Kučeru
   Zasadnutie Obecného zastu-

piteľstva vo Valaskej sa konalo 

dňa 24. apríla 2013. Rokovanie 

otvoril a viedol starosta obce 

Ing. Juraj Uhrin. Po schválení 

programu rokovania, určení 

overovateľov a zapisovateľa zá-

pisnice, hlavný kontrolór obce 

Ing. Grlický predniesol  správu 

o kontrole plnenia uznesení 

z predchádzajúcich rokovaní 

obecného zastupiteľstva, kto-

rú poslanci vzali na vedomie.  

Hlavným bodom rokovania 

bola voľba hlavného kontrolóra 

obce Valaská. S postupom voľby 

hlavného kontrolóra oboznámil 

poslancov a prítomných obča-

nov prednosta OcÚ Ing. Peter 

Minárik. Predseda volebnej ko-

misie Ing. Peter Bánik  vyzval 

poslancov k tajnej voľbe. Po jej 

uskutočnení  oznámil výsledky 

hlasovania. Výsledky I. kola taj-

nej voľby hlavného kontrolóra 

obce Valaská : Ing. Martin Havaš 

– 7 hlasov, Ing. Bibiána Nemkyo-

vá – 4 hlasy. Obecné zastupiteľ-

stvo  skonštatovalo, že  na fun-

kciu hlavného kontrolóra obce 

Valaská bol zvolený v I. kole 

volieb, ktoré sa uskutočnilo taj-

ným hlasovaním  v súlade s pa-

ragrafom 18 a zákona 369/1990 

Zb., Ing. Martin Havaš a to  na 

volebné obdobie 2013 – 2018. 

V bode rôzne poslanci vzali na 

vedomie informáciu starostu 

obce o výsledku kontroly NKÚ 

a prijatých opatreniach na od-

stránenie nedostatkov ziste-

ných NKÚ. Potom nasledovala 

diskusia, v ktorej vystúpili po-

slanci a občania so svojimi ná-

zormi a pripomienkami. Úplné 

znenie zápisnice je zverejnené 

na internetovej stránke obce 

a je na  nahliadnutie na sekre-

tariáte obecného úradu v úrad-

ných hodinách.

   Ing. Peter Minárik, 

prednosta OcÚ

Zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva 

vo Valaskej

foto: archív Ing. Albína Háberu

foto: B. Strmeňová

  Uzávierka budúceho čísla Valaštianskeho hlásnika bude 29. júla 2013. Prosíme Vás, aby ste príspevky 
posielali priebežne a na uzávierku nečakali.  

   Do redakcie dostávame aj anonymné články a bežnou novinárskou praxou je ich neuverejňovanie. 
V článkoch uvádzate svoje názory, či pocity. Podpísať sa pod ne je nielen etické,  ale aj zodpovedné. 

Za vlastný názor sa hanbiť netreba, ale je treba si ho vedieť obhájiť. 



krát ste sa opierali a ci-
tovali niektoré záko-
ny, ktoré sú potrebné 
pri vykonávaní tejto 
činnosti. Študujete ich 
sám, alebo vám niekto 
poradí?
   Problematike zákon-
ného, účinného, efektív-
neho a hospodárneho 
fungovania obce sa ve-
nujem už dlhší čas. Veľa 
informácií čerpám z verejne dostupných médií a to 
najmä z internetu. Ako občana našej obce ma zaujíma-
lo, ako naša obec funguje, keď narába z našimi verej-
nými prostriedkami. Viackrát som sa aj osobne stretol 
s prednostami, ekonomickými pracovníkmi  a hlavnými 
kontrolórmi iných miest a obcí, kde som sa dozvedel 
veľa nových dôležitých informácií ohľadom zákonného 
a hospodárneho fungovania obcí a miest na Sloven-
sku. 
   Podľa Ing. Grlického bolo výhodou  to, že hlavný 
kontrolór nebol občan Valaskej, citujem: „Nezvä-
zujú vám ruky rôzne rodinné väzby alebo kama-
rátstva. Oveľa ľahšie sa môžete pozerať na zistené 
problémy s nadhľadom, ktorý je pri tejto práci 
veľmi dôležitý“.  Z vášho pohľadu je výhoda, ale-
bo nevýhoda, keď je HK Valašťan?
   Je veľmi ťažko jednoznačne odpovedať na Vašu otáz-
ku. Za výhodu, že som Valašťan a zároveň aj hlavný 
kontrolór obce považujem najmä celoživotný vzťah 
k našej obci. Prežil som v našej obci celý život a verím, 
že mnoho rokov tu ešte aj prežijem. A preto mi záleží, 
aby naša obec v budúcnosti prekvitala, fungovala bez-
problémovo a všetky svoje fi nančné prostriedky vyna-
kladala zákonne a hospodárne. Sme jedna z mála obcí, 
ktoré nemusia riešiť kritické situácie ohľadom vlastných 
fi nančných prostriedkov, a práve to bude aj mojou pri-
oritou ako hlavného kontrolóra našej obce, aby sme si 
takýto stav zachovali aj pre naše budúce generácie.
   Ďakujem za rozhovor.

text a foto  Danka Králiková
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NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...

   Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej 
činnosti,  úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zá-
kon č.369 /2004 Zb. zo 14. mája 2004, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zmien nie-
ktorých zákonov. Hlavný kontrolór nesmie podni-
kať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť bez súhlasu  obecného zastupiteľstva. Jeho 
funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obec-
ného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu práv-
nickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo 
iného zamestnanca obce. Hlavného  kontrolóra volí 
obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné 
obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce. 
   Dňa 24. apríla 2013 zasadalo  OcZ  vo Valaskej. 
Hlavným bodom programu bola voľba hlavného 
kontrolóra obce. Zo šiestich kandidátov – Ing. Mar-
tin Havaš, Mgr. Štefánia Lenártová, Ing. Bibiana 
Nemkyová, Mária Pohančaníková, Ing. Pavol Ren-
dek, Marcela Tokárová  - vyhral v prvom kole tajnej 
voľby s počtom hlasov 7, Ing. Martin Havaš.
   Dostať sa na pozíciu hlavného kontrolóra obce 
sa vám podarilo až na druhýkrát. Pred siedmimi 
mesiacmi túto funkciu obsadil Ing. Vladimír Gr-
lický. Keď pán Grlický odstúpil z postu hlavného 
kontrolóra obce z dôvodu pracovnej vyťaženosti, 
ani na chvíľu ste neváhali a ohlásili svoju kandida-
túru. Očakávali ste takýto výsledok?
   Výsledky prvého kola tajného hlasovania voľby hlav-
ného kontrolóra obce ma aj trochu prekvapili, nakoľko 
som získal už v prvom kole voľby nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých poslancov OcZ. Úprimne povedané 
nepočítal som so ziskom 7 hlasov v prvom kole voľby. 
Bola to moja druhá kandidatúra na funkciu hlavného 
kontrolóra našej obce. Pred siedmimi mesiacmi sa roz-
hodovalo až v treťom kole formou žrebovania a v tom 
prípade to bolo už len o šťastí a formou šťasteny vyhral 
pán. Ing. Vladimír Grlický.  
   Pred samotnou voľbou nasledovala krátka pre-

   Stalo sa už pravidlom, že poslanci obecného 

zastupiteľstva sa stretávajú so starostom obce 

na pracovných stretnutiach. Táto myšlienka 

sa zrodila hneď na začiatku volebného obdo-

bia z podnetu poslancov. Stretnutia zvoláva 

zástupca starostu obce, na ktoré sú pozývaní 

všetci poslanci obecného zastupiteľstva, sta-

rosta obce, prednosta obecného úradu a hlav-

ný kontrolór. Na týchto stretnutiach sa prero-

kúvajú všetky požiadavky, potreby a problémy, 

ktoré predkladajú občania prostredníctvom 

svojich volených zástupcov.

Starosta obce oboznamuje poslancov o príp-

rave a materiáloch predkladaných na obecné 

zastupiteľstvo.

Posledné takéto stretnutie sa uskutočnilo dňa 

5. 6. 2013. Na stretnutí boli prítomní všetci 

poslanci, starosta obce a hlavný kontrolór. 

Riešili sa nasledovné problémy: personálne 

náležitosti funkcie hlavného kontrolóra obce, 

odpredaj obecných bytov a žiadosť jedného 

z nájomcov o riešenie jeho bytovej situácie, 

spracovanie analýzy a podkladových materiá-

lov, ktoré budú východiskom pre spracovanie 

návrhu VZN, ktorým sa určujú miestne dane 

a poplatky za komunálny odpad na rok 2014.

Starosta obce informoval poslancov obec-

Stretnutia poslancov so starostom obce
ného zastupiteľstva o obsahu materiálov, 

ktoré budú prerokované na nasledujúcom 

obecnom zastupiteľstve: návrh VZN o výške 

príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí a o výške mesačného príspevku na čias-

točnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo 

výdajnej školskej jedálni, záverečný účet obce 

za rok 2012, návrh na zmenu rozpočtu obce na 

rok 2013, zásady rozpočtového hospodárenia 

obce Valaská a návrh na schválenie dispozič-

ného oprávnenia pre starostu obce súvisiace-

ho so zmenami v rozpočte obce, návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na II. polrok 2013. Nakoniec v bode rôzne ad-

resovali poslanci prednostovi obecného úradu 

nasledovné požiadavky:

- aktualizácia dokumentov zverejňovaných 

v úradných tabuliach, 

- zvýšená pozornosť venovaná obsahu doku-

mentov zverejňovaných v úradných tabuliach, 

- aktualizácia webového sídla www.valaska.sk, 

- spracovanie rozboru hospodárenia spoloč-

nosti Valbyt, s.r.o. za rok 2012,

- spracovanie informatívnej správy o postupe 

pri uzatvorení dodatku k nájomnej zmluve 

medzi Valbyt s.r.o. a obcou Valaská,

- zverejnenie výsledkov inventarizácie majetku 

obce za rok 2012,

- informácia o činnosti komisie výstavby, 

územného plánovania, životného prostredia a 

poľnohospodárstva,

- spracovanie informatívnej správy o realizo-

vaných a pripravovaných investičných akciách 

obce - materská škôlka, oprava základov oplo-

tenia na ulici Pod Hrbom,

- obnova detských preliezok v materskej časti 

obce,

- spracovanie požiarneho poriadku

V závere pracovného stretnutia poslanci opa-

kovane upozornili prednostu obecného úradu 

na zlepšenie práce koordináorov verejnopros-

pešných prác.

Vážení spoluobčania, 

je v našom spoločnom záujme riešiť vaše 

problémy a požiadavky a poskytovať vám čo 

najobšírnejšie informácie o činnosti poslancov 

obecného zastupiteľstva. Aktuálne informá-

cie o spolupráci poslancov so starostom obce 

a obecným úradom vám budeme naďalej 

poskytovať prostredníctvom Valaštianského 

hlásnika.

     Ing. Peter Bánik, zástupca starostu obce

Predstavujeme hlavného 

kontrolóra obce

zentácia uchádzačov o toto zamestnanie. Pred-
stavte sa aj našim čitateľom. 
   Narodil som sa 14.11.1976 v Brezne. Celý svoj život som 
prežil vo Valaskej. Aj moji rodičia sú rodákmi našej obce. 
Vyštudoval som vysokú školu STU Bratislava – MTF 
so sídlom v Trnave. Spolu s manželkou máme dvoch 
chlapcov, ktorí navštevujú MŠ a ZŠ vo Valaskej. Vo svojej 
krátkej prezentácii pred samotnou voľbou som sa snažil 
vysvetliť samotným poslancom OcZ, akou formou by 
som vykonával kontrolnú činnosť a akým oblastiam by 
som sa venoval. 
   Ako si predstavujete spoluprácu s občanmi?
   Pri vykonávaní svojej funkcie chcem samozrejme spo-
lupracovať aj s občanmi našej obce. Nakoľko pracovný 
úväzok hlavného kontrolóra je 40 % z týždenného pra-
covného úväzku,  svoju kontrolnú činnosť budem vyko-
návať každý utorok a v stredu. Práve stredy budem mať 
vyhradené aj pre občanov od 10.00 hod. do 15.00 hod., 
kedy sa budem osobne nachádzať v priestoroch OcÚ vo 
Valaskej. Na webovej stránke našej obce bude  zverejne-
ný e-mailový a telefonický kontakt na moju osobu. 
   Čo je pre vás prioritou v tejto funkcii?
   Hlavnou prioritou pre mňa bude vykonávať kontrolnú 
činnosť objektívne, nezávisle, nestranne a so znalosťou 
všeobecných záväzných právnych predpisov. Budem 
realizovať postupne svoje úlohy samostatne a zodpo-
vedne a to tak, aby bola naplnená hlavná téza o efek-
tívnom a zákonnom hospodárení a fungovaní obce. Pri 
svojej kontrolnej činnosti budem postupovať v zmysle 
platnej legislatívy a práve úlohy a rozsah kontrolnej 
činnosti sú určené zákonom o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb. Dvakrát ročne predložím OcZ vo Valaskej 
návrh plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdo-
bie, ktoré OcZ schvaľuje uznesením. O všetkých výsled-
koch z kontrolnej činnosti budem informovať orgány 
obce, v tomto prípade starostu obce a OcZ vo Valaskej. 
   Pozorne som počúvala vašu prezentáciu. Viac-

   Z programu zasadnutia kultúrnej komisie vy-
berám dva body, ktoré by mohli zaujať širšiu ve-
rejnosť a sú nasmerované do budúcnosti, aj keď 
nie práve najbližšej. V programe boli aj iné veci, 
najmä príprava tradičného festivalu dychových 
hudieb a toto vydanie našich novín  už prináša 
spravodajstvo z jeho priebehu.
   Do posledného minuloročného čísla VH som 
napísal krátky článok o zdevastovanom pa-
mätníku pred budovou odborného učilišťa in-
ternátneho. Medzičasom som o tom hovoril aj 
s pánom starostom a zainteresoval som do veci 
aj iných ľudí a samozrejme  členov kultúrnej 
komisie. Navrhoval som, aby na tomto mies-
te bola busta Antona Kúdelku, nášho občana, 
učiteľa, ktorý pôsobil v tejto vtedajšej základnej 
škole. Bol výraznou charizmatickou,  všestran-
nou učiteľskou osobnosťou, nezabudnuteľnou 
pre všetkých svojich žiakov. Bol aj dlhoročným 
kultúrno-osvetovým pracovníkom v obci, písal 
tiež obecnú kroniku. Jeho zásluhy pre obec 
sme si ocenili aj spomienkovým večerom v ZUŠ 
a priniesli sme na neho spomienky aj vo VH. 
Tento návrh prijali členovia komisie a myslím, 
že priaznivú odozvu mal aj u starostu. Veľmi ma 
potešil výtvarník a  učiteľ Mgr. Rastislav Turňa 
zo ZUŠ, ktorý by túto bustu vytvoril so svojimi 
žiakmi.
   V diskusii o tomto návrhu vystúpil aj riaditeľ 
odborného učilišťa pán Mgr. Juraj Hlaváč.  Pre-
hlásil, že nad parkom a pamätníkom by škola 
mohla prevziať patronát a starať sa o čistotu 
tohto priestoru. Navrhol, aby aj priľahlé dva ob-
chody boli  do tohto zapojené z toho dôvodu, 
že predaj alkoholu a posedávanie i popíjanie 
určitých skupín občanov pred obchodmi tento 
verejný priestor nezdobí. V súvislosti s tým na-
vrhol (ale počul som to od viacerých občanov 
tam žijúcich), aby bolo odstránené oplotenie 
z rúrok okolo parku a nahradené živým plotom. 
Komisia je tej mienky, že celkovú úpravu v par-
ku by mal posúdiť záhradný architekt. Iste by 
bolo vhodné, keby na tieto informácie reagova-
li samotní obyvatelia tejto časti naše obce. Dú-
fam, že pre tento projekt nájdeme pochopenie 
a podporu na obecnom úrade.
   Druhú potešiteľnú správu nám oznámil 
prednosta OcÚ v Čiernom Balogu pán Róbert 
Hlaváčik. Cesta hrončianskou dolinou od Sv. 
Jána (chata Kamenisté) po Krám bola vyrade-
ná z cestnej siete a má prejsť pod správu obce 
Čierny Balog. Malý úsek cesty pripadá aj do 
katastrálneho územia Valaskej. Týmto je umož-
nené, aby sa mohlo s touto zničenou cestou 
niečo robiť.  Všetci cykloturisti, ktorí sa na tejto 
rozbitej ceste drgali a natriasali, majú nádej, že 
sa z nej stane zrekonštruovaná a upravená cyk-
locesta. Umožňovala by pohodlnú jazdu aj ro-
dinám s  deťmi do skanzenu vo Vydrove a určite 
by prispela, aby sa čiernohronský mikroregión 
stal ešte atraktívnejší.  Rozvoju regiónu v rámci 
tejto činnosti sa aktívne venuje Združenie ces-
tovného ruchu so sídlom v Mýte pod Ďumbie-
rom. Bolo by žiaduce, aby obce zmieneného re-
giónu, čiernohronská železnička, lesný skanzen 
Vydrovo, okolité cyklokluby ale aj bežní občania 
prejavili dostatok záujmu a spolupráce, dobrej 
vôle i nadšenia pre uskutočnenie tohto diela.

                                                Ivan Karak

   V poslednom čísle Valaštianskeho hlásnika som si všimol, že Obecné zastupiteľstvo má zámer pre-
dávať pozemky pod garážami. Vyplýva to zrejme z úlohy pri kontrole NKÚ na obecnom úrade  (asi 
pred 4 rokmi), kde potrebovali nájsť nejaké negatívum a upozornili, že pri výbere daní za garáže sa 
jednou sumou vyberá daň za garáž aj za pozemok, ktorý patrí obci. Prijala sa úloha s termínom do 
roku tuším 2014 toto vyriešiť. Nie však nevyhnutne predajom pozemkov! Napríklad je možné roz-
členiť daň na dve čiastky, za garáž a za pozemok. V súčasnosti, keď niekto chce predať garáž, nájde 
si kupca, dohodnú sa na cene, vyplatia si peniaze  a zájdu na obecný úrad – správu daní (p. Dianiš-
ková), kde zmenu ohlásia. Jednoducho, bez problémov a poplatkov. Podobné platí aj u záhradiek 
v záhradkových osadách.  Ak by sa pozemky predali, pričom pozemok pod garážou si môže kúpiť 
len majiteľ garáže a nemožno ho k tomu nútiť, bolo by potrebné zaplatiť právnikovi, zaplatiť obci za 
pozemok, zaplatiť na katastri. A keď garáž bude majiteľ predávať,  opäť právnik, kataster atď. Dosť 
behania a dosť peňazí. Za garáž sa bude platiť naďalej daň, len zrejme o  niečo nižšia a osobitne daň 
za pozemok pod garážou. 
   Obec vždy bránila svojich občanov, umožnila im výstavbu väčšinou svojpomocou garáží a tento 
systém jednoduchého bezpoplatkového prevodu pri predaji a kúpe garáží sa praktizuje roky a mal 
by byť zachovaný. Občanom, pričom sa jedná prevažne o starších majiteľov, dôchodcov, by sa život 
nemal komplikovať, ale robiť ho príjemným a bezstarostným a čím menej fi nančne nákladným.
   Verím, že zo strany obecného úradu nebudú vyvíjané tlaky na tých občanov, ktorí chcú,  aby súčasný 
jednoduchý a málo fi nančne nákladný stav pri prevode garáží a záhradiek ostal zachovaný.

   Ing. Emil Gröne, bývalý starosta obce

BUDE VÁS 

ZAUJÍMAŤ? Predávať pozemky pod garážami ?

   Istá malebná krajina v srdci Európy sa ničím 

neodlišovala od okolitých krajín. Občania sa 

po dlhé roky venovali sami sebe a iba občas 

ich zasiahli problémy, týkajúce sa veci verej-

ných. Spoľahli sa na svojich zástupcov v parla-

mente a svoje osobné záujmy a radosti pový-

šili nad problémy spoločnosti.

    Starý panovník však v jeden deň dodýchal 

naposledy a jeho nástupca, prvorodený syn 

Kazimír, okamžite prebral vládu v krajine do 

svojich mocných rúk. Obklopil sa svojimi ver-

nými, ktorí mu na pozíciách radcov, „podrad-

cov“ a iných pätolízačov radi svojimi hlavami 

prikyvovali na akúkoľvek hlúposť.    

   On sa im štedro odmeňoval a sekta vyvole-

ných sa viac a viac rozširovala. Náklady na takú 

prebujnenú byrokraciu však postupne zhltli 

všetky úspory a štátna pokladnica začala zívať 

prázdnotou. Mladý panovník musel svoje pô-

vodné sľuby a vyhlásenia každým dňom meniť 

a občania spozorneli. 

   Namiesto sľubovaných trojnásobných platov 

a dôchodkov panovník podpísal dekrét, kto-

rým sa platy a dôchodky znížili o tretinu. Ľudia 

sa nesmelo ozvali, ale Kazimíroví pochlebova-

či z radov verných im ústa okamžite zavreli. „Aj 

v iných krajinách sa musí šetriť. Nastala neča-

kaná kríza nielen u nás, ale v celom spoločen-

stve národov. Musíme pochopiť a nejaký čas 

sa uskromniť!“ To počúvali bežní občania tej 

krajiny každý deň z ich úst.

   Občania sa uskromnili, ale postupne došlo 

aj na zvýšenie odvodov do poistení, zvýšenie 

všetkých daní, zvýšenie cien všetkých dru-

hov energií, a aj tí, ktorí mali to šťastie, že boli 

zamestnaní alebo ako súkromníci v malom 

podnikali, sa celkom položili. Už nebol rozdiel 

medzi dávkami. 

   Vrchol pobúrenia nastal v okamihu, keď pa-

novník vyhlásil vojnu susednej krajine z odô-

vodnením, že „Naše pivo je lepšie ako ich pivo 

  Nič nestratil a nik sa nám nevyrovná!“ To už nevydržal je-

den z poslancov parlamentu. Nalistoval si dáv-

no zabudnutú ústavu krajiny, o ktorú sa nik 

z občanov, ale ani iných zákonodarcov roky 

nezaujímal a prišiel s nevídanou vecou.

    „Vyhlásime referendum s otázkou, či je po-

trebné odvolať panovníka pre stratu rozumu.“ 

Povedal a oboznámil všetkých poslancov aj 

občanov s článkom číslo 1 ústavy, ktorý uvá-

dzal, že panovníka možno odvolať v referen-

de, ak sa preukáže, že celkom stratil rozum. 

   „Musíme nechať vyšetriť duševný stav nášho 

panovníka. Mám pocit, že v takejto nevraži-

vej situácii sa v parlamente nezhodneme na 

menách dvoch nestranných psychiatrov. Na-

vrhujem, aby sme požiadali o ich pridelenie 

spoločenstvom národov!“ Stalo sa ako pove-

dal a prišli do tej malej krajiny dvaja skutoční 

odborníci na ľudské duše. Dlho vyšetrovali Ka-

zimíra. Musel podstúpiť také zložité skúmanie, 

že k jeho koncu bol už absolútne neschopný 

s tými odborníkmi akokoľvek komunikovať.

   Ich záver znel jasne. „Panovník nikdy nemohol 

stratiť rozum, pretože ho nikdy ani nemal!“

   Navrhovatelia referenda triumfovali. Tvrdili, 

že posudok im dáva právo na vypísanie refe-

renda a odvolanie panovníka hlasmi občanov. 

Verní pochlebovači panovníka mali iný názor. 

„Ústava jasne hovorí o tom, že odvolať mož-

no iba takého panovníka, ktorý celkom stratil 

rozum.  Keďže posudok hovorí jednoznačne, 

že Kazimír nikdy rozum nemal, a preto ho ne-

stratil, nie sú dané podmienky na vypísanie 

referenda!“ povedal predseda parlamentu 

a ukončil rozpravu o tejto veci.

   Nastali nové časy. Občania sa už vôbec ni-

čomu nečudovali, nič ich nemohlo prekvapiť 

a stav v krajine postupne pripomínal uzavre-

té oddelenia bývalých psychiatrických kliník, 

ktoré panovník po odchode tých dvoch znal-

cov okamžite v krajine zrušil a psychiatriu ako 

vedný odbor celkom zakázal.

JUDr. Otto Malík
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   Bola som nemilo prekvapená, keď sme prechádzali  cestou okolo Tep-
lice. Vo vode bola veľká mŕtva ryba, ktorá predtým žila v Tajchu. Nezná-
my ju však ulovil na zahnutý klinček a čo urobil s rybou už vieme, lebo 
sme ju našli mŕtvu. Pri nej sme našli dlhú zelenú niť a háčik bol na nej 
priviazaný so silónom. V okolí Teplice a Tajchu sa pohybuje veľa dospe-
lých ľudí  a detí. 
   Prosíme Vás neničte prírodu a krásu našej dediny. Mali by sme to 
skrášľovať a nie ničiť. Až by ste niekoho videli devastovať, znečisťovať, 
alebo ničiť prírodu, nahláste to prosím na Obecnom úrade vo Valaskej, 
alebo poslancom Obecného zastupiteľstva. Labuť na Tajchu má malé 
mláďatá, nerušme ju, aby ich mohla v pokoji vychovať. Ďakujeme Vám 
za pochopenie. 

   B. Pastírová

Vážení milovníci prírody

   „Jún - mesiac poľovníctva 
a ochrany prírody“, je jedným 
z najkrajších mesiacov v roku a pre 
nás poľovníkov má nesmierny vý-
znam. Po zimnom, pre zver ťažko 
skúšajúcom období, v ktorom sme 
sa vo zvýšenej miere o ňu starali, 
ochraňovali, prikrmovali hlavne 
úžitkovú zver jeleniu, srnčiu, di-
viačiu, v niektorých lokalitách: 
drobnú zver, všetci v tomto čase 
v lone krásnej prírody, rozkvitnu-
tých poľných kvetín, vône lesných 
stromov a spievajúceho vtáctva so 
záujmom očakávame liahnutie ich 
mláďat a aké budú prírastky uve-
denej zveri. 
   Našou povinnosťou je tieto mlá-
ďatá s čo najväčšou zodpovednos-
ťou ochraňovať pred škodcami 
i nežiaducimi vplyvmi a vylepšo-
vať podmienky na ich prežitie. Iste 
zaujímajú nás i prírastky ostatnej 
zveri, ktorá zvyšovaním populácie 
hlavne v dospelosti robí značné 
škody na úžitkovej zveri. Ide hlav-
ne o vlka, medveďa v niektorých 
lokalitách aj rysa, ktorých stavy 
sú premnožené hlavne zásluhou 
ochrany ministerstva životné-
ho prostredia a ochranárskeho 
združenia Vlk. Dôležitou časťou 
ochrany je i záver zimného obdo-
bia a začínajúceho jarného pred 
hľadačmi zhodov a po celých rok 
pred túlavými a voľne pobehujú-
cimi psami, kde začínajúci život 

  Neničte prírodu a krásy našej obce

Predaj mlieka - výroba mliečnych výrobkov

Naše mlieko je produkt organického poľnohospodárstva prirodzenej biokvality bez che-
mických a fyzikálnych úprav (okrem jednoduchého prefi ltrovania cez špeciálnu textilnú 
tkaninu) z prírodného pasienkového chovu (počas zimy štandardné ustajnenie, kŕmenie 

senom). Pasienky nie sú chemicky hnojené ani ošetrované. Takéto „živé“ mlieko a produkty 
z neho sú prirodzeným probiotikom.

Cena mlieka: 0,60 €/1l

Do materskej časti obce (tzv. stará Valaská), Piesku a Hronca je po dohode možné mlieko 
voziť (aj dvakrát týždenne). Realizácia dovozu je podmienená dostatočným záujmom;   

nemalo by ísť o menej ako 20l mlieka na jednu cestu.

Bližšie informácie získate priamo na farme: Valaská, Pod Lipovou 5 (posledný dom), na 
čísle: 0904 891 108, alebo na: uhraby@slovanet.sk

Pokúsme sa podporovať vlastnú produkciu už teraz, je to múdre a dobré, 
potom môže byť príliš neskoro.

Čas predaja: denne ráno 7:30 - 9:00, večer 18:30 - 20:00

S prvými lúčmi jarného slniečka sa deti z Detského domova Valas-
ká s nadšením pustili do prác v areáli detského domova. Okrem 
bežných činností sa spoločne s vychovávateľmi rozhodli založiť 
zeleninovú a kvetinovú záhradku. Plní energie a nadšenia sa už 
teraz tešia na polievanie a okopávanie plodov a samozrejme ne-
skôr na zber úrody.
Z dvora nám už konečne zmizol sneh a prišlo dlho očakávané teplé 
počasie. Tak ako sa prebúdza príroda, aj my deti z detského domova 
začíname pracovať pilne ako včeličky. S pomocou našich vychováva-
teľov sme sa pustili do prác na záhrade. Zem je po zime oddýchnutá, 
a tak ju musíme najprv pohrabať, pozbierať snehom ukryté smeti, záh-
radku poriadne pohnojiť a zrýľovať, aby sme sa mohli neskôr tešiť na 
jej plody. Pokúpili sme si semiačka najrôz- nejšej zeleniny a byliniek.
Naše práce začali dňa 16.4.2013 kedy sme si vybrali vhodné miesto 
pre našu záhradku. Ujo vychovávateľ nám pomohol odstrániť trávnatú 
časť a my sme sa pustili do tvrdej práce s krompáčom. Keďže na tomto 
mieste ešte záhradka nebola, poriadne sme sa zapotili pri vyberaní 
skál. Zo začiatku sa nám veľmi nechcelo, lebo sme mali pocit, že skál 
je viac ako zeme. Po týždennom oddychu sme opäť zabehli do záh-
radky s tetou Zuzkou a tetou Betkou. Rýľovali sme od rána do večera. 
Boli sme síce unavení, ale pohľad na zrýľovanú záhradku stál za to. 
Vymysleli sme, že by bola škoda skaly vyhodiť, a tak ich využijeme pri 
skrášľovaní našej skalky s kvietkami. Kvietky nám tety zasadili už pred 
zimou, takže nám začínajú pekne rásť. Máme z toho veľkú radosť. 
Okrem prác v záhradke sa počas jarných búrok realizujeme aj v budo-
ve domova a to napríklad pestovaním byliniek, ktoré neskôr sušíme 
a v zime si z nich pripravujeme liečivý bylinkový čajík s medom. Aby 
sme si mohli takýto čajík navariť, musíme sa po celý rok o naše bylinky 
starať. S tetami sme si nasadili do črepníkov rôzne bylinky a koreniny. 
Teraz už len vydržať, poriadne polievať a v zime nás nenastraší žiadna 
chrípka.

Deti z DeD Valaská

Milí rodičia,
potešte svoje deti, 

detským CD 
-Slniečko sa kotúľa, 

ktoré sa krstilo 5.apríla 2013.
CD si môžete zakúpiť v 

Obecnej knižnici Valaská u 
pani Králikovej.

Cena CD je 10 euro.

Teplé počasie nás volá na dvorTeplé počasie nás volá na dvor

Gazdovstvo Úhraby – Jozef Pacera SHR, Pod Lipovou 5, Valaská

- 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 mi-

nulosť, ale cení si Ťa - aký si práve tu a teraz.

- Najväčšiu prázdnotu prežíva ten, kto je plný 

vlastného JA.

CITÁTY

   Človek potrebuje slnko na  svoju psychickú  pohodu, ale jeho UV časť 
je potrebná na tvorbu vitamínu D. Na druhej strane môže slnko na koži 
vyvolať množstvo nežiaducich reakcií, napr. začervenanie, pálenie až 
spálenie pokožky, pričom sa môžu vytvoriť až pľuzgiere a opuch.
Dlhodobé pôsobenie UV žiarenia spôsobuje starnutie  pokožky, pri kto-
rom dochádza k jej rohovateniu, zmene pigmentácie, vzniku suchej po-
kožky a vrások, vzniku nezhubných ale aj zhubných novotvarov.
   Prirodzené ochranné mechanizmy kože na UV žiarenie zahrňuje nie-
ktoré mechanizmy, vrátane tvorby  hnedej pigmentácie. Keď je koža 
vystavená slnečnému žiareniu, začne sa tvoriť hormón, ktorý podporu-
je tvorbu hnedého kožného pigmentu - melanínu v bunkách. Melanín 
absorbuje UV žiarenie, a tak chráni jadrá buniek pred poškodením DNA, 
ktoré môže spôsobiť rakovinu. Opálenie pokožky pôsobením slnka je 
vlastne reakciou organizmu na pôsobenie UV žiarenia.
   Nadmernou aktivitou melanocytov môžu vznikať rôzne škvrny, pehy 
či melanocytové materské  znamienka. Reakcia kože na slnečné žiare-
nie ne je u každého človeka rovnaká. Podľa tendencie kože začervenať 
a stmavnúť rozlišujeme štyri fototypy kože. Čím nižší je Fototyp, tým cit-
livejšia je pokožka na slnko a hrozí vyššie riziko vzniku rakoviny kože.
fototyp 1:veľmi svetlá koža, ryšavé vlasy, veľa pieh, modré oči- vždy sa 
spáli, niekedy opáli do červena, nikdy sa nesfarbí do hneda.
Fototyp 2: svetlá koža, svetlé vlasy, pehy v malom množstve, modré 
zelené alebo sivé oči-vždy sa opáli do červena, často sa spáli, niekedy 
mierne pigmentuje.
Fototyp 3: stredne svetlá koža, hnedé až tmavé vlasy, hnedé oči- nieke-
dy sa opáli do červena, zriedka sa spáli, vždy pigmentuje.
Fototyp 4:tmavá koža, tmavé vlasy ,hnedé oči- nikdy sa nespáli, veľmi 
dobre pigmentuje,
platí, čím nižší fototyp, tým vyšší faktor na ochrannom opaľovacom 

jelienka, srnčaťa, či prasiatka pot-
rebuje pokoj, vyhasne len preto, 
že nezodpovední majitelia nechá-
vajú svojich miláčikov - psov voľne 
sa pohybovať, ktorí bezbranné 
mláďatá uštvú a roztrhajú. Výrazná 
zmena sa prejavuje v živote hlav-
ne jelenej zvere, ktorá sa čoraz viac 
prispôsobuje nočnému životu, 
pretože cez deň je veľmi vyrušo-
vaná nesprávnym pohybom tu-
ristov, motorkárov, cykloturistov, 
ktorí nerešpektujú žiadne doprav-
né značenia.  (Zákazom na vstupy 
vozidiel na lesné cesty.) 
   Ďalšími nešvármi v prírode sú ne-
zodpovední občania, ktorí vypaľu-
jú trávne porasty okolo potokov, 
jazierok, pastvín, kde majú vytvo-
rené podmienky na hniezdenie 
a privedenie  k novému životu rôz-
ne druhy vtáctva a malej zveri. 
   Veľmi dôležitá je práca poľovní-
ka v revíri. Okrem prikrmovania 
a ochrany zveľaďuje svoj revír vý-
stavbou a údržbou kŕmnych zaria-
dení, solísk, výstavbou posedov, 
siatím a prípravou objemových 
a jadrových krmovín, čistenie lúk, 
chodníkov, studničiek, v zim-
nom období brodí chodníky ku 
krmelcom. Vo forme granúl me-
diciálnych medikamentov chráni 
zver pred bakteriálnymi a para-
zitárnymi chorobami, ochraňuje 
zver a ľudí pred nákazou besnoty 
hubením (odstrelu) hlavne líšok. 
Užitočná je aj spoločenská akti-
vita členov v Poľovníckych zdru-

ženiach – vedú krúžky mladých 
priateľov poľovníctva na ZŠ cestou 
obecného rozhlasu, výstavísk po-
ľovníckych trofejí, písaním článkov 
a fotografi í do časopisov, obozna-
mujú a vysvetľujú širokej verejnos-

ti význam starostlivosti a ochrany 
zveri, že poľovník je v prvom rade 
jej ochranca a až nakoniec je na 
rade potrebný výkon poľovného 
práva.

   Juraj Cibuľa

prostriedku. Krémy s faktorom 10-15dokážu absorbovať takmer 90% 
UVB žiarenia, ktoré má na svedomí väčšinu  prípadov rakoviny kože.

   Prevencia rakoviny kože
   Rakovina kože môže postihnúť kohokoľvek, preto by sme si mali svo-
ju pokožku pravidelne kontrolovať. Pozornosť nevenujeme len mater-
ským znamienkam, ktoré už máme, ale venovať by sme sa mali aj zdra-
vej koži, keďže až 75% melanómov vzniká na miestach, kde predtým 
žiadne znamienko nebolo. Každý z nás by si mal preto pravidelne robiť 
samovyšetrenie kože. Najúčinnejšou prevenciou však zostáva ochrana 
pred slnečným žiarením. Podľa odborníkov žiadne“ zdravé opaľovanie“ 
neexistuje. Každý človek by mal poznať svoj fototyp kože a prispôsobiť 
mu svoje spávanie na slnku, používať ochranné opaľovacie krémy a vy-
sokým faktorom ochrany, neopaľovať sa na silnom poludňajšom slnku, 
pri výletoch do prírody nosiť ochranný odev a nosiť klobúk.
   Samovyšetrenie kože si robme aspoň 3 - krát do roka. Najvhodnejšie je 
prezrieť sa po kúpeli či sprche v miestnosti, kde je dostatok svetla, pred 
veľkým nástenným zrkadlom. Najprv zistite, kde všade máte znamienka 
a spoznajte ich. Zdravé znamienka  obyčajne nebolia, nesvrbia, ani inak 
sa neprejavujú.
   Aké zmeny si treba všímať: -malígny melanóm pri vzniku môže pripo-
mínať materské znamienko. Na rozdiel od neho sa však trvalo zväčšuje, 
mení tvar a farbu, často svrbí, v neskorších štádiách spontánne krváca a 
vyvoláva okolitý zápal.
- Akékoľvek zmeny na pigmentových znamienkach môžu, ale nemusia 
byť príznakom zhubného ochorenia,
 - medzi typické príznaky melanómu patrí: asymetria, nepravidelné 
okraje, rôznofarebnosť, priemer väčší ako 5 mm.
    Ak si takéto znamienka nájdete na svojom tele, treba ich ukázať a dať 
zhodnotiť lekárovi. Každý rok sa vyhlasuje“ Deň melanómu“ ktorý býva 
v prvej polovici mája, vtedy sa Vám na vybraných kožných ambulan-
ciách pozrú a zhodnotia podozrivé znamienka.

zdroj: internet

Koža a slnko
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    Túto akciu vyhlásili žiaci zo Základnej školy vo Valaskej v spolupráci 

s obecným úradom vo Valaskej.  Ako aj po  minulé roky sa k nám pridali 

žiaci Špeciálnej základnej školy vo Valaskej a deti z materskej škôlky 

vo Valaskej aj so svojimi pani učiteľkami. Tradičnú podporu sme mali 

v našich dôchodkyniach, vďaka aktivite pani Evky Kúdelkovej. Všetkým 

pomocným rukám vyslovujeme vďaku.

   Okrem Valaskej sme čistili aj okolo altánkov na Lipovej, na Chvatime-

chu, v Starej Valaskej, pri Hrone. Časť žiakov odišla zbierať odpadky na 

Piesok, iní išli do Hronca.

   Najhorší úsek mali siedmaci v okolí železničnej stanice. Vyzbierali 5 

veľkých vriec s plastovými fľašami, ale bola to len časť toho, čo tam je. 

Minimálne dvakrát toľko odpadkov a fl iaš tam ešte zostalo, takže obec  

bude musieť  zabezpečiť vyčistenie  tohto úseku. Objekt už dávno ne-

slúži svojmu účelu, stal sa len skládkou odpadkov a miestom, kde sa 

stretávajú „pochybné živly“. Asi len zázrakom sa pri čistení nikomu nič 

vážnejšieho nestalo, ak nerátame drobné zranenia od úlomkov skla.

    Tento rok sa podarilo pánu starostovi získať prísľub od našich prí-

slušníkov dobrovoľného hasičského zboru, že vyčistia úsek „pod kra-

vínmi“ v Starej Valaskej. Toto sa už dá považovať za čiernu skládku 

a každý, kto chodí okolo, či už do práce do Železiarní Podbrezová, ale-

bo len na prechádzku, sa nestíha čudovať, čo vedie ľudí k tomu, aby 

vzali vrecia s domovým odpadom, chladničku, starý televízor a vyho-

dili ich na okraji svojej obce. Vďaka nemalému úsiliu požiarnikov /

je to mimoriadne strmý úsek/  boli odstránené veľké kusy odpad-

kov (celý veľký kontajner ) z tohto úseku, ale stále toto miesto zostalo 

Zasaďte  strom.

Jeden strom priemernej veľkosti absor-

buje každý rok asi 6 kg oxidu uhličitého, 

takže za 40 rokov je to okolo 250 kg oxidu 

uhličitého.

    V tomto roku  nás zaskočila dlhá zima a po 

nej veľmi rýchle oteplenie. Jar ako keby ani 

nestihla prísť.  Inokedy  prichádzajú správy 

o  povodniach, lejakoch, záplavách bahna 

a vody, alebo o  dlhodobých suchách.  Ako-

by zákony prírody, na ktoré sme boli zvyknutí 

odmala,  už prestávali platiť. Určite si viacerí 

z nás dávajú podobnú otázku: „Bude sa to diať 

častejšie?“ 

    Proces klimatických zmien, o ktorom sa 

v poslednom období veľa hovorí, súvisí so sk-

leníkovým efektom atmosféry. 

    O čo ide? O podobný jav ako v záhradných 

skleníkoch, len s tým rozdielom, že funkciu 

skla preberajú skleníkové plyny. Tie sú veľmi 

dôležité, lebo krátkovlnné slnečné žiarenie, 

ktoré zohrieva zemský povrch, voľne prepúš-

ťajú. Dlhovlnné -  infračervené – žiarenie, ktoré 

vyžaruje zemský povrch, je z väčšej časti tými-

to plynmi zase zachytené a čiastočne spätne 

odrazené smerom k zemskému povrchu. To 

spôsobuje otepľovanie planéty.

   Najvýznamnejším skleníkovým plynom je 

oxid uhličitý, metán a  oxid dusný. Pod nárast 

oxidu uhličitého sa podpísal výrub porastov, 

predovšetkým tropických  pralesov, ktoré sú 

považované za pľúca Zeme /stromy pohlcu-

jú oxid  uhličitý/, spaľovanie fosílnych palív a 

ďalšia ľudská činnosť.

    Zosilňovanie skleníkového efektu spôsobu-

je otepľovanie atmosféry.  A tak odborníci už 

niekoľko rokov bijú na poplach.

Vyčistime si obec – 3. ročník

Príroda je najcennejší „kapitál“ na Zemi

Učiteľské noviny

Referát z článku Miroslava  Sanigu

      Rozvoj ľudskej populácie na planéte Zemi 

je limitovaný. Obmedzené sú tak nerastné 

suroviny, ako aj živé súčasti prírody. Tomuto 

faktu by mal človek podriadiť svoje aktivity 

v prírodnom prostredí. Nemali by byť mega-

lomanské, ale uvážené a skromné, so zrete-

ľom na jestvovanie budúcich generácií. 

     Život sa nenápadne i nápadne vytráca 

z prírodných ekosystémov „vďaka“ činnosti 

človeka. Rieky, ktoré boli ešte nedávno plné 

rakov a rýb, sa dnes stali smrtonosnými stoka-

mi „okrášlenými“ všakovakými odpadkami... 

Fľaše, igelitové vrecká, chladničky, práčky... 

sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou riečneho 

prostredia. Od prameňa až po ústie „zbie-

ra“ rieka odpadky, ktoré sa hromadia ako 

neodpustiteľné hriechy ľudí a v moriach sú 

ich „moria“. A tak je v mori more odpadkov. 

Odpadkami zamoruje človek aj suchozem-

ské prostredie a každým dňom nimi pošpiní 

mnoho prírodných lokalít. Lesy a kroviny sú 

pre ľudí vyhľadávanými  skládkami  nepotreb-

ných vecí. 

    Poznáš stromček? 

   Kupujme environmentálne vhodný 

výrobok

    V obchodoch hľadajte výrobky, ktoré sú 

označené stromčekom. Stromček na obale 

znamená, že výrobok je ocenený ako Environ-

mentálne vhodný výrobok. Táto značka je zá-

rukou, že pri výrobe tovaru boli použité mate-

riály, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

     

Nechceme zostať nečinní,  a preto sme už tre-

tíkrát zorganizovali akciu Vyčistime si obec.  

Je jasné, že jedno dopoludňajšie čistenie obce 

nebude mať za následok, že obec zostane zra-

zu navždy /alebo aspoň do ďalšieho ročníka 

čistenia obce/, čistá. Veľa z nás neodhodilo ani 

jeden odpad na zem za celý svoj život! Ale je 

veľmi veľa takých, ktorí to robia denne a bez 

jedinej výčitky svedomia. Všetko  je im ľahos-

tajné. Takýchto ľudí treba neustále upozorňo-

vať na to, čo je správne.  Väčšina občanov sa 

nechce pozerať na kopy odpadkov pri pre-

chádzkach po obci a v okolitej prírode.

Kúpou tohto vý-

robku prispejeme 

k ochrane životného 

prostredia!

         Prinášame Vám niekoľko fotiek zo spo-

mínanej akcie:

Príhovor pána starostu Ing. Uhrina pred začatím

Čistenie okolo multifunkčného ihriska

Okolie železničnej stanice.

Ing. Slezáková, koordinátorka ekologickej výchovy

Základná škola  Valaská

Foto: Ing. Zuzana Slezáková, Mgr. Ingrid Sedliaková, Mgr. Matúš Magera

Takáto kopa plastov ešte zostala na stanici aj 

napriek nášmu dvojhodinovému upratovaniu...        
Vrecia s odpadom z Chvatimechu, ktoré sme museli nechať vedľa 

železničnej stanice, lebo sme ich už nevládali niesť.

Výsledok čistenia na Piesku.

čiernou skládkou. Po zídení z cesty nejakých 10 metrov sa Vám na-

skytne neuveriteľný pohľad. Všade samý odpad! Staré topánky, fľaše, 

pokazené hračky, domový aj stavebný odpad! Po členky sa zabárate 

v odpadkoch a čudujete sa, prečo si niekto zvolil koniec obce za svoj 

odpadkový kôš. A určite to tam nenahádzal len jeden človek, alebo 

len jedna neprispôsobivá rodina. 

Čierna skládka odpadu „Pod kravínmi v Starej Valaskej“ po čistení...

   Na vyčistenie takejto čiernej skládky už pár dobrovoľníkov nebude 

stačiť.  V prvom rade treba zabezpečiť, aby tam už „ľudia“ nevyhadzo-

vali odpad /na čo boli asi zvyknutí  roky predtým!/
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Členovia biologického krúžku zhotovili a pripravili terárium pre prvé 

živé živočíchy, ktoré sú v našom biologickom kabinete. Spoločnými 

silami a kreatívnou prácou sme vytvorili vhodné podmienky pre ži-

vot Strašilky austrálskej. Je to veľmi zaujímavý bezstavovec, ktorý 

patri do triedy hmyzu a dorastá do dĺžky až 30 cm. V našom teráriu 

máme zatiaľ 5 týchto živočí-

chov.Touto formou sa chcem 

poďakovať členom biologic-

kého krúžku, ktorí pomáhali 

pri zariaďovaní tohto terária 

a zároveň aj za ich aktivitu 

počas hodín krúžku v tomto 

školskom roku.

Autor textu a fotografi í:

Mgr. Matúš Magera, 

vedúci biologického krúžku 

ZŠ Valaská

   Pripadá mi, akoby to bolo iba 

včera, keď vlani v septembri pr-

váci po prvýkrát  prekročili bránu 

našej školy už ako jej žiaci. Boli 

veselí a hluční a plní nadšenia 

i očakávania z nového, nepozna-

ného a zároveň trochu nesmelí. 

Vedeli, že sa naučia čítať, písať, 

počítať, veď na to do školy prišli, 

ale predsa, akí budú noví spolu-

žiaci a aká bude pani učiteľka? 

   A prešiel skoro celý školský rok. 

Už sú to skúsení, ostrieľaní prvá-

ci, ktorí poznajú celú abecedu. 

Vedia aj čítať, aj písať, aj počítať, 

a  tak nás, rodičov a starých ro-

dičov, pozvali do školy, aby sme 

spoločne zapečatili šlabikár, kto-

rý bol doteraz ich každodenným 

spoločníkom a kamarátom. Spo-

lu s pani učiteľkou nám ukázali 

ako prebieha vyučovanie, ako 

vedia používať interaktívnu ta-

Časť členov biologického krúžku (Lucia Pohorelcová V.B, Patrik Balciar 

VI.A, Viliam Kúdelka VI.A, Saška Adamská VI.A, Daniela Peťková VII.B, Erik 

Švantner VII.A)
Strašilka austrálska

Kabinet biológie na Základnej škole 

vo Valaskej ožil

  Kde bolo, tam bolo v jednej triede,

  kam  včielky chodia nezbedné,

  zaviali stužky zelené 

  a vosk sa lial ... alebo

Pečatenie 
šlabikára 
v 1. B triede

buľu, dokážu spoločnými silami 

vymyslieť rozprávku, či vylúštiť 

tajničku. Predviedli nám prome-

nádu v klobúkoch, ktoré vlastno-

ručne vyrobili a každý zarecitoval 

básničku o sebe samom.  Potom 

prišla tá slávnostná chvíľa a ze-

lenými stužkami sme šlabikáre 

„zapečatili“. Odteraz majú prváci 

novú kamarátku, čítanku. Pani 

učiteľka ukáza-

la deťom aj tú 

svoju, z ktorej 

sa niekedy uči-

la. Nebola taká 

pekná, akú do-

stali prváci, ale 

pre pani učiteľ-

ku bola cennou, 

vzácnou spo-

mienkou. 

      Pečatenie šla-

bikára je povin-

ným ročníkovým výstupom pr-

vákov a naša ZŠ ho uskutočňuje 

už niekoľko rokov. Je to projekt, 

ktorý umožňuje rodičom byť 

súčasťou vyučovania.  A bolo to 

pekné, veľmi pekné vyučovanie, 

zaujímavé a hravé zároveň. Naša 

škola je krásna, moderne vyba-

vená, ale myslím si, že našu ŠKO-

LU takou aká je, robia ľudia, ktorí 

pre ňu žijú. Ľudia, ktorí svojimi 

nápadmi a fantáziou ovplyvňujú 

školský život a vyučovanie, prí-

ťažlivou formou využívajú mo-

derné spôsoby učenia.

    Nie je ľahké udržať si pozornosť 

prvákov a súčasne ich naučiť toľ-

ko nových vecí. Vyžaduje si to 

obrovskú trpezlivosť, aj láskavý 

prístup, autoritu i pochopenie. 

Za toto všetko, ako aj za celý deň 

pečatenia šlabikára patrí veľké 

poďakovanie triednej učiteľke  

Mgr. Viere Snopkovej.  

   Monika Senčeková za rodičov 

žiakov 1.B triedy

    Foto: Tomáš Náther

V. noc umenia v Zuške 
a Veľkomoravský odkaz

Jedna z prvých tohoročných akcií nášho odboru 
vznikla ešte v čase, keď bol príchod vytúženej jari 
v nedohľadne, no čo  nebolo prekážkou k zrealizo-
vaniu v poradí už piatej „noci v Zuške“, plnej výtvar-
ných hier a zábavy. Okrem iných aktivít, v ktorých 
hrala hlavnú úlohu farba, tvorivosť a fantázia, bola 
hlavným motívom téma 1150.  výročia príchodu 

Cyrila a Metoda k nám - na územie Veľkej Moravy. 
Vytvorili sme tak sériu reliéfov inšpirovaných frag-
mentmi z románskeho umenia. Tento školský rok to 
nie je jediný projekt venujúci sa našim Slovanským 
koreňom. V rámci rôznych úloh sme napríklad 
spoznávali významné miesta z tých čias, tvorili sme 
vlastnú predstavu Veľkomoravského hradiska, na-
učili sme sa používať hlaholiku –písmo, vďaka kto-
rému sa naši predkovia mohli po prvý raz stretnúť s 
kresťanským učením vo svojej vlastnej reči. No toto 
písmo sme následne využili aj ako výtvarný nástroj 
a spracovali sme ho do podoby obrazov z písma.

O jarných cestách za poznaním
Už šiesty rok realizujeme s našimi žiakmi  expedície 
za krásami Slovenska, ale aj do blízkeho zahraničia, 
v  ktorom objavujeme a spoznávame nielen svet 
výtvarného umenia, ale aj poklady našej histórie a 
kultúry.
Naša prvá tohoročná výprava 16.marca smerovala 
na južné Slovensko a sever Maďarska -na miesta, 
kedysi ťažko skúšané časmi osmanskej nadvlády a 
neskorších protitureckých bojov.  Či už to boli slo-
venské hrady Fiľakovo a Šomoška, alebo tie za hra-
nicami  Kisnána a Sirok, zo všetkých dýchala slávna 
história zašlých čias. Všetky sú zároveň ukážkou 
toho, ako môže vyzerať historická pamiatka, keď 
sa nájde vôľa na jej rekonštrukciu a zveľaďovanie. 
Vždy, keď vidím takéto miesto, o ktoré prejavili zá-
ujem nadšenci a vytiahli ho doslova z prachu zá-
niku, napĺňa ma to dobrým pocitom z toho, že nie 
sme poslednou generáciou, ktorá môže vidieť slávu 

(jar výtvarného odboru ZUŠ-Valaská)

Tvorivé prebúdzanie
Tvorba, nech je to už literárna, výtvarná či venujúca sa hudbe, je predovšetkým o zdieľaní 
vlastných pocitov a poznania, ktoré autor svojou zručnosťou spracúva a podáva divákovi, 
aby aj on mohol vnútorne zažiť to, čo vníma a cíti autor. Dalo by sa povedať, že to, kým ak-
tuálne sme jej súhrnom našich doterajších zážitkov, vnemov aj pocitov z nich. Nesmiernou 
výhodou tvorivých ľudí je, že sami sa môžu stať pre svoje okolie zdrojom zážitku a vnútor-
ného poznania. Kto chce ale rozdávať, musí najprv mať. Platí to vo všetkom, no o to viac vo 
svete výtvarného umenia, kde je tvorba vyslovene hmatateľným artefaktom adresovaným 
divákovi. Odkedy pôsobím v našom výtvarnom odbore, práve vnútorný rast postavený na 
zážitku kladiem na prvé miesto. Samotná tvorba potom prichádza ako prirodzené vyúste-
nie poznania...

predkov, a že aj tie nasledujúce budú ešte mať čo po-
znávať.  Kuriozitou tohto nášho výletu bolo, že kým 
u nás na Slovensku v ten víkend nebolo po snehu 
ani pamiatky, na severe Maďarska sme zažili biely 
deň ako sprostred januára. Dojmy z úžasných miest 
nám to ale nijako nepokazilo a domov sme šli síce 
trochu uzimení, no naplnení skvelými zážitkami.
S históriou protitureckých bojov šestnásteho až 
osemnásteho storočia boli spojené aj ciele našej na-

sledujúcej výpravy -14.apríla. To už bol deň, 
kedy sme si naozaj mohli povedať, že k nám 
prišla konečne jar. Zažili sme príjemné chvíle 
zaliate dlho očakávanými lúčmi slnka -na-
vyše na úžasných miestach s krásnym výhľa-
dom doďaleka.  Zaujímavo zrekonštruovaný 
maďarský hrad Holloko, ktorý strážil hranicu 
Osmanskej ríše, náš hrad Modrý Kameň či 
Bzovík -zaujímavý a rozsiahly kláštor, presta-
vaný na protitureckú pevnosť, ale aj Vartovka 
v Krupine či hrad  Dobrá Niva, to všetko boli 
miesta, ktoré svojho času zohrali veľmi dôle-
žitú úlohu v našich dejinách a nepoznať ich 
bolo by krivdou voči vlastným koreňom. 
Vymenovať všetky nádherné a zaujímavé 

miesta, ktoré sme túto jar navštívili, by bolo asi na 
dlhé rozprávanie, no určite ešte stoja za zmienku 
hrady Šášov, Hrušov, mesto Kremnica či nád-
herný gotický kostolík v dedine Poniky 
pri Banskej Bystrici so zachovaný-
mi freskami biblických či histo-
rických výjavov. Je to doslova 
klenot medzi pamiatkami 
pohronia a predsa o ňom 
mnoho ľudí ani len netuší. 
Vojsť dnu znamená vrátiť 
sa v čase o mnoho storočí 
naspäť a vnímať skutočnú 
prítomnosť histórie ale aj du-
chovna, ktorým je toto chariz-
matické miesto doslova prenik-
tuté. Podobný gotický kostolík sme 
navštívili aj na ďalšej našej ceste - ten-
toraz na územie Spiša a juh Poľska. Kostol 
sv.Anny v Strážkach pri Spišskej Belej nie je rozme-
rom ani polovica z nášho vo Valaskej, no ukrýva v 
sebe poklady nevyčísliteľnej hodnoty. Či už zacho-
vané fresky na stenách alebo sochárska výzdoba, 
vrátane gotického oltára -to všetko sústredené na 
jednom intímne pôsobiacom mieste,  zanechalo 
v nás najkrajší zážitok toho dňa.  V ten májový deň 
sme  navštívili ešte mnoho iných pútavých miest. 
Boli nimi hrad Ľubovňa, poľské hrady Niedzica a 
Czorstyň situované na veľmi zaujímavom mieste -  
na brehoch priehrady  - no rovnako nás zaujala aj 
expozícia Červeného Kláštora, venujúca sa dejinám 
okolia, ale aj rehoľného života niekdajších obyvate-

ľov tohto preduchovneného miesta...

O  našej pomoci hradu Krásna Hôrka
 Odkedy spoločne organizujeme naše cesty za 
poznaním, jedným z najčastejších cieľov sú nám 
miesta uzko späté s dejinami Slovenska a okolia. 
Svet nám môže len závidieť, koľko úžasných miest 
tu máme. Za jeden deň môže človek vidieť a zažiť 
toľko zaujímavého, ako málokde vo svete. Jedným 
z miest, na ktoré sme sa vybrali viackrát, bol hrad 
Krásna Hôrka a o to viac ma pred vyše rokom za-
mrzel jej osud. Rovnako ma zaskočilo, ako sa na  
udalosti onoho požiaru postavila dosť veľká časť 
ľudí.  Namiesto spoločenskej diskusie na tému, ako 
čo najskôr pomôcť obnoviť túto kultúrnu pamiatku, 
dával sa priestor zbrklým náladám hnevu a takmer 
úplne sa zabudlo na podstatu veci. Navyše od tých 
čias aj sporadické správy o postupe záchranných 
prác sú takmer výhradne negatívne -či už o naťa-
hovaní výberu fi riem alebo rôznych iných nezda-
roch. Vtedy pred rokom sme sa rozhodli, že urobíme 
niečo viac a vedenie hradu povzbudíme. Týždeň po 
požiari sme im zaniesli list s vyše dvesto podpismi 
žiakov z Valaskej a Predajnej, no nemali sme v pláne 
ostať len pri tom. Napadlo mi, že by sme sa mohli 
pustiť aj do niečoho väčšieho. Venovali sme sa príp-
rave návrhov pamätnej mince s názvom „Denár na 
obnovu hradu Krásna Hôrka“. Najlepšie z návrhov 
sme aj zrealizovali a v máji tohto roku sme im zasla-
li vyše 50 kusov. Viem... celý hrad to nezachráni, ale 
spoločne so žiakmi sme sa pokúsili svojou čiaskou 
prispieť a už len samotný rozmer veci, že sa žiaci 
zaoberali touto témou, je chválitebné. Celé roky sú 
podobné miesta pre nás veľkým obohatením, ne-
hovoriac o stovkách detí, ktoré tam každoročne trá-
via školské výlety. My sme sa pokúsili revanšovať za 
tie pekné chvíle a pomôcť aspoň troškou jednému z 
týchto miest...

Pozvánka na absolventskú výstavu
Okrem projektov, na ktorých robia žiaci zo všetkých 
ročníkov, si návštevníci kultúrneho domu vo Valas-
kej určite už zvykli na to, že vždy koncom mája sa 

svojimi vlastnými témami predstavujú absol-
venti nášho výtvarného odboru.

Vernisážou v utorok 28.5.2013 bola 
otvorená výstava, na ktorej mô-

žete vidieť projekty troch našich 
tohoročných absolventov. 
Mirko Cibula, keďže sa aj 
sám profesionálne venu-
je tancu, vybral si za svoju 
tému práve tanec a pohyb. 
Viktória Kováčová sa veno-

vala abstrakcii a vo svojich 
prácach ponúka zaujímavé 

využitie kompozície, farby, ale 
aj experimenty s tlačou a fotogra-

fi ou. Tretia z tohoročných absolventov 
Aďa Fašková zaujme návštevníkov výstavy 

nielen rozsahom svojho projektu, ale predovšetkým 
hĺbkou myšlienok svojich diel. Venuje sa v nich naj-
rôznejším otázkam, či problémom života a ponúka 
zaujímavý -svojský pohľad na svet okolo. Súčasťou 
tohoročnej absolventskej výstavy je aj výber zo spo-
ločného projektu nášho odboru, pod názvom „Člo-
vek v umení“, v ktorom sme sa zamerali na plastické 
či kresbové štúdie ľudského tela. V každom prípade 
návštevník výstavy tu nájde množstvo zaujímavé-
ho, a preto všetkých srdečne pozývame.
 Výstavu môžu návštevníci priestorov Kultúrneho 
domu vo Valaskej vidieť do konca júla...

text a foto: Mgr. R. Turňa



tá smeli mať špicu predĺženú o dve a pol chodidla, 
rytieri len jeden a pol, bohatí ľudia o jedno chodid-
lo a prostý ľud o polovicu stopy. Najchudobnejší 
obyvatelia mali obyčajné topánky – „škorne“, 
ktoré zakrývali i celé lýtko.“  Pri akej príležitosti 

si navrhovala tieto šaty 
a robila topánky? 
   Biele svadobné šaty 
s prvkami gotiky a k tomu 
dlhé biele topánky mi 
predvádzala kamarátka  
a moja sestra mi mo-
delku líčila, za čo mojej 
sestre Mirke nesmierne 
ďakujem. Tvoríme skvelý 
tým vďaka jej šikovným 
ručičkám. Šaty som robila 
ako diplomovú prácu na 
prvej vysokej škole. A keď 
som končila výtvarný od-
bor, šila  som zase  šaty 
s prvkami baroka, a to 
mi už predvádzala sestra. 
Topánky, ktoré boli do-
minantné, boli vyplnené 
sklom.
   Aké to bolo „zahrať sa“ 
na stredovekého obuv-
níka? Aký dlhý čas si vy-
žiadala výroba takýchto 

črievic, nejaký špe-
ciálny materiál, či 
techniku?
   Bolo to veľmi zau-
jímavé. Biele gotic-
ké som tvorila tri 
mesiace,  vymyslieť 
a urobiť konštruk-
ciu z drôtu, obaliť to 
sadrou, vytvarovať, 
aby obe črievice 
boli rovnaké. Nako-
niec obaliť črievice 
látkou, ktorú som 
ručne šila, potom 
domaľovať a okráš-
liť  perličkami. Tie 
barokové (zelené) 
som robila asi tri 
týždne. Technicky 
boli jednoduchšie, 
ale problém mi robilo vložiť sklo, ktoré mi pán  v 
našej drogérii ochotne vyrezal podľa šablóny. Celú 
obuv som premaľovala, vytvorila tzv. čipku na črievi-
ci a aby to malo šmrnc a noblesu baroka, mašlička je 
správny doplnok. Teda použité materiály boli drôty, 
sadra, sklo, textil, farby na textil a iné....
    Navrhuješ šaty aj pri iných príležitostiach? Na-
posledy to bolo asi nedávno pre fi nalistku MISS 
Brezno.  
    Šaty navrhujem a ušijem vtedy, keď  ma niekto 
osloví, väčšinou sú to plesy, svadby, maturity, či stuž-
kové. Ešte nedávno som mala takú malú prehliadku 

v Retro bare v Brezne, kde mi modely predvádzala 
aj fi nalistka z Miss Slovenska - Veronika. Ale musím 
podotknúť, že pri šití, v tých technických veciach, mi 
veľmi pomáha moja kamarátka Marcelka Medveďo-
vá. 
   Zúčastnila si sa aj nejakej módnej prehliadky, prí-
padne súťaže so svojimi modelmi?            
   Nezúčastnila, na to nemám odvahu. 
   Neuvažuješ, že by si sa návrhárstvom živila? 
   Tu by som sa  tým neuživila a v Bratislave je dosť 
návrhárov. Robím to len tak, pre radosť. Aj keď, vô-
bec by som sa tomu nebránila, vždy to bol môj sen- 
byť dobrou módnou návrhárkou.
   Úspešná, dokonca veľmi úspešná, si aj ako výt-
varníčka. Vlani si sa zúčastnila Chalupkovho Brez-
na, kde si bola zaradená do zlatého pásma a zís-
kala si Mimoriadnu cenu prezidenta SR za výtvarnú 
tvorbu. To je veľký úspech. S čím si tam súťažila? 

   Na Chalupkovom Brezne som mala 
nejaké ručne maľované modely, ne-
jaké obrazy a  celá moja prezentácia 
bola spestrená malou módnou pre-
hliadkou. Keď maľujem obrazy, mo-
jím častým motívom je nahá matka 
s dieťaťom, alebo len žena, ktorá 
dieťatko čaká a v pozadí vystupujú 
kresťanské motívy. Je  to taká ochra-
na toho najcennejšieho. Ale často 
robím aj abstraktné obrazy, vtedy si 
tak vybijem svoju energiu práve na 
plátno. 
   Tvoje výrobky (kabelky, poma-
ľované tašky, vlastnoručne vyro-
bené náušnice,  šatky ...) sme mali 
možnosť vidieť na podujatí Ľudové 
remeslá v objatí hudby počas Fes-
tivalu dychových hudieb Valaská.  
Si veľmi kreatívna a obdivuhodná 
žena, ktorá toho vzhľadom na svoj 
mladý vek stihla už dosť. Krás-
ne na tom je, že si plníš svoje sny 
a takých ľudí, ktorým sa to poda-
rí, nie je veľa. Ako to všetko vôbec 
stíhaš? 

   Vlastne ani neviem, ale mám okolo seba mojich 
najbližších a za to im nesmierne ďakujem. Nieke-
dy som taká vyšťavená, že keď potrebujem nejaký 
nápad, žiadny nepríde. Vtedy si poviem, že to chce 
oddych, ale o niekoľko dní fungujem opäť. Dlho 
nevydržím, len tak prísť z práce a nič nerobiť (sa-
mozrejme chod domácnosti ma neminie). Rada by 
som začala  študovať aj design odevov v Zlíne na 
Univerzite Tomáša Baťu, tak mi držte palčeky, nech 
urobím skúšky. 

   Monika Senčeková
  Foto: súkromný archív
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   Mladú pani, ktorej prácu Vám chcem priblížiť, určite netreba zvlášť 

predstavovať. Svojou šikovnosťou vie zmeniť vizáž nielen nežné-

mu pohlaviu, ale aj mnohým pánom. Pani Janka Babiaková je naša 

valaštianska kaderníčka a jej služby využívame od roku 2000.

   Prečo si sa rozhodla pre toto povolanie?

   Už od detstva som snívala stať sa kaderníčkou. 

Ako žiačka na základnej škole som česala kama-

rátky. Tešilo ma, keď sa mi niečo pekné vydarilo 

vytvoriť z vlasov. To ma tak posunulo ďalej, spoz-

nať bližšie toto remeslo. 

   Čo je na kaderníctve najťažšie?

   Myslím si, že je to práca, ktorá si vyžaduje veľmi 

veľa času prežiť mimo domova. Zároveň je to prá-

ca s ľuďmi, ktorých treba v každej situácii pocho-

piť, i keď priznávam, že je to niekedy ťažké.

     Určite sú kadernícke úkony, ktoré robíš rada 

a naopak také, ktoré robíš nerada, ktoré sú  to?   

Jednoznačne povedať, čo robím a nerobím rada 

sa nedá, ale snáď za povšimnutie stoja spoločen-

ské účesy a účesy neviest. Je to neuveriteľný pocit, 

keď vidíte nevestu, alebo zákazníčku odchádzať 

spokojnú a krásnu.

   Sú aj také nerozhodné zákazníčky, ktoré sa 

nevedia rozhodnúť pre dĺžku účesu, strih, prípadne farbu? Vieš 

im poradiť a podľa čoho sa riadiš?

   Nerozhodných zákazníčok je dosť, ale spoločnou komunikáciou pri 

výbere vhodného strihu, či farby dokážeme nájsť ten správny účes. 

Väčšinou im poradím účes podľa typu tváre, farby pleti, či je daný účes 

ľahko udržiava teľný, alebo či si vyžaduje viac času na úpravu. Tieto 

varianty rozhodujú. 

   Stalo sa ti, že si sama nebola spokojná so strihom, alebo prípad-

ne bola aj reklamácia?

   Verím, že každá zákazníčka, alebo zákazník si sadnú do kresla s vedo-

mím, aby sa účes podaril a ja im to mám svojou prácou dokázať. Pri-

   Čo už o tebe vieme, je, že od roku 2012 vedieš pri 
ZŠ Valaská krúžok mažoretiek. Ako si prišla k tejto 
záľube a kde si sa to naučila? Máš za sebou určite 
vlastné vystúpenia, dosiahla si nejaké úspechy?
    Tancovať som začala ako 10-ročná pre Podbrezo-
vú. V tom čase tam fun-
goval tanečný krúžok 
pod vedením Mireka 
Prochádzku. Začala 
som baletom, pokra-
čovala tancami k muzi-
kálom a nakoniec som 
skončila ako mažoret-
ka. Vystupovali sme 
s Dychovou hudbou 
Podbrezová v Maďar-
sku, v Zlíne, v Banskej 
Bystrici a na rôznych 
podujatiach, ktoré sa 
konali v Podbrezovej, 
v Brezne, dokonca i na 
Festivale dychových 
hudieb vo Valaskej. 
Veľmi ma to bavilo. 
Keby som nemusela 
odísť na strednú školu 
do Ružomberka, určite 
by som v tanci pokra-
čovala. Neskôr som 
kroky, či pochodovanie 
začala učiť moje žiačky 
na Špeciálnej základnej 
škole v Brezne  a po-
tom som sa rozhodla 
venovať  dievčatám na Základnej škole práve vo 
Valaskej. Som veľmi rada, že svoje poznatky môžem 
posunúť ďalej. 
   Čo znamená byť mažoretkou, vyžaduje si to urči-
té pohybové nadanie, zmysel pre rytmus...
    Mažoretka rovná sa pochod, tak si to možno vy-
svetlia niektorí ľudia. Ale nie je pochod ako pochod 
(smiech), musíš to cítiť! Cítiť rytmus, dbať na dĺžku 
kroku, zdvihnutie nohy, správny uhol a predovšet-
kým chuť a úsmev. Nie je dôležité, či sa ti podarí 
vyhodiť baton (paličku) a chytiť ho, ale mať vzpria-
menú hlavu a užívať si tanec!
   Našim mažoretkám si sama navrhla kostýmy a 
spolu s Marcelou Medveďovou si  ich aj ušila. To je 
ďalšia záľuba vyžadujúca si talent. Máš to tak po-
vediac“ dané od Boha“, alebo si to aj študovala? 
   Ako dieťa som šila bábikám, a keď sa ma pýtali, čím 
budem, vždy som odpovedala - módnou návrhár-
kou. A to sa mi aj podarilo vyštudovať na Strednej 
priemyselnej škole textilnej v Ružomberku, odbor  
modelovanie a navrhovanie odevov.
   Si aj módnou návrhárkou. Na istej internetovej 
stránke som videla nádherné biele šaty v gotic-
kom štýle. Modelka mala obuté dlhé špicaté lodič-
ky, ktoré sú vystavené na našom obecnom úrade 
a každý má možnosť si ich prezrieť. Sú takým 
veľkým malým umeleckým dielkom a len ťažko si 
predstaviť, ako takéto topánky  niekedy ľudia no-
sili. Ale je to fakt, v historických prameňoch sa uvá-
dza: „Obuv v gotike bola veľmi veselá. Špice črievic 
merali aj tri dĺžky chodidla, niekedy museli byť vy-
stužené a priviazané ku kolenám. To však záležalo 
od spoločenského postavenia. Princovia a knieža-

   Dňa 11. mája sa naše mažoretky 
pod vedením Lucky Karolovej zú-
častnili akcie s názvom Míľa pre 
mamu, ktorá sa konala v Brezne 
na Námestí M. R. Štefánika a bola 
určená hlavne mamičkám. Toto 
zábavné rodinné podujatie malo 
pestrý program, v ktorom vystu-
poval víťaz Česko-Slovensko má 
talent, Jozef Pavlúsik. Ďalšími 

Predstavujeme vám Mgr. Luciu Karolovú, 
   trénerku valaštianskych mažoretiek. Lucka vyštudovala učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, 
doplňujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a doplňujúce štúdium výtvarnej výchovy. 
V súčasnosti učí na Špeciálnej základnej škole v Brezne. Popri synovi Matúškovi sa ve-
nuje mnohým záľubám.

znávam, reklamácií už zopár bolo, ale vždy sa našlo nejaké riešenie.

    Tvoje služby využívajú len Valašťania, alebo aj „cezpoľní“?

   Moje služby nevyužívajú len ľudia z Valaskej. Do kaderníctva prichá-

dzajú zákazníci aj zo širokého okolia, dokonca aj z B. Bystrice a to si 

nesmierne cením. Vážim si každého zákazníka, ktorý 

zavíta do kaderníctva. 

     V kaderníctve boli na exkurzii aj deti zo ZŠ. Za-

hrnuli ťa otázkami, nakreslili obrázky, aké pocity 

zanechala na tebe táto návšteva?

   Áno, boli v kaderníctve na exkurzii deti zo Základ-

nej školy z Valaskej pod dozorom pani vychovávateľ-

ky Alenky Kubaliakovej. Deti boli veľmi milé a zveda-

vé. Najčastejšie sa pýtali na to, či nie je ťažké strihať 

vlasy. Prekvapili ma krásnymi obrázkami, ktoré samy 

vytvorili. Nakreslili svoje maminky s účesmi. 

    Myslíš si, že mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, 

kde sa pôjdu učiť po ZŠ, zaujíma kadernícke re-

meslo?

   Určite sa vždy nájdu mladí ľudia, ktorých by toto 

remeslo zaujímalo a chceli by sa v tom zdokonaľovať 

a pracovať. Fantázia, kreatívne cítenie, trpezlivosť 

a chuť pracovať a tvoriť, to by malo mladých ľudí 

viesť k tomu, aby sa im v tomto remesle darilo. 

   Je možné v tvojom kaderníctve si nakúpiť aj vlasovú kozmeti-

ku?

   Áno v kaderníctve sa dá zakúpiť vlasová kozmetika pre všetky druhy 

vlasov od značky Wella, Subrína, Rolland, Vitalitys. 

   Keby si sa mohla ešte raz rozhodovať o svojom povolaní – bolo 

by to opäť kaderníctvo,  alebo niečo úplne iné?

   Som presvedčená o tom, že by som sa znovu rozhodla pre toto isté 

povolanie. Vždy sa dá v tomto povolaní niečo nové vytvoriť aj sa ško-

lením zdokonaliť, a preto túto prácu vykonávam rada a som s ňou 

spokojná.

Danka Králiková

vystupujúcimi boli: Zumba deti, 
deti z MŠ Clementisa 3 Brezno, 
ZUŠ Brezno, Slniečko, Fáber Dan-
ce, Štúdio mladých pre DS JCH 
a naše mažoretky DeLuKa (Deti 
Lucie Karolovej) Valaská. Diev-
čatá  dali do vystúpenia všetku 
svoju energiu a tú bolo  na ich 
vystúpení vidieť. Na všetkých 
účinkujúcich bola radosť sa po-

zerať a nejedna maminka mala slzy na krajíčku. 
   Na akcii bolo zaregistrovaných 600 účastníkov, 
ktorí prešli míľu. Každý účastník bol obdarený 
balónom s týmto logom. Deti mali možnosť ská-
kať zadarmo na nafukovacom hrade a mohli si 
dať namaľovať svoje tváričky Mirke Karolovej, 
ktorá vlastní kozmetický salón Mija. Celú akciu 
moderoval Marek Poliak, ktorý sa po celý čas sta-
ral o dobrú náladu. Na záver bola tombola s pek-
nými a zaujímavými cenami. 
   Za všetky maminky mažoretiek ďakujem Lucke 
Karolovej za to, že naše deti zapája  do takýchto 
akcií.

Lucia Hlinková
Foto: Karol Andrášek

  MÍĽA PRE MAMU

Barokový model

Gotické šaty
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   Úvod festivalu patril tradične 

rezkým pochodom ulicami obce. 

Koncertnú časť otvorila sláv-

nostná znelka festivalu z pera 

Janka Jenču. Po príhovore sta-

rostu obce sa ako prvý predstavil 

Detský dychový orchester ZUŠ 

Brezno. Mladí šikovní muzikan-

ti z Breznianskej ZUŠ-ky zahrali 

pekné moderné melódie pod 

taktovkou Mariana Švoňavu, 

v hudbe z fi lmu od Moricconeho 

si klavírne sólo zahrala Ema Račá-

ková. Nasledovali malé dychové 

hudby. Dychová hudba Selčianka 

z Banskej Bystrice ako stály účast-

ník festivalu zahrala ľudové i mo-

derné skladby, Nočné slzy krásne 

zneli z trúbky Martina Brhlíka. 

Nasledoval hosť festivalu – Dy-

chová hudba Sitňanka z Banskej 

Štiavnice s kapelníkom Alešom 

Turčanom. Hrali naozaj od podla-

hy so skvelými spevákmi s hlasmi 

ako zvon. Druhá časť festivalu 

patrila väčším hudobným tele-

sám. Dychová hudba Železiarní 

Podbrezová pod taktovkou Pavla 

Šianskeho sa predstavila pestrým 

novým repertoárom, zaznel Sláv-

nostný pochod, moderná čača 

i pekná zmes Krásne melódie. 

Nasledoval Dychový orchester 

mesta Brezna s dirigentom Maria-

nom Švoňavom. Zaznel Štrausov 

Napoleon marš, krásny Concerto 

d´Amore a na záver si svetozná-

me sólo Cirkus Renz na xylofóne 

vystrihla skvelá Anna Švoňavová 

a pridal sa k nej s akordeónom 

aj pán dirigent – jej manžel. No 

a nasledovali sme my, domáci, 

ešte stále pod názvom Dycho-

vý orchester Valaská. Prečo ešte 

stále? Po zhodnotení situácie, 

v akej sa nielen naša kapela na-

chádzala, sme sa rozhodli vydať 

trochu inou cestou. Je nás me-

nej, nevoláme si na pomoc toľko 

42. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2013 

   je podujatie, ktoré spolu s Festivalom dychových hudieb Valaská 

kráča spolu ruka v ruke už deviaty rok. Keď sme pred tými deviatimi 

rokmi rozmýšľali, ako  podporiť festival dychových hudieb, netušili 

sme, že položíme základ peknej novej tradícii.  Pozvali sme domá-

cich remeselníkov, aby prezentovali svoje výrobky. Naším úmyslom 

bolo zviditeľniť ich ručnú prácu a aj tým udržať pozornosť verejnosti 

na námestí počas festivalu. V súčasnosti sú výrobky rúk remeselní-

kov viac menej len súčasťou jarmokov. Časy, keď remeslo malo zlaté 

dno, sú dávno preč, dnešná doba remeselníkom veľmi nepraje. Kým 

v začiatkoch bolo námestie plné miestnych umelcov, dnes si „vypo-

máhame“ aj remeselníkmi z okolia. Tento krát sme mohli obdivovať 

i zakúpiť si výrobky Anny Nátherovej, Lucie Karolovej, Tibora Amri-

cha, Ovčiarskeho spolku Valaská, Anny  Herichovej z Čierneho Balo-

gu, Evy Motúzovej zo Štiavničky a Mariána Telku z Brezna. V krásne 

vyzdobenej kolibke ponúkali dámy z Jednoty dôchodcov Slovensko 

bryndzové chlebíky. Všetci zúčastnení svojou prítomnosťou doslova 

ozdobili námestie, za čo im patrí naše veľké poďakovanie.

   M. Senčeková za OZ Pekný deň

Ľudové remeslá v objatí hudby

muzikantov ako niekedy a hráme 

hudbu trošku z iného súdka ako 

doteraz. Vykryštalizovalo sa to 

akosi samo smerom k tanečné-

mu orchestru alebo bigbandu. 

A preto si hľadáme aj nový názov. 

Zostavili sme nový program, kto-

rý nás baví a hráme ho s chuťou 

a do tajov moderného swingo-

vého štýlu nás zaúča náš dirigent 

Janko Jenča, ktorý je na to naozaj 

odborník. Snáď to bolo aj vidieť 

a počuť. Úvodnú polku Dievčatko 

až od Pavla Čádyho sme venovali 

osobitne Jožkovi Kučerovi. Švor-

hlas si zaspievali Jaroslav Benko, 

Martina Škantárová, Adriana 

Bundová a Jarmila Bániková. 

Nasledoval známy starý sloven-

ský hit Do zajtra čakaj od Karola 

Elberta, kde si na lesný roh za-

sóloval Tomáš Hreňo. Tieto prvé 

dve skladby nám upravil stále 

náš muzikant Ján Bartánus, za 

čo sa mu chceme aj touto cestou 

poďakovať. Tretiu skladbu, tiež 

starý šláger Jána Siváčka Ty nie si 

môj typ - nám zase upravil Mar-

tin Uhrík, dnes správca farnosti 

v Medzibrode. Aj jemu touto ces-

tou ďakujeme. Potom nasledovali 

moderné skladby, kde si s chuťou 

zahrali saxofóny, pozauny i trúb-

ky – Tequila, String of pearls a na 

záver You are the sunshine of my 

life od Stevieho Wondera. Po na-

šom vystúpení sa predstavila Dy-

chová hudba Cementón pod ve-

dením Pavla Machajdíka. Zaznelo 

pikolové sólo v podaní Bohumila 

Sedláčka i rezká Swing polka. Od 

roku 2005 bol festival bez účasti 

Vojenskej hudby z Banskej Bys-

trice. Sme radi, že sa vrátili na 

pódium nášho festivalu a znovu 

sa nám predviedli v plnej paráde 

skvelým moderným programom. 

Zaznel Queen, Piráti z Karibiku, 

latinsko-americké melódie, Sing 

sing,  či skvelý Birdland. Vojaci 

nám znovu ukázali, že to naozaj 

vedia. 

   Festival ukončil spoločný 

monstre-koncert, na ktorom si 

všetci muzikanti spolu zahrali 

Pádivého polku Prebudenie – di-

rigoval Ján Jenča, moderný Saint-

Louis Blues – dirigoval zástupca 

veliteľa vojenskej hudby rtn. Ma-

rek Flimel a pochod Kriváň Mar-

sch od Adama Hudeca oddirigo-

val Marian Švoňava.  

Celý festival sprevádzali krásne 

mažoretky zo Zvolena pod ve-

dením Ing. Zuzany Niščákovej, 

čo nás veľmi potešilo, prvýkrát 

si na festivale zatancovali aj naše 

Valaštianske mažoretky DELUKA, 

ktoré vedie Mgr. Lucia Karolová. 

Sú tak šikovné, že si dokonca po-

čas festivalu spolu so Zvolenský-

mi mažoretkami nacvičili spoloč-

nú choreografi u a spolu sa pred-

viedli počas spoločnej poslednej 

skladby monstre - koncertu. Bola 

to radosť na ne sa pozerať. 

   Námestie spestrili aj tradičné 

Ľudové remeslá v objatí hudby. 

Toto sprievodné podujatie zor-

ganizovalo Občianske združenie 

Pekný deň vo Valaskej. Remesel-

níci z Valaskej aj širokého okolia 

predviedli svoju šikovnosť, žien-

ky z Jednoty dôchodcov pripra-

vili krásnu slovenskú izbu, kde 

bolo čo zajesť i vypiť. Námestím 

rozvoniavali oštiepky a žinčica od 

valaštianskych ovčiarov. DH Sit-

ňanka nám zahrala aj do zábavy 

do neskorého večera. 

   Na festivale bolo tento rok opäť 

niečo nové. Obec našla fi nančné 

prostriedky na zapožičanie pódia 

a prestrešenia, ktoré uchránilo 

hudobníkov pred dažďom a na 

námestí pribudli nové lavičky, 

stoličky a na pódiu nové stoja-

ny na noty.. I za to patrí vedeniu 

obce veľké poďakovanie. Mode-

rátorského slova sa tentoraz ujal 

skvelý Michal Várošík z rádia Re-

gina, tiež mu patrí poďakovanie. 

Potešili nás slová pána starostu 

na záverečnom vyhodnotení fes-

tivalu, že bol snáď najlepší za po-

sledné roky. Ako skonštatovala 

i riaditeľka SOS B. Bystrica Mária 

Palúchová a metodický gestor 

festivalu za SOS Rudolf Veselov-

ský, festival sa opäť vydaril, úro-

veň opäť stúpla, každá zúčastne-

ná kapela prispela niečím novým, 

netradičným, modernejším.

   Zostáva len vysloviť veľké poďa-

kovanie všetkým organizátorom, 

všetkým hudobníkom a kaž-

dému, kto sa pričinil o zdarný 

priebeh tohto sviatku dychovej 

hudby v regióne. Chceme sa po-

ďakovať aj Robertovi Čunderlíko-

vi, nášmu rodákovi, ktorý si našiel 

čas a prišiel na festival robiť zvu-

kového majstra. Spolu s dobrou 

technikou od Maroša Auxta sa 

mu to naozaj podarilo. Poďako-

vanie patrí aj vám, ktorí ste prišli 

nás povzbudiť svojim potleskom. 

   42. ročník festivalu dychových 

hudieb je úspešne za nami a teší-

me sa už teraz na ten nasledujúci.

Mgr. R. Hlaváčik

foto: B. Strmeňová



VALAŠŤIANSKY HLÁSNIK STRANA 14 VALAŠŤIANSKY HLÁSNIKSTRANA 15

Žiaci prvého stupňa sa tra-

dične prešli rozprávkovým le-

som, ktorý pre nich pripravili 

naši deviataci.

FUTBAL: 

1. miesto: družstvo - Kamenský, 

Gajdoš, Tekel, Tužinčin, Hanzlovič  

2. miesto: družstvo - Banko, 

Hadžega, Fillo, Švantner, Trunek 

3. miesto: družstvo - Kučera, Čief, 

Babiak, Haľko,  Hahn

FLORBAL:

1. družstvo – Zemanovič, Hvolka, 

Vološin, Kuchár, Trnik

2. družstvo - Mušuka, Malček, 

Jagerčík, Koža, Kurek

3. družstvo - Šuba, Kradlák, 

Demény, Šárik, Magura

VYBÍJANÁ:

1. družstvo 7.ABC 

2. družstvo 5.A

3. družstvo 8.B

PRETEKY DO VRCHU NA BICYK-

LI:

1. Kuchár David, 5.B

2. Šárik  Róbert, 5.A

3. Jagerčík  Dominik ,5.B

BEH NA 1500m: CHLAPCI:

1. Políček  Adam, 8.B

2. Banko Lukáš, 6.B

3. Švantner Matej, 6.B

BEH NA 1500m: DIEVČATÁ:

1. Graňáková Janka, 6.B

2. Hrablayová  Viktória, 5.B

3. Medveďová Nina, 5.A

ŠTAFETOVÝ BEH:

1. družstvo 7.A –Starke, Čief, 

Haľko, Švantner

DEŇ  DETÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE SA NIESOL 

V DUCHU OLYMPIJSKÝCH HIER

   Dňom detí vyvrcholil na našej škole celoročný projekt, ktorý sme 

venovali téme olympizmu. V zimných mesiacoch sme sa venovali te-

oretickým projektom o olympijských hrách, ktoré žiaci prezentovali 

v decembri na deň Mikuláša a navštívil nás aj Ján Riapoš, slovenský 

paralympijský športovec,  reprezentant SR na Paralympijských hrách, 

zároveň s bilanciou štyri zlaté a strieborná medaila aj náš najúspešnej-

ší  medailista,  predseda Slovenského paralympijského výboru. 

   Tento celoročný projekt vyvrcholil  ŠKOLSKÝM OLYMPIJSKÝM  DŇOM, 

ktorý bol plný športových súťaží, o ktoré mali deti záujem.  Svoje sily 

si mohli zmerať v streľbe, v skoku vo vreci, v pretekoch na bicykli do 

vrchu, v slalome na kolieskových korčuliach, v preskoku na švihadle, 

v štafetovom behu , v behu na1500m, v skoku z miesta. Družstvá sú-

ťažili vo futbale, fl orbale a vo vybíjanej. Deti si mohli zacvičiť počas 

dňa aj obľúbenú zumbu s obľúbenou cvičiteľkou – vychovávateľkou 

Alenku Kubaliakovou. 

   Naše aktivity na Deň detí tradične pripravujú hlavne naši deviataci. 

Ale tento rok príprava  bola náročnejšia, preto sme pozvali a poprosili 

o spoluprácu aj rodičov. Chceme sa im aj touto cestou poďakovať za 

ich pomoc pri športových disciplínach. Tak ďakujeme Vám, pán  Bab-

čan, Vilhan, pani Strnádiková, Kvaková, Hrablayová, Krupová a dcéra 

Martina. Ďakujeme aj p. vychovávateľkám - Kubaliakovej a Poliako-

vej, bývalému kolegovi Karakovi a trénerovi biatlonistov p. Danove, 

bývalému žiakovi Lukášovi Kramlovi a bývalej žiačke Terézii Paprčko-

vej, ktorá nám pripravila krásne diplomy.

2. družstvo 6.A – Wagnerová, 

Janík, Adamská, Janíková

3. družstvo7.C – Šarinová, 

Ledecká, Troliga, Chudic

SKOK VO VRECI:

1. Fizolin Dušan

2. Kubej Martin

3. Janíková Lucia

SKOK Z MIESTA:

1. družstvo 8.B – Benko A., 

Bernáthová, Nikolaj M., Nikolaj D., 

Belko

2. družstvo 7.B – Čutková, 

Gajdošová, Ferková A.,  

Štiaková, Čellár

3. družstvo 7.A – Surová, 

Štulrajterová, Strmeň, Kolečár, 

Uhrin

PRESKOKY NA ŠVIHADLE: 

CHLAPCI:

1. Zemanovič Jakub, 8.A

2. Satmár Peter, 7.C

3. Fizolín Dušan, 6.B

PRESKOKY NA ŠVIHADLE: DIEV-

ČATÁ:

1. Krnáčová Tatiana, 8.A

2. Švantnerová Ivana, 7.A

3. Janíková Lucia, 6.A

SLALOM NA KOLIESKOVÝCH 

KORČULIACH:

1. Krupová Katarína, 6.A

2. Pémová Rebeka, 6.B

3. Haľková Lea, 6.A

VÝSLEDKY  ŠPORTOVÝCH  SÚŤAŽÍ:

Mgr. Katarína Paprčková, Mgr. Jana Pohorelcová

Foto: Mgr. Štefánia Piliarová, Mgr. Matúš Magera
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POĎAKOVANIE
Ďakujem Obecnému úradu za poskytnutie výstavnej siene OcÚ Valas-
ká, kde sa v čase od 2. mája do 23. mája  2013 mohli naši žiaci prezen-
tovať svojou kreativitou a talentom vo výtvarných prácach. 

Mgr. E. Darmová

Je veľa podôb ako vzdať hold matke.
Slovom, piesňou, kvetmi, básňou aj v modlitbe krátkej.

Kytice zo spomienok a z lásky uvité, sú v mojom srdci navždy
hlboko ukryté.

Prvá patrí matke, ktorá mi život dala, druhá patrí matke, ktorá ma vy-
chovala.

Ďakujem Ti Bože za obidve matky, hoc život tej mojej rodnej,
bol taký veľmi krátky.
Odišla do diaľav, odkiaľ niet návratu, Ty si mi však poslal
dôstojnú náhradu.

Dostala som matku, čo ma vychovala, od útleho detstva o mňa sa sta-
rala,
bola mi oporou až do jej skonania.

Ochráň Bože všetky deti, čo stratili mamy, aby v tomto víre sveta,
nezostali sami.
Dopraj všetkým matkám sveta zdravé, šťastné, vďačné dieťa.

Vlej Bože lásky viac do srdca každého, milovať viac blížnych,
než seba samého.

                                                                                   Viera Fašková

   Druhú májovú nedeľu sme si spríjemnili divadelným predstavením 
Emila Gollnera“ Aká bolesť, taká medecína“ v Kultúrnom dome vo Va-
laskej. Aj keď som mala veľké obavy, či sa vôbec program uskutoční 
(po telefonáte z Banskej Bystrice, kde bola prietrž mračien a výpadok 
elektrickej energie ) počasie vydržalo, divadelníci prišli a komédiu 
odohrali.
   Téma bola jednoduchá, zábavná a často opakujúca v dedinských di-
vadlách, ale vysoko profesionálne odohraná. 
Hra námetovo čerpala z prostredia vtedajšej slovenskej dediny pre-
chádzajúcej procesom modernizácie. Zaujímavý bol pohľad na ľudský 
charakter – jeho klady aj zápory. Závisť, túžba po bohatstve, malomeš-
tiactvo a intrigy na jednej strane, a na druhej strane láska, spolupatrič-
nosť a zdravý sedliacky rozum.
Keďže medzibrodské kočovné divadlo má vo svojom repertoári na-
študovaných viac divadelných hier, budem rada, keď  v budúcnosti 
prijmú  naše pozvanie na účinkovanie vo Valaskej.

   D. Králiková, foto: B. Strmeňová

   Ak existuje nejaký skutočne 
medzinárodný sviatok, je to Deň 
matiek. V ňom sa odzrkadľuje 
jedinečnosť a nenahraditeľnosť 
matky. I keď tento sviatok u nás 
dlhú históriu nemá, každý z nás 
by si mal nájsť chvíľku, aby si na 
tú svoju matku spomenul. Deti 
v škôlkach a školách tvoria ma-
ličké darčeky pre svoje mamičky, 
chystajú besiedky, na ktorých re-
citujú o matkách básničky a pes-
ničky. A my dospelí by sme mohli 

   Nedá mi, aby som nepripomenula deň 12. 5. 2013, kedy sme sa zúčastnili 
na peknom divadelnom predstavení, ktoré pri príležitosti dňu matiek zorga-
nizovalo kultúrne stredisko pod vedením p. Danky Králikovej. 
   Určite nespravím zle, keď za všetky ženy, mamy a staré mamy, ktoré sa 
tohto predstavenia zúčastnili, poviem, že to bolo pekné odpoludnie, ktoré 
nám pripravili medzibrodskí ochotníci svojím vystúpením.     

   Vyslovujeme poďakovanie vedeniu Špeciálnej základnej školy internátnej vo 
Valaskej, ktoré prišlo s myšlienkou usporiadať benefi čný koncert Jarný úsmev pre 
Peťa, z ktorého výťažok bude použitý na nákup polohovacieho invalidného vozí-
ka pre nášho syna Petra Hanku. Taktiež ďakujeme pedagógom a ich zverencom, 
ktorí pekným programom potešili nášho syna i všetkých divákov. V neposlednom 
rade ďakujeme všetkým, ktorí fi nančnou čiastkou prispeli do tejto zbierky.

     rodičia Petra Hanku

Matka
Deň matiek – jeden z najkrajších  sviatkov

svoje mamy potešiť aspoň kvetom 
a teplým slovíčkom „ďakujem“, 
tak ako sa spieva v jednej pesnič-
ke: „Ďakujem ti mama za nežnosť 
a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka 
aj za život môj.“ Druhá májová ne-
deľa v roku nám pripomenula, že 
náš život, naše úspechy majú svoj 
prvopočiatok v našich mamách – 
darkyniach nášho života. Prijmite 
preto našu vďaku za všetko, za to, 
čo bolo i za to, čo príde. Vďaka vám 
naše milované mamičky.  

DEŇ MATIEK

  Aká bolesť, taká medecína

Helena Tóthová

Jarný úsmev pre Peťa

     „Človek sa narodil preto, aby dal 
kúsok šťastia sebe a kusisko šťastia 
druhým.“
Či kus, kúsok alebo kusisko, to nemô-
žem posúdiť. Dúfam ale, že benefi čný 
program s názvom „Jarný úsmev pre 
deti“, ktorý sa konal dňa 18.4.2013 
v kinosále Kultúrneho domu vo Va-
laskej, splnil svoje poslanie. Stretli 
sme sa na ňom, aby sme aspoň tro-
chu spomínaného šťastia odovzdali 
Peťovi Hankovi. Život ho síce obral 
o možnosť chodiť, študovať, praco-
vať, ale dal mu to šťastie, že sa narodil 
v rodine, ktorá mu dokáže vytvoriť 
všetky predpoklady preto, aby bol 
šťastný.
     Pre Peťa a pre ľudí dobrej vôle si 
žiaci MŠ, ZŠ, ŠMŠI, ŠZŠI, OUI, ZUŠ Va-
laská a spevokol Lipka pripravili pes-
trý program. V úvode sme hosťom 

priblížili Peťov život, ďalej privítali 
Morenu, zaspievali ľudové a popu-
lárne piesne, zahrali na hudobných 
nástrojoch, zatancovali.
   Ďakujeme Peťovi, jeho rodičom, že 
nám benefi čný program umožnili zre-
alizovať, účinkujúcim, divákom, ktorí 
ho svojou účasťou prišli podporiť 
fyzicky i fi nančne, Obecnému úradu 
Valaská, pod záštitou ktorého sa zrea-
lizoval, sponzorom - skrátka všetkým, 
ktorí sa stali jeho súčasťou.
     Myslím si, že svoje poslanie splnil, 
pretože okrem umeleckého zážitku, 
ktorý sme si odniesli, sa podarilo vy-
zbierať aj určitú sumu na nákup špe-
ciálne upraveného invalidného vozí-
ka. Je to síce len „kvapka v mori“, ale 
ako sa vraví, stačí len začať... 

 Mgr. Mária Baková
Odborné učilište internátne

  Jarný úsmev pre Peťa – poďakovanie

    Veru! Uplynul už mesiac a niekoľko 
dní, kedy sme boli svedkami veľkej 
udalosti. 28. apríla 2013 do Valaskej 
zavítal rožňavský diecézny biskup 
– nástupca apoštolov, aby vyslúžil 
našim 25 mladým ľuďom sviatosť 
kresťanskej dospelosti čiže sviatosť 
birmovania. 14 diev a 11 mládencov 
sa rozhodlo spečatiť svoje dozrievanie 
a zdokonaľovanie v kresťanskom ži-
vote. Vo svojom osobnom ako aj spo-
ločenskom živote chcú ďalej kráčať už 
ako dospelí kresťania. Bola to udalosť, 
ktorá sa zapíše do histórie tejto far-
nosti ale i obce, pretože súčasný rož-
ňavský biskup Mons. Vladimír Filo po 
prvýkrát navštívil Valaskú. Jeho prí-
tomnosť, jeho slovo a svedectvo ako 
najvyššieho pastiera tejto diecézy, do 
ktorej patríme, oslovilo všetkých prí-
tomných. Samotní mladí, ktorí čakali 
na birmovku, ako aj ich rodiny a vlast-
ne všetci, ktorí sa zúčastnili tejto nád-
hernej slávnosti, odchádzali domov 
o čosi bohatší, mocnejší na duchu a 
určite aj odhodlanejší otvárať svoje 
životy Bohu – prameňu ozajstnej pl-
nosti života. 
Dovŕšiť svoje dozrievanie v kresťan-
skom živote sa uskutočňuje práve vo 
sviatosti birmovania. Až vtedy sa stá-
va plnohodnotným a dospelým kres-
ťanom katolíkom v plnom slova zmys-
le. Krstom sa začína život s Bohom, 
prvým svätým prijímaním, t.j. prijatím 
Sviatosti Oltárnej sa tento Boží život 
rozvíja a posilňuje, ale len birmovkou 
sa spečaťuje, dovršuje a zdokonaľuje 
do dospelej podoby. Až vtedy hovorí-
me: „Si dospelá kresťanka katolíčka – 
si dospelý kresťan katolík“. Dovtedy si 

   Naše farské spoločenstvo pri kostole sv. Mar-
tina dňa 25. mája 2013 putovalo na najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku – Marianka. Po 
počiatočných rozčarovaniach, kedy to už vyze-
ralo, že túto púť budeme nútení zrušiť pre ne-
dostatok záujmu zo strany farníkov, nakoniec 
naša nebeská Matka, ktorá  volá a pozýva  k 
sebe svojich ctiteľov,  nás  priviedla bezpečne 
na toto prekrásne miesto, miesto zázrakov. Pr-
votné problémy,  ktoré naznačovali, že túto púť 
nebudeme môcť uskutočniť, vystriedala ďalšia 
skúška v podobe intenzívneho dažďa v sobo-
tu ráno, ktorý nás sprevádzal skoro až po cieľ 
našej cesty. Ale napriek všetkým týmto prekáž-
kam, keď sme dorazili na miesto určenia, nám  
náš nebeský Otec preukázal svoje milosrden-
stvo a lásku nielen tým, že prestalo pršať, ale 
dokonca sa na nás usmialo aj slniečko. 
   V krásnom prostredí pútnického miesta Ma-
rianka sme prežili neopakovateľný duchovný 
zážitok, za ktorý z celého srdca ďakujeme náš-
mu duchovnému otcovi Romanovi Kupčákovi. 
Najskôr nás počas cesty sprevádzal modlitbou, 
potom nám v krátkosti priblížil históriu tohto 
pútnického miesta a jeho význam aj v dneš-

Farská púť na najstaršie mariánske pútnické 

miesto na Slovensku 
ných časoch. 
        Po príchode do cieľa našej cesty sme spolu 
s ním a s naším Pánom Ježišom Kristom pre-
šli Krížovú cestu s jednotlivými zastaveniami, 
umiestnenú v prírodnej scenérii zalesneného 
úbočia; prezreli sme si Kostol  narodenia Panny 
Márie a nakoniec sme boli účastní svätej omše, 
ktorú pri Lurdskej jaskyni celebroval  Mons. Ján 
Orosch, apoštolský administrátor “sv.” Trnavskej 
arcidiecézy. 
   Na spiatočnej ceste sme odpočívali pri hod-
notnom fi lme “Mária” a nakoniec sme za celo-
denný duchovný zážitok poďakovali nebeskej 
Matke Panne Márii modlitbou posvätného 
ruženca. Vzhľadom na skutočnosť, že v našej 
farnosti bol malý záujem zo strany veriacich 
o účasť na tejto púti, putovali s nami aj spolu-
pútnici z okolitých farností. V mene všetkých 
účastníkov púte,  ešte  ráz týmto vyslovujeme 
úprimné “Pán Boh zaplať!” nášmu duchovnému 
otcovi Romanovi za usporiadanie  tejto akcie, 
za jeho duchovnú podporu a vedenie, nech 
mu dobrotivý Pán odmení jeho obetavosť a 
sprostredkovanie Božej lásky medzi veriacimi.

     Účastníci farskej púte do Marianky 

bola alebo si bol len dieťaťom s istým 
obmedzením. Preto je táto sviatosť 
kresťanskej dospelosti taká dôležitá a 
potrebná. Ona nás vedie k zrelosti vie-
ry, k živému svedectvu o láske, ktorú 
má Boh ku každému  jednému z nás 
a k plnému očakávaniu, že raz chcem 
byť navždy s Bohom. Birmovanie je 
jedna zo sviatosti, ktorá dovršuje krst 
a v ktorej dostávame dary Ducha 
Svätého na upevnenie, zdokonalenie 
a posilnenie svojho života s Bohom. 
A taktiež, aby sme mali silu i odvahu 
svedčiť slovom aj skutkom o Božej 
prítomnosti a Jeho láske k nám tam, 
kde a s kým budeme žiť. Až birmovkou 
završujem rast živej viery v Trojjediné-
ho Boha a prehlbujem puto jednoty 
s Cirkvou a jej členmi. Môžeme si to 
priblížiť na príklade zo sveta športu. 
Skôr ako tréner pošle hráča na ihrisko, 
položí mu ruku na rameno a udelí mu 
posledné pokyny, aby svoje poslanie 

v zápase  čo najlepšie zvládol a stal 
sa víťazom. Podobne možno chápať 
aj birmovanie. Aj na naše plece je po-
ložená ruka. Vstupujeme na ihrisko 
života. Skrze Ducha Svätého pozná-
vame, čo máme robiť. On nám dáva 
svoju motiváciu a plán. Jeho poslanie 
nám znie v ušiach a pritom vnímame 
jeho pomoc i silu. Nechceme sklamať 
jeho dôveru a chceme ísť k víťazstvu. 
Stačí len chcieť a počúvať ho, jedno-
ducho zostať mu verný. Prijať birmo-
vanie znamená uzavrieť s Bohom 
„zmluvu“. Birmovanec hovorí: „Áno, 
verím v Teba, môj Bože. Daj mi svoj-
ho Ducha Svätého, aby som Ti ešte 
viac patril, aby som sa nevzdialil od 
Teba a aby som bol silný vo vydávaní 
svedectva o Tebe aj telom, aj dušou, 
aj slovom, aj skutkom, aj v dobrom, 
aj v zlom“. A Boh odpovie: „Áno, aj ja 
v Teba verím. Si mojím dieťaťom od 
samého krstu. Vtedy si sa narodil pre 

môj Boží život. Teraz Ti dávam svojho 
Ducha – pomoc a posilu, aby som Ti 
mohol celkom patriť. Nikdy sa od Teba 
neodvrátim – ani v tomto, ani vo več-
nom živote. Budem s Tebou a budem 
Ťa viesť“. A táto „zmluva“ je vtlačená 
v duši pokrsteného nezmazateľnou 
pečaťou, ktorú možno prijať len raz 
a ktorá pôsobí počas celého života, 
ak sa tomuto Božiemu daru nespre-
neverí. 
Všetci sa môžeme tešiť, že aj 25 mla-
dých ľudí spomedzi nás, sa takto roz-
hodlo stať sa dospelými kresťanmi 
katolíkmi a ďalej kráčať životom po-
silňovaní Božím Duchom. Jednodu-
cho žiť ako svedkovia živého Boha, 
ktorý je prítomný medzi nami a záro-
veň posilniť svoje spojenie s Cirkvou 
a jej členmi, do ktorej patria, v ktorej 
žijú a majú svoje miesto i postavenie. 
Cirkevný otec, sv. Klement napísal: 
„Pokrstený bez birmovania sa podo-
bá trpaslíkovi, ktorý  ešte nenarástol.“ 
Oni, naši mladí pobirmovanci už nie 
sú a nikdy už nebudú trpaslíkmi! Na-
rástli v dospelých a „veľkých“. Nech 
každý pobirmovaný žije podľa toho 
a tak  ako dospelý kresťan, ktorý sa 
neskrýva preto, že je „maličkým“, ani 
za to, že sa hanbí byť kresťanom ka-
tolíkom, ale je silný, nebojácny a sta-
točný ako veľký Boží hrdina. A pre 
takýto život je možné sa rozhodnúť 
stále, pokiaľ žijem. Vôbec nevadí, 
koľko rokov som už prežil na zemi 
ako trpaslík. Preto slávnosť birmovky 
bola pre nás všetkých jednou veľkou, 
nádhernou, radostnou a jedinečnou 
udalosťou. 

   Váš duchovný otec Roman Kupčák

BIRMOVKA AKO ETAPA  ŽIVOTA
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V mesiaci marci nás úspešne reprezentovala 

na speváckej súťaži: Brezniansky slávik, Mari-

ka Bundová, ktorá získala pre našu materskú 

školu zvláštnu cenu poroty za najčistejšiu in-

tonáciu v speve ľudovej piesne. Marike ďaku-

jeme za skvelý výkon.

Ďalším naším veľkým úspechom bolo ocene-

nie Tomáška Farárika vo výtvarnej súťaži: Žit-

noostrovské pastelky. Je to medzinárodná vý-

tvarná súťaž detí predškolského veku,  do kto-

rej bolo zaslaných viac ako 1500 výtvarných 

prác. Ocenených bolo päťdesiat a Tomáško-

va práca bola medzi nimi. Tomáško si svoje 

Zo života materskej školy
V mesiacoch  február, marec 2013 sa uskutočnil zápis detí do mater-

skej školy na školský rok 2013/14.

Spolu bolo vydaných 41 žiadostí o prijatie do materskej školy, takže 

po zápise je stav prihlásených detí do našej materskej školy 102. Je 

to skutočne veľa, ale od septembra 2013 sa naše deti nebudú musieť 

vzdelávať v provizórnych priestoroch KD, pretože sa usilovne  pracuje 

na prestavbe novej materskej školy, kde budú umiestnené deti pred-

školského veku v dvoch triedach.

Podmienky prijímania detí do materskej školy: Deti sa do mater-

skej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástup-

cu. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti 

s odloženou povinnou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa 

možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu. Ak sa dieťa zadaptuje, 

môže  po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne nav-

števovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej 

schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástup-

com rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 

dohodnutý čas.

Vydávanie rozhodnutí: rodičia si prebrali rozhodnutia o prijatí, či 

neprijatí v materskej škole osobne, preukázali sa občianskym pre-

ukazom a  potvrdili ho  svojím podpisom. Riaditeľka pred, ako vyda-

ním rozhodnutia informovala Radu školy o počte vydaných žiadostí 

a návrhy na prijatie detí do materskej školy. Tento rok RŠ rozhodla, že 

k septembru 2013 budú prijaté aj deti, ktoré dovŕšia tri roky veku die-

ťaťa do konca roka 2013. O počte prijatých detí riaditeľka informovala 

písomne  zriaďovateľa. Zápis do našej materskej školy bol úspešný, ro-

dičia prejavili záujem o umiestnenie detí v našej materskej škole, takže 

už teraz sa všetci tešíme na nové detičky a prajeme im veľa pekných 

zážitkov v našej materskej škole.

Aj tejto akcie konanej v spolupráci so ZŠ a starostom Obce Valaská sme sa zúčastnili. Deti usilovne pracovali, zbie-

rali a triedili odpad. Samozrejme sa zamýšľali aj nad tým, prečo to robíme, keď neporiadok narobili iní. Pani učiteľky 

trpezlivo a s láskou vysvetľovali deťom, že ak sa každý bude správať tak, že za sebou uprace, nebude potrebné robiť 

takéto veľké čistenie obce. Veru, mnohí by si mali brať príklad z našich malých škôlkarov, ktorým denne vštepujeme, 

ako sa majú správať v prírode, ako ju majú chrániť, aké je dôležité nerozhadzovať papiere, pretože na to sú v našej 

obci určené odpadové nádoby. Je dobré, že deti toto všetko nielen chápu, ale aj tak konajú. Upozorňujú sa navzá-

jom. Len je treba dúfať, že im to ostane aj do ďalších rokov. Bolo by dobre zaangažovať do takejto akcie všetkých spoluobčanov, nielen deti, potom by 

mala táto akcia hlbší význam. A najlepšie by bolo, keby každý občan žijúci v našej Valaskej konal tak, aby takéto akcie nebolo potrebné vôbec robiť. 

Veď naša Valaská je krásna, preto sa k nej správajme s úctou a nerobme si neporiadok, veď tu žijeme my a naše deti.
   Po dlhých rokoch sa môžeme radovať. Naša materská škola bude 

mať nové oplotenie, na ktorom sa usilovne pracuje pod vedením 

pána Mareka Turňu. Len nám ostáva veriť, že vydrží aj nápor našich 

spolubývajúcich z internátu, ktorí to staré oplotenie zdevastovali 

tak, že ho už zamestnanec VPP p. Cipár, nestačil opravovať.

Tiež sa začali práce aj na dopravnom ihrisku, ktoré bude vybudo-

vané pre naše deti, aby sa mohli vzdelávať aj v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia na cestách, aby spoznali dopravné značky, do-

pravné situácie, atď. Pani riaditeľka získala fi nančné prostriedky na 

nákup dopravných pomôcok prostredníctvom nadácie Allianz.

Predplavecká príprava.
V popludňajších hodinách deti  
absolvovali predplaveckú prípra-
vu v bazéne, ktorý sa nachádzal 
v priestoroch ubytovne. Pred vstu-
pom do bazéna sa deti vždy roz-
cvičili pod vedením pani učiteľky 
Nitkovej, absolvovali aj promená-
du v plavkách. Menej odvážne deti 
prekonali zábrany a strach z vody, 
naučili sa plávať s rukávnikmi, 
alebo s kolesom.  Boli však aj takí, 
ktorí plávať vedeli, alebo sa to v ŠvP 
naučili. Keďže voda v bazéne mala 
len 28 stupňov, deti sa priebežne 
chodili zohriať do jakuzzi. V závere 
nášho pobytu si deti zmerali svoje 
plavecké schopnosti v pretekoch. 
Víťazi boli všetci.

Športové vyžitie.
K dispozícii sme mali veľký  športový 
areál, v ktorom si  denne merali sily 
naši malí futbaloví nadšenci. Diev-
čatá sa venovali loptovým hrám, 
skákali na švihadlách, hrali tenis, 
pimpong, petang, naháňačky. Vy-

Sviatok našich najmenších. Ten-

tokrát sme oslavovali v štýle 

MDD a mimozemšťania. Všetci 

rodičia preukázali svoju fantáziu 

a tvorivosť pri zhotovení  „mimo-

zemšťanov“. „Ďakujeme“!  Zišlo sa 

nás v materskej škole neúrekom. 

Jeden krajší ako druhý, fantázii sa 

medze nekládli, deti boli tak krás-

ne vystrojené, že sa navzájom ani 

nespoznávali. Mimozemšťania 

spoznávali našu civilizáciu, plnili 

rôzne pozemské úlohy, tancova-

li, spievali, vypustili do vesmíru 

na znak priateľstva balóny. Všetci 

mimozemšťania boli samozrejme 

aj odmenení. Deti boli veľmi spo-

kojné a celý deň sa tešili z tejto 

krásnej oslavy. Prajeme našim 

detičkám ešte veľa takýchto krás-

nych zážitkov.

foto a text: Mgr. Iveta Babčanová

  Mama - aké  jednoduché, ale ľúbozvučné slovo. Slovo, ktoré bolo už 

toľkokrát ospievané v poézii, či zhmotnené v  podobe malieb. Pri slove 

mama sa nám v mysli vynorí tá naša mama. Mama, ktorá nás sprevádza-

la, alebo sprevádza životom. Oslávili sme s našimi najmenšími aj tento 

krásny sviatok. Deti si pripravili pre svoje mamičky básne, piesne, tanče-

ky, ale aj krásne darčeky, ktoré odovzdali svojim mamičkám z lásky.  Aj 

keď je dnes uponáhľaná doba, vždy si nájdeme čas na to, aby sme deťom, 

ale aj mamičkám dokázali, že nám na nich veľmi záleží. Prajeme všetkým 

mamičkám, aby mali dosť materinskej lásky a  pre svoje deti srdiečka stá-

le otvorené. Naše deti si to zaslúžia.

   Ubehlo tak málo času od vyda-

nia posledného čísla valaštian-

skeho hlásnika a u nás sa udialo 

toľko krásnych a podnetných 

akcií, že sa s Vami, našimi čita-

teľmi, chceme o ne podeliť. 

Zápis detí do materskej školy

Deň matiekDeň matiek

Budovanie dopravného ihriska a oplotenia MŠ

Škola v prírode - Zbojská

užívali sme aj preliezačky, hojdačky 
a šmýkačky. Spestrením pobytu detí 
v ŠvP bolo vozenie na koníkoch, 
ktoré sa deťom veľmi páčilo, ale aj 
opekanie špekačiek na ohnisku.  

Nočný pochod.
Ani na tomto pobyte nesmel chýbať 
nočný pochod. Deti sa naň vydali 
v sprievode pani učiteliek, svietiac si 
na cestu baterkami. V tmavej hore 
počuli aj mrmľanie medveďa, ale 
vôbec ich to neodradilo a nočný 
pochod dokončili. Deti preukázali 
svoju odvahu a z hory neušli.

Rozlúčka a zvítanie.
V posledný deň  deti veľmi osmutne-
li, bolo treba zbaliť cestovné tašky. 
Cesta autobusom bola veľmi tichá. 
Deti unavené, ale zároveň šťastné, 
že sa stretnú so svojimi najbližšími, 
niektoré si v autobuse počas cesty 
domov aj zdriemli. Zobudili sa až 
na námestí vo Valaskej, kde sme 
ich odovzdali celé, zdravé a šťast-
né rodičom, ale hlavne obohatené 
o nové skúsenosti a zážitky.

V dňoch 6.5. – 10.5.2013 sme sa s deťmi predškolského veku zúčast-
nili v ŠvP v Zbojskej.  Výchovno – vzdelávacie činnosti sme realizo-
vali  podľa vopred vypracovaného plánu. Deti strávili päť dní v lone 
prekrásnej prírody. Sedlo Zbojská leží vo Veporských vrchoch a je 
jednou zo vstupných brán do Národného parku Muránska plani-
na. Čaro tejto prekrásnej prírody spoznávali deti každodennými 
vychádzkami. Boli aj na ozajstnom salaši, kde videli ovce, kravy, 
diviaka, ale aj zajačiky a psov. Vyčistili potok, v ktorom si púšťali 
loď ky. Spoznali mnoho nových kvetov, stromov a kríkov, mnohým 
zachutila aj kyslá šťava (žinčica), na ktorej si pochutnávali počas 
prechádzok.

Zážitky, milé spomienky. Skúška odvahy všetkých predškolákov, 
ktorí dobrovoľne museli zvládnuť týždeň bez rodičov, týždeň bez sl-
zičiek, len  so svojimi pani učiteľkami. Toto všetko ostane v srdciach 
našich milých predškolákov, ktorí sa zúčastnili pobytu v Škole v prí-
rode v Zbojskej. A že sme sa cítili naozaj dobre, vystihuje poďakova-
nie Ninky Schvarzbacherovej za všetky deti:
„ Zo srdca Vám ďakujem, že sme tu boli“. Toto poďakovanie bolo 
milé, úprimné a nás hreje pocit, že naša práca je zmysluplná a obe-
tovanie sa pre deti je to najlepšie, čo pre ne  môžeme urobiť. Už teraz 
sa tešíme na ďalší pobyt detí v škole v prírode.

Vyčistime
si obec

NAŠE ÚSPECHY

ocenenie osobne 

prevzal na sláv-

nostnej vernisáži 

v Dunajskej Strede. 

Každý úspech nás 

veľmi teší, Tomáš-

kovi ďakujeme za 

krásnu výtvarnú 

prácu a úspešné re-

prezentovanie našej materskej školy. Aj Peťko 

Zelenčík maľoval do tejto súťaže, a aj keď ne-

bol ocenený, jeho práca zdobila čelnú stenu  

galérie.

Dňa 30.05.2013 sme sa zúčastnili 16. ročníka 

okresnej detskej športovej olympiády v Brez-

ne, kde nás reprezentovali deti: Peťko Kňazík, 

Alžbetka Havašová, Lea Mišúnová a Zdenko 

Baran. Naše šikovné deti opäť zabojovali a zís-

kali pre našu materskú školu 1. miesto. Srdeč-

ne im gratulujeme a ďakujeme za úspešnú re-

prezentáciu. Sme na naše deti právom hrdé.

MDD
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   Dňa 20. apríla 2013 sa na matičných dňoch vo Zvolenskej Slatine  
schádzali hostia  z oblasti Detvy, Krupiny, Zvolena pri príležitosti 
150. výročia MS, 10. výročia ich spevokolu, 
5. výročia vzniku spevokolu Slatina. 
   Medzi  týmito vzácnymi ľuďmi sme sa nachádzali aj my členovia 
nášho spevokolu „Lipka“ pri MO MS. Na začiatku zaznela hymna SR, 
ktorú zaspieval náš zbor. Báseň v prednese našej Martinky Škan-
tárovej a nádhernými skladbami „V tej našej dedinke“ a „Slovensko 
-    krásna zem“. 
   Hymnou  MS za dirigovania nášho Janka Jenču sme pozdravili 
všetkých prítomných na čele s predstaviteľmi MS pánom Tkáčom, 
Maňkom, Kovačovičom a inými významnými osobnosťami. Bol to 
krásny zážitok, za ktorý ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.

   M.K

   Podvečer, kedy sa už väčšina z nás 
prikrýva teplučkou dekou a sadá si 
pred televízor, Piesočania chytajú 
druhý dych a netrpezlivo čakajú na 
ďalšiu hodinku tréningu.
   Moderné piesne, veselá muzika, 
rytmy zumby, ľudový spev, ale aj 
zvuky ping-pongovej loptičky- to 
všetko začujete, keď sa prejdete 
okolo klubu na Piesku.

   Dňa 24. apríla 2013 sa usku-

točnilo opäť jedno krásne po-

poludňajšie posedenie s jubi-

lantmi, ktorí v prvom polroku 

dovŕšili 80. a  85. narodeniny. 

Posedenie otvorila predsed-

níčka z JDS Mgr. Kúdelková. 

Privítala prítomných jubilan-

tov a zaželala im do ďalších 

rokov veľa zdravia, spokoj-

nosti  a lásky. 

   Pani Vierka Fašková zareci-

tovala svoju vlastnú básničku 

a p. Martin Švantner v sprie-

vode harmonikárky p. Magdy 

Lehotskej zaspieval ľudové 

pesničky, pričom sa rozspie-

vali i všetci zúčastnení tohto 

posedenia. 

   Pri malom pohostení nasle-

dovalo rozprávanie každého 

jubilanta o svojich  prežitých 

rokoch. Nálada bola veľmi 

dobrá a môžem povedať, že 

   Rok, ktorý žijeme, je rokom pripomínania si 
1150. výročia príchodu slovanských vierozvest-
cov – sv. Cyrila a Metoda na naše územie aj ro-
kom 150. výročia vzniku najstaršej slovenskej 
ustanovizne Matice slovenskej. V tomto duchu 
sa nieslo aj rokovanie Valného zhromaždenia 
MO MS vo Valaskej. Jeho členovia zhodnotili prá-
cu z uplynulých troch rokov. 
   Hneď na začiatku sme úprimne privítali vzác-
nych hostí: starostu obce Ing. Uhrina, riaditeľa 
sekretariátu predsedu MS Mgr. Hanuska, člena 
výboru MS JUDr. Boroňa a predsedníčku OR MS 
p. Máriu Macuľovú. Rokovanie veľmi uvážlivo 
viedla členka výboru MO MS Mgr. Hanková. 
   V stanovách MS z r.1863 sa hovorí: „Slovenská 
Matica je jednota milovníkov národa a života 
slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského 
národa budiť mravnú a umnú vzdelanosť, rozši-
rovať a utvrdzovať slovenskú literatúru,  pestovať 
a podporovať krásne umenie a tým hmotný dob-
robyt slovenského národa napomáhať a na jeho 
zveľaďovaní pracovať.“ 
   Takýto cieľ bol a je súčasťou práce výboru MO 
MS vo Valaskej v r. 1922, kedy vznikol s 34. členmi 
pod vedením predsedu, správcu školy pána An-
dreja Zafku. Tento cieľ je aj pilierom práce výboru 
MO MS, ktorý má dnes 190 členov, 3 kolektívnych 
členov a vedie ho 11-členný výbor. Naša činnosť 
je založená na rozširovaní členskej základne, na 
zveľaďovaní a sprítomňovaní bohatstva myšlie-
nok, múdrosti predkov na oživovaní tradícií, zvy-
kov a obyčajov, lebo ony sú nevyčerpateľným 
zdrojom odkrývania duchovného bohatstva 
nás všetkých. Často si kladieme otázku: „Robíme 
všetko pre spokojnosť matičiarov, pre rozvoj du-
chovného života, pre zvyšovanie vzdelanostnej 
a kultúrnej úrovne nás, Valašťanov?“ 
Posúďte, prosím, či sa nám podarilo urobiť kus 

práce pre nás všetkých. Ako to v správe o čin-
nosti povedala predsedníčka MO. Naša činorodá 
práca pozostávala:
Literárne akcie
- účasť na súťaži Šaliansky Maťko
- literárne pásma k výročiam významných osob-
ností Valaskej, športovcov, básnikov, spisovate-
ľov, našich národných buditeľov ako napr. „Život 
a dielo“ J. C. Hronského, a to v Knižnici A. A. Ba-
níka, ZUŠ, ZŠ 
- besedy s básnikmi, spisovateľmi, lekármi
- výstavy v knižnici a Pamätnej izbe v spolupráci 
s poľovníckym združením, JD, záhradkármi
Tradície
- vynášanie Moreny s kolektívnym členom – MŠ, 
stavanie mája na námestí, oslava matiek s kolek-
tívnym  členom – ŠZŠI, súborom Valašťan, účasť 
a 1. miesto v súťaži o najlepšiu haruľu, Pletenie 
korbáčov, Jánske ohne,           Annabál, Valaštian-
ska kultúrna jeseň, Živý Betlehem 
Kurzy
- pečenia, zdobenia a ťahania štrúdle
- vyhotovenie adventných vencov
- tkania pokrovcov
Poznávacie a vedomostné zájazdy: Kežmarok, 
Nový Targ, Ľubovniansky hrad, 
zájazdy spevokolu Lipka na vystúpenia pri rôz-
nych spoločenských udalostiach v obci, okrese, 
kraji, na Slovensku i v zahraničí.
   Literárna a publikačná činnosť: Medzi naše pri-
ority patrí spolupráca s vedením obce pri jeho 
snahe urobiť život našich matičiarov a spoluob-
čanov krajší, kultúrnejší, radostnejší a pokojnejší. 
Chceme, aby starosti i radosti každého z nás sa 
stali  súčasťou života všetkých členov rodiny Va-
lašťanov. Tak tomu bolo v minulosti a tak je to aj 
dnes.

   Aj na Valnom zhromaždení bolo konštatované, 
že sme právom hrdí na náš matičný Spevokol 
Lipka, ktorý má 38 členov. Vlani oslávil 10. výro-
čie svojho vzniku. Naviazal tak na spevácky zbor, 
založený v r. 1922 pod vedením zbormajstra 
pána Arpáda Almássyho. 
   Už 10 rokov týchto nadšencov pre spev, ľudí 
obetavých, skromných, snaživých - jedných 
z nás, Valašťanov umelecky vedie šéfdirigent pán 
Ján Jenča, ktorému bolo v roku 2012 odovzdané 
najvyššie matičné vyznamenanie – Zlatá medai-
la MS. Ďakujeme Janko. Všetci speváci Spevoko-
lu Lipka, manažér zboru Ing. Peter Minárik, diri-
gentky a sólistky p. Škantárová, Mgr. Bundová, 
Mgr. Škrváňová, p. Havrilová, organizačná vedú-
ca p. Kúdelková si zaslúžia naše srdečné a úprim-
né ďakujeme. 
   Za dlhoročnú prácu v prospech matičného 
života bola predsedníčka MO MS odmenená 
najvyšším matičným vyznamenaním - Zlatou 
medailou MS, ktorú jej v mene predsedu MS Ing. 
Tkáča odovzdal riaditeľ sekretariátu Mgr. Hanus-
ka. Tá medaila je ocenením práce všetkých čle-
nov výboru, Spevokolu Lipka a všetkých, ktorým 
leží na srdci „dobrobyt“ rodiny matičiarov. 
   Nech sa už o tej našej matičke Matici akokoľvek 
hovorí, nepočúvajme neprajníkov a hľadajme 
spolu cesty zmierenia. Jedno je isté. V jej radoch 
vždy boli tí, ktorí sa starali o duchovný život člo-
veka, mladej generácie, o deti v školách, budi-
telia-  ukazujúci cestu povýšenia vzdelanostnej 
úrovne slovenského ľudu, opierajúc sa o múd-
rosť predkov.
   Záverom chcem poďakovať starostovi obce Ing. 
Uhrinovi za jeho ochotu a pomoc pri realizácii 
nášho plánu práce, projektov a nápadov pre zvi-
diteľnenie našej obce, obecnému zastupiteľstvu, 
vedeniu MS, OR, KR, všetkým členom výboru, do-
zornej rade, výberčíčkam, sponzorom, všetkým - 
ktorí nám pomáhajú.

   Ing. Anna Fischerová

Kde je snaha – tam je úspech

   Vždy v stredu večer sa premení 
útulný domček na tanečnú sálu 
a s presným vysvetlením, následným 
ukázaním krokov tanca naším vedú-
cim  p. Pavlom Sedliakom sa tancu-
jú rôzne ľudové tance.  Valašský či 
dupák zvládajú už všetci tanečníci, 
len - akoby povedal Pán Sedliak -  
treba ešte “ vycibriť“. Dobrá nálada, 
radosť z  nových tanečných prvkov 

a smiech tam rozhodne nechýba.
   V pondelok a štvrtok sa za pomoci  
trénerky Mirky a Anky  ponárame 
do tajov latinsko-americkej hudby 
skombinovanej s ladnými  taneč-
nými pohybmi. Zumba, ktorá spája 
tance ako Salsu, Cha – Chu, Hip-hop, 
uchvátila svojou energiou nejednu 
dámu. S dobrým pocitom si formu-
jú a posilňujú celé telo a  tešia sa na 
ďalšiu choreografi u.
   Rýchlosť, presnosť, úder -takto 
môžeme charakterizovať najsúťaži-

vejšie typy - hráčov ping-pongu.  Vo 
večerných hodinách sa stretávajú, 
aby si zmerali svoje sily, zdokonalili 
sa a strávili príjemný večer.
   Ako všetci dobre vieme, šport je 
veľmi potrebný a prospešný pre náš 
organizmus. Či je cieľom schudnúť 
dve – tri „kilečká,“ naučiť sa niečo 
nové alebo odreagovať sa od nároč-
ného zamestnania. Piesočanom to 
prináša radosť a veselé zážitky. 

    foto a text: Lenka Hucíková

Piesok ako ho nepoznáte!

A ZASA SME SPIEVALI

Aktivity ZO JDS

  NÁTIERKA LIPTOVSKÁ

   Potrebujeme: maslo, tvaroh, mletú papriku, soľ, cibuľu, mlieko.

Postup: Maslo vymiešame, pridáme prelisovaný tvaroh, na jemne pokrá-

janú cibuľu, červenú papriku, mlieko a dobre vyšľaháme do peny.

   NÁTIERKA DROŽĎOVÁ

   Potrebujeme: maslo, droždie, cibuľu, soľ, olej

Postup: Na oleji speníme cibuľu, pridáme droždie, popražíme. Necháme 

vychladnúť. Maslo vymiešame, pridáme vychladnuté opražené droždie, 

vyšľaháme do peny. Dochutíme soľou.

   NÁTIERKA ZELENINOVÁ LETNÁ

   Potrebujeme: maslo, vajcia, soľ,  zeleninovú  papriku, rajčiny, cibuľu.

Postup: Do vymiešaného masla pridáme na tvrdo uvarené a postrúhané 

vajcia, na jemno pokrájanú cibuľu, papriku a rajčiny. Podľa chuti osolíme 

a dobre vymiešame.

AA
 NÁTIERKA LIPTOVSKÁ

   Potrebujeme: maslo, tvaroh, mletú papriku, soľ, cibuľu, mlieko.

P M l i š idá li ý h j k á

Recepty na vynikajúce nátierky

sa nám ťažko odchádzalo. 

Bolo to krásne popoludnie.

   Dňa 26. apríla 2013 sme sa 

zúčastnili na 5. ročníku „Vyčis-

tíme si obec“, ktorá sa usku-

točňuje za účasti žiakov ZŠ 

a MŠ pod záštitou Obecné-

ho úradu vo Valaskej a tohto 

roku sa pridali i žiaci ŠŠ. 

   Odišli  sme sa na jednotlivé 

miesta v obci a vyzbierali sme 

všetko, čo bolo pohodené na 

zemi a nie v kontajneroch na 

odpad.

   Jedným krásne prežitým 

dňom bol  i 18. máj 2013, keď 

niektorí  členovia  našej orga-

nizácie sa zúčastnili na tradič-

nom ľupčianskom jarmoku 

a zároveň to spojili s prehliad-

kou Ľupčianskeho zámku.

   Helena Tóthová

foto: Marta Petrová
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   Stroj času neúprosne ide dopredu a čo-
skoro to bude sedemdesiat rokov, keď po 
našich cestách a kopcoch prešla najväčšia 
vojna v dejinách. Pretože tento stroj súčasne 
postupne berie aj účastníkov tejto udalosti 
a priamych pamätníkov neustále ubúda, dovoľte mi, i keď trochu skôr, 
podeliť sa s vami o spomienky na udalosti tých dní a mesiacov.

   Časť po potlačení SNP bežal veľmi rýchlo. Koncom novembra a decem-
bra 1944 sme začali pociťovať záverečnú časť vojnových udalostí. Počas 
vojny sme bývali s celým klanom Lehotských na dolnom Piesku. Tam boli 
vtedy okrem „šalánd“ a bytov píly Štiavnička asi 12 rodinných domov, 
z toho pri ceste do Banskej Bystrice na našom dvore celkom tri. Pred kon-
com roku 1944 sa na ceste čoraz vo väčšom počte začali objavovať doslo-
va húfy utečencov. Boli to prevažne ľudia z Podkarpatskej Rusi a Maďar-
ska ( hlavne východné Slovensko a okolie Košíc – ktoré cez vojnu patrili 
Maďarsku ) a  ktorí dobrovoľne utekali pred frontom. Títo používali všet-
ky možné druhy dopravy, alebo išli pešo. Železnice prestávali fungovať 
a štátna správa sa zrútila. Pred koncom roku prestali vyrábať aj okolité 
fabriky a odstavili sa martinské pece. 
Vojakov bolo pomenej. Prví nemeckí vojaci, ktorí sa u nás ubytovali, prišli 
na Štefana – 26. decembra. Bola to opravárenská jednotka, ktorá  v závo-
de opravovala tankovú techniku. Vojaci okrem toho vykonávali strážnu 
službu a podnikali útoky proti partizánom.  Tieto boli viac na oko, ako 
naozaj, pretože partizáni im pred nosom poškodili železničný most na 
Chvatimechu. Asi v polovici januára 1945 bola tanková divízia presunu-
tá do Poľska, kde sa Nemci pokúšali zastaviť Červenú armádu útočiacu 
v smere na Ostravu.

   Zaujímavou udalosťou bolo vítanie nového roku 1945. Večer celé naše 
rodiny sedeli u otcovho brata, spolu s nami bol aj nemecký veliteľ opra-
várenského oddielu a maďarský plukovník, ktorý sa s rodinou ubytoval 
na jednu noc.  Za záhradou bola zakopaná nemecká batéria ťažkého de-
lostrelectva. Vojaci na oslavu začali strieľať zo všetkých zbraní a púšťať 
rakety, ako to u vojakov bývalo zvykom. Velitelia v tom okamihu boli pod 
stolom, s výkrikom „partizáni“ a trvalo hodnú chvíľu, kým pochopili, o čo 
ide a sadli si. 

   Po odchode tankovej jednotky, prúd utečencov až do konca januára 
narastal a  okrem civilných chorôb sa čoraz častejšie u nich objavovali 
menšie vojenské jednotky – najmä maďarské.
Veľkou výhodou pri styku s vojakmi bolo, že naši rodičia mali maďarské 
školy a ovládali ich reč. Podobne sa vedeli dohovoriť kuchynskou nemči-
nou.
Medzi vojakmi sa čoraz viac objavovali muži – civilisti, ktorých nasilu od-
viedli na ženijné práce a museli ísť ďalej s nimi. To viedlo našich otcov, 
že sa pred príchodom frontu rozhodli ukryť. Tetkin dom, ktorý vlastnil 
krajčírsku dielňu, mal dva vchody. Jeden s maličkou predsieňou viedol do 
kuchyne. Tam sa viac ako tri týždne schovávali otec, jeho brat, ďalší strýko 
a starší bratranec. Zo dvora bola na dverách metrovica dreva a z kuchyne 
„kredenc“, ktorý sa v prípade potreby dal odsunúť. 

   Ďalšou úlohou bolo uchovávanie zásob. S otcovým bratom sme mali 
dve kravy. Počas frontu bol problém s ich chovaním, ale oveľa väčší bol 
uchrániť seno pred maďarskými koňmi, ktoré absolútne nemali čo žrať 
a často žrali aj drevo z podláh. Pretože u nás voľné maštale neboli, museli 
ich prenocovať inde, a tak brali pre ne iba seno. Práve tvrdá reč s vojakmi 
a mimoriadne veľké zásoby nám umožnili vydržať do leta. Zásobu mäsa 
z prasiat sme dali do železnej vane na záhradu a zahádzali veľkou kopou 
snehu, ktorý vydržal ako chladnička až do mája. V tom roku bolo mimo-
riadne veľa snehu.
   Zemiaky a iné zásoby zo záhrad sa uložili do samotnej pivnice pod na-
ším domom, kde bola tiež na vchode založená metrovica.
   Takto pripravení sme po oslobodení Brezna 26. januára už nemohli 
zostať doma, a tak ako všetci ostatní obyvatelia presťahovali sme sa na 
Hromnice aj my do jedného podpivničeného domu u susedov. Bolo nás 
tam viac ako desať. Na spanie sme sa museli uskromniť a cez deň, ak bol 
pokoj, bolo možné ísť hore niečo uvariť. V niektorých domoch boli ubyto-
vaní nemeckí vojaci. U nás na dvore mali poľnú kuchyňu a sklad munície 
pre frontovú líniu a delostreleckú batériu. Práve s kuchyňou bol zásadný 
problém, keď bolo potrebné ich presvedčiť, aby nebrali drevo z úkrytov, 
ale z drevárne , čo sa im zdalo divné. Pri delostreleckých prestrelkách na 

Čo rozprávali
          pamätníci
O MOSTE CEZ RIEKU HRON

   Most cez Hron odpradávna 
spájal dedinu Valaská, ležiacu 
na úpätí Nízkych Tatier, na pra-
vom brehu rieky, s ostatnou 
časťou chotára, nachádzajúcou 
sa na opačnom brehu v Slo-
venskom Rudohorí. Cez most 
prechádzali pastieri s dobyt-
kom, roľníci za poľnými prá-
cami na ostredky, robotníci a 
zlievači do hroneckej fabriky, 
povozníci so záprahmi k zvá-
žaniu dreva z Hrončoka a Ka-
menistej na pílu. Furmani vozili 
drevo Valentínymu do tehelne 
a odtiaľ vypálené tehly zákaz-
níkom. Využívali ho tiež obyva-
telia Hronca a Osrblia za určený 
poplatok. V neposlednom rade 
veriaci každodenne prechá-
dzali mostom do kostola. Dňa 
25. apríla roku 1684 vtedajší 
farár Mikuláš Miris pozname-
nal v matrike pochovaných, 
že „voda na Hrone sa vzdula, 
zdvihla sa nad most a ten zni-
čila.“ V tom čase umierali ľudia 
na mor, za päť mesiacov bolo 
71 mŕtvych. Pre zničený most 
museli ich pochovávať v dedi-
ne, v záhrade Číža /v bývalom 
cintoríne/. Vystavať nový most 
nebola jednoduchá ani lacná 
záležitosť. Často sa v daňovom 
súpise obce z rokov 1870 až 
1885 medzi výdavkami na „Re-
parácie obecních stavísk“ opa-
kuje zápis: „Kresanja a založenja 
dreva na moste Hrona.“ 
Situáciu na moste okolo roku 
1900 opísal Andrej Zafka, 
vtedajší správca - učiteľ.
   Starý most bol vystavaný 
z jedľového dreva. Stál na 
dvoch krajných pilieroch a na 
troch tzv. „izbiciach“ osade-
ných v Hrone, ktoré držali du-
bové stĺpy. Opierky /zábradlia/ 
boli stále opravované, no ne-
radno bolo oprieť sa o ne, iba 
ak sa chcel dotyčný okúpať 
v Hrone. Na „palanty“ (brvná) 
a „slezaje“(drevené nosníky) 
nestačili „urbarialisti“ vydávať 
drevo. Tesári brvná kresali, no 
kým polovicu mosta vyložili 
novými, už druhá polovica bola 
zodratá. Tak to išlo celý rok. Pre 

Vody Hrona často ohrozovali drevený most. Zatopené boli aj domy stojace blízko brehu rieky. Veľká biela budova na obrázku 
je Rím. kat. lesno – erárna ľudová škola vo Valaskej. (Zbúrali ju pri výstavbe štátnej cesty v r. 1967).

veľkú premávku sa most ni-
vočil, nestačili ho opravovať. 
„Hunckal“ /hojdal/ sa ako reťa-
zový most na Dunaji. Na údrž-
bu mosta dával drevo urbár zo 
svojej hory. 
   V súvislosti s dreveným mos-
tom sa spomínal aj nasledovný 
prípad. Keď mládenci z Hron-
ca chodili za dievkami do Va-
laskej, domácich chlapcov to 
škrelo. Vymýšľali, čo by týmto 
konkurentom vyviedli. Keď 
bola tmavá noc, (vtedy nebola 
elektrina, ani žiadne pouličné 
osvetlenie), povyberali z mosta 
zopár brvien, a milí Hrončania 
sa nechtiac okúpali v Hrone. 
   V rokoch dávnejších, keď bol 
most poškodený plťami, patrič-
ná fi rma štátnej píly na Štiavnič-
ke dala opraviť most podľa po-
treby. Zápis o nepredvídaných 
príjmoch obce z roku 1885: „Za 
pribijanja plti na brehoch Hrona 
od pána Greiner 40 - fl orenov, 
od pána Kohn 10- fl orenov“. (Pri 
splavovaní dreva z Horehronia, 
poniže valaštianskeho mos-
ta bol Hron rozšírený a dali sa 
tam pristaviť – pribiť plte.) Keď 
preprava dreva plťami po Hro-
ne skončila, náklady na opravu 

mosta znášala obec, preto za-
stupiteľstvo hľadalo východis-
ko z tohto stavu. 
   Učiteľ Andrej Zafka navr-
hol postavenie nového žele-
zobetónového mosta, no za 
úradovania obecného notára 
Jána Snopku sa toto nepoda-
rilo uskutočniť. Keď nastúpil za 
vedúceho notára Vojtech Kul-
fan, nadaný a ochotný človek, 
situácia sa zmenila. Po krát-
kom čase a po oboznámení sa 
s miestnymi pomermi, zdarne 
vyriešil zdroj fi nančných pros-
triedkov na stavbu mosta. Dre-
várska spoločnosť, ktorá mala 
v prenájme parnú pílu na Štiav-
ničke, viac rokov neplatila obci 
„prirážky“ /dane/. Cestou pat-
ričných úradov vymohol pre 
obec Valaská 100 003,- Kčs. So 
stavbou mosta sa začalo v me-
siaci máji 1926, Slovensko-čes-
kou stavebnou spoločnosťou 
z Banskej Bystrice. Celý výda-
vok na stavbu činil 200 000.- 
Kčs. Župa prispela 
čiastkou 17 000,- korún, zvy-
šok splácala obec. Tak sa Va-
laská oslobodila od ťažkého 
bremena, za čo môže ďakovať 
vedúcemu notárovi Vojtechovi 
Kulfanovi. Majme jeho pamiat-
ku v úcte a snažme sa, aby jeho 
neoceniteľné zásluhy boli za-
znamenané pre budúcnosť.  
   Pán učiteľ Zafka ďalej pozna-
menal aj to, že vybudovanie 
násypu od školskej budovy po 
most zabránilo  mnohým ne-
príjemnostiam. Počas trvania 

starého mosta sa dolu dedinou 
v daždivom počasí valila s vo-
dou nečistota, blato, hnojnica a 
všetko sa to pred školou zasta-
vilo. Blato odnosili deti do školy 
na topánkach, alebo na bosých 
nohách. Vozy idúce rýchlo dolu 
dedinou zafŕkali obloky a steny 
školy. Ich veľký hrkot vyrušoval 
vyučovanie žiakov a tiež v tej 
istej budove v školskom byte 
bývajúcu rodinu učiteľa. Triasli 
sa obloky, aj zariadenie bytu. 
   V tejto škole sa ešte učili aj 
prví žiaci z novovybudované-
ho sídliska nová Valaská, lebo 
novšia obecná škola na Kono-
piskách kapacitne nestačila. Až 
v roku 1957 sa začalo vyučova-
nie v základnej škole na sídlis-
ku v Sihoti. Most sa potom stal 
ešte dôležitejším spojovníkom 
obidvoch častí obce. O okol-
nostiach zničenia mosta počas 
prechodu frontu v čase 2. sv. 
vojny som už písala v samos-
tatnom článku. Po vojne bol 
opravený, no v novej dobe au-
tomobilizmu už nespĺňal krité-
riá na prevádzku. V roku 2000 sa 
vtedajšiemu starostovi PaedDr. 
Dušanovi Sliačanovi a predsta-
viteľom obce podarilo v hodine 
dvanástej uskutočniť prestavbu 
mosta. Bola to jedna z najdô-
ležitejších investícií pre obec a 
mali by sme byť povďační všet-
kým, ktorí sa pričinili o náročnú 
opravu akoby pupočnej šnúry, 
ktorá spája materskú časť obce 
so sídliskom.

    Mária Luptáková

záhradu často dopadli granáty. Jeden trafi l 
hrušku, čo bolo veľké šťastie, pretože za ňou 
bol už len dom. Na záhradu ich dopadlo 
viac. Svedčila o tom vyhodená kravská hlava 
z poľnej kuchyne, ktorá bola skoro každý deň 

na inom mieste. Keby trafi li toľko Nemcov,  koľko ráz ich hlavy, vojna by 
skončila určite skôr. 
   Začiatkom februára sa front ustálil v Brezne v hrdle Hrona pri Poľnohos-
podárskej škole  (na konci niekdajšej Mostárne). Presunuté jednotky sa 
dostali až do prvých domov Valaskej – Za ulicou a Nemci boli na kopčeku 
v Lúžku. Nemecká obrana bola na kopci na ľavom brehu Hrona. Obranu 
riadili z pozorovateľne na Šiklove. Každú noc ju chodil podporovať tank, 
ktorý strieľal pod okienkom našej pivnice. Keď to nešlo popri Hrone, pe-
chota sa presúvala z Čierneho Balogu po hrebeni na Skalicu, Bukovinu 
a na Lipovú. Nemcom hrozil okrem útoku z čela aj bočný útok. 
   Aby mu predišli, Nemeckí vojaci potichu, po zamínovaní Piesku, odišli 
do rána 6. marca.
Predtým stihli vyhodiť do vzduchu všetky cestné mosty a zničiť železničné 
koľajnice a podvaly. Boje utíchli a prebudili sme sa do pekného slnečného 
dňa. Do rána napadlo zo 5 cm snehu. Otec vyšiel aj s ostatnými z úkrytu 
a spolu sme niečo majstrovali na dvore. V tom sa za záhradou objavili 
vojaci v nám neznámych uniformách. Otec na nich zakričal :“ Nemec“ 
– odpoveď bola – „nou, Maďar -  nou,“ nakoniec zvolanie „Rumun“. To 
bolo naše prvé stretnutie so slobodou. Potom prišli ruskí ženisti, ktorí od-
straňovali míny. Prácu im uľahčoval topiaci sa sneh,  spod ktorého trčali 
rozbušky. Popoludní pechota zaútočila na Diel. Postup osloboditeľov za-
stavila železiareň a Šiklov. 
   Vo dvore sa ubytovali ruskí vojaci, obsluhujúci protitankové delo, zako-
pané pri našej bráne pri ceste a tiež rumunská posádka. Pre tvrdý odpor 
Nemcov musela Červená armáda povolať špeciálnu Pevnostnú brigádu, 
osvedčenú už v bojoch o Stalingrad. Dovtedy bol náš osud na vážkach. 
Rumuni chceli ustúpiť a pripravovali evakuáciu obyvateľov, podobne 
ako na Bystrej. V tom im zabránil sovietsky veliteľ. Jeho meno napísané 
na dverách izby nás zachránilo ešte raz. Niekoľko dní po ústupe Nemcov 
z Podbrezovej, 14. marca  prišli do domu neslávne známi Vlasovovi kozác, 
bojujúci spolu s Nemcami, a keď videli ruské meno, zmizli ako gáfor. 
   I v tejto dobe sme museli žiť prevažne v pivnici, pretože na dvor a záhra-
dy dopadla často nemecké míny. Po odchode Nemcov z Banskej Bystrice 
sme si mohli konečne vydýchnuť. To by sme však neboli chlapi, aby sme 
niečo nevyviedli. Zo skladu nemeckej munície po dvore,
záhradách a ceste zostalo neúrekom munície a výbušnín. Tieto sme zača-
li zhromažďovať do zákopu po protitankovom dele pred bránou. Keď už 
toho bola poriadna kopa, vrátane delostreleckého náboja s nábojnicou, 
hodil kamarát na ňu odistený ručný granát. Na naše šťastie neboli sme 
pri výbuchu priamo nad zákopom, a tak to skončilo niekoľko málo škra-
bancami a mojím poriadnym výpraskom, pretože som bol najstarší a mal 
som „mať rozum“.
Podobné pokusy chlapcov v kolónii sa skončili horšie. A naše skúšky s rus-
kou odstreľovačskou puškou ukončila závodná milícia, ktorá nám ju zha-
bala.
Na rozdiel od bojov na konci SNP, pri prechode frontu, sme na Piesku na 
rozdiel od Valaskej nezaznamenali žiadne straty na ľudských životoch, až 
na starú mamu nášho kamaráta. Táto však zomrela prirodzenou smrťou. 
Problém bol v tom, čo s ňou urobiť. Nakoniec chlapi z dosák zhotovili pro-
vizórnu rakvu, ktorá bola v snehu do mája, kedy bolo možné vystrojiť jej 
pohreb. Vojakov padlo určite viac, ale našťastie neboli sme priami sved-
kovia. Najviac padlých mala rumunská armáda, pretože bola nedosta-
točne vycvičená a nemala dosť bojových skúseností. 

   Život v pivnici nebol ľahký, veď to neboli dni, ale celé týždne. Bolo málo 
miesta, problémy so všetkým, vrátane hygieny, ale žiadne hádky, alebo 
ponorková choroba. Pritom neustály strach, veď každý výbuch - ozvena 
z hôr - zmnohonásobovala a dunenie prakticky po celú dobu neprestáva-
lo. Neostávalo nám len veriť, že sa to raz musí skončiť a východ na slneč-
ný mierový deň bol pre nás neopakovateľný, na čo človek ani po toľkých 
rokoch nemôže a nechce zabudnúť. A preto nemôžeme tiež ani zabudnúť 
na množstvo obetí, ktoré bolo potrebné pre tento deň priniesť. Musíme 
byť neustále vďační tým, ktorí ich pre nás priniesli a to bez ohľadu,  aké 
problémy nám časy mieru v budúcnosti priniesli. Porovnávať to môžu len 
tí, ktorí vojnu prežili a nie tí, ktorí ju priamo nikdy nezažili. 

   Ing. Ervín Lehotský 
     

  Keď vojna postupovala
našim chotárom
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   Keby som sa ešte raz narodil. 
Keby sa dal vrátiť alebo zastaviť 
čas. Keby ... Každý z nás aspoň 
raz v živote vyslovil toto želanie. 
Žiaľ, čas sa nedá ani vrátiť, nedá 
sa ani zastaviť. Ale dá sa zmyslu-
plne vyplniť, príjemne stráviť ... 
A spomienka naň teší, hreje.
V mesiacoch máj a jún blahoželá-
me k okrúhlym životným jubile-
ám týmto našim občanom.  

Zita Sotáková, 85
Ján Caban, 85

Emil Zelenčík, 85
Václav Lojda, 80

Ing. Ervín Lehotský, 80
MUDr. Ján Zvarík, 75

Žofi a Janeková, 70
Emília Matajová, 70
Lýdia Šanková, 70
Pavla Gonosová, 70

Pavel Mesiar, 70

   Prajeme Vám, milí jubilanti, 
nech sú dni vášho zrelého veku 
prepletené vďačnosťou vašich 
blízkych. Želáme vám pevné zdra-
vie, aby vám nezhaslo nadšenie 
pre všetko dobré a krásne, čo vás 
v živote obklopuje.
Želáme Vám:
nohy, ktoré sa nepotknú, keď budú 
kráčať cestou k našim blízkym, 
ducha, ktorý bude otvorený a roz-
hľadený, 
srdce, ktoré miluje, dôveruje a učí 
druhých milovať, 
oči, ktoré vidia krásu stvorenstva 
a spoznávajú, ako je ešte veľa 
skryté našim očiam, 
ústa, ktoré nikdy neurazia a ne-
hovoria vždy posledné slovo, ale 
utešujú, obdivujú a povznášajú, 
uši, ktoré počujú jemný hlas sve-
domia, a tak často nevyslovené 
želania blízkych, 
ruky, ktoré vďačne dávajú, vedia 
podržať a obdarovať iných pozor-
nosťou. 

   Elena Sukičová, matrikárka

  Keby som sa ešte raz narodil. 
Keby sa dal vrátiť alebo zastaviť 
čas. Keby ... Každý z nás aspoň 
raz v živote vyslovil toto želanie. 
Ž

JUBILANTI

VITAJTE, 
MILÉ DETIČKY

 ROZLÚČILI SME SA

SPOMIENKY
Zanechala všetko, čo mala rada
a nás všetkých, ktorých milovala.
Za všetky jej trápenia a bolesti
nech jej dá Pán Boh milosti.
Dňa 7. júla 2013 si pripomenieme 2. výročie úmr-
tia našej drahej manželky, matky a starkej

Júliany Oláhovej.
S láskou spomína manžel, dcéry, synovia, zaťovia 

a vnúčatá.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo slnko hriať, 
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 13. júna 2013 uplynie 20 rokov odvtedy, keď nás navždy opustil 
manžel, otec a  dedo

František Štefan. 
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 29. mája uplynuli 2 roky od náhleho odchodu 
nášho drahého 

Jozefa Martinka. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Zdenka, 

synovia Jozef, Michal a ostatná smútiaca rodina.

Smútok v srdci máme,
 na Teba s láskou spomíname.

Dňa 16. Júna 2013 si pripomenieme 6. výročie, 
kedy nás opustil náš ocko, starý ocko a manžel 

pán Otto Hauer.
S úctou a láskou v srdci spomína manželka, deti 

a vnúčatá.

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,

prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.

Vitaj teda medzi nami,
utešené dieťa,

nech na teba iba dobré
sudby žitia letia.

Nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky

a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Narodili sa:
01.05.2013 – Gabriela Holková

 14.05.2013 – Diana Horváthová

 Blanka Putnoková
   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 narodí človek, akoby na nebi 
zažiarila nová hviezda. Naopak, 
keď človek odchádza, akoby za-
stal čas, akoby nás zahalila tma. 
Naše srdcia sú naplnené smút-
kom, ťažko sa hľadajú slová a oči 
zalejú slzy.
   Pani Blanka Putnoková sa naro-
dila 31. mája 1948 vo Valaskej ako 
prvé z piatich detí Anny a Jána 
Krupovcov. Po skončení základ-
nej školy pokračovala v Poľno-
hospodárskom učilišti v Brezne. 
Prvé zamestnanie si našla v  poľ-
nohospodárskom družstve v Zá-
vadke nad Hronom, kde spoznala 
svojho manžela. Neskôr pracova-
la v bytovom družstve vo Valas-
kej, ŽP – Podbrezová a nakoniec 
si s manželom založili súkromnú 
deratizačnú fi rmu, v ktorej praco-
vala až do dôchodku.
   Pani Blanka Putnoková 15. júla 
1967 uzavrela manželstvo s Fran-
tiškom a narodili sa im dve deti 
– syn František a dcéra Ľubica. 
Ťažkým obdobím v jej živote bola 
strata manžela a o rok neskoršie  
aj milovaného syna.
K jej záľubám patrili prechádzky, 
čítanie kníh a hubárčenie.
Pani Putnoková nás navždy opus-
tila 3. apríla 2013 vo veku 64 ro-
kov.

   Helena Molčanová
   Človek – žije svoj život, dáva 
a prijíma, buduje a tvorí, vedie 
iných, prispôsobuje sa, podriadi 
keď treba, podporí, čo je dobré. 
A stále zbiera a požíva plody svoj-
ho života, svojich rozhodnutí, svo-
jich činov. Sily ubúdajú a my všet-
ci sa ľakáme predstavy, ako a čím 
sa zaplní jeseň nášho života.
   Pani Helena Molčanová sa naro-
dila 29. septembra 1922 ako prvé 
dieťa rodičom Štefanovi a Márii, 
rodenej Štolcovej. Vyrastala v rod-
nej obci spolu s dvoma bratmi. 
Významný bol pre ňu rok 1938, 
kedy uzavrela manželstvo s Kami-
lom Molčanom. Spolu vychovali 
tri deti – dcéru Jolanu a synov Mi-

lana a Jozefa. Pracovala v Strojár-
ňach Piesok až do odchodu na in-
validný dôchodok. Od roku 2006, 
keď sa pridružili vážne zdravotné 
problémy, presťahovala sa k dcé-
re, ktorá ju spolu so svojím synom 
doopatrovala.
   Pani Helena Molčanová nás 
navždy opustila 10. apríla 2013.

   Ing. Zdenko Kolenička
   Narodenie a smrť. Dva význam-
né deje v živote človeka. Začiatok 
a koniec. Človek sa nerád zaoberá 
týmito základnými dejmi. Len keď 
príde choroba, je nútený spoma-
liť, zamyslieť sa nad zmyslom ži-
vota. Uvedomí si  zodpovednosť 

za svoj život , svoje rozhodnutia, 
činy... Začne sa viac starať o svoje 
zdravie, chápe problémy iných , 
pomáha tým, ktorí blúdia a nežijú 
v harmónii s prírodou.
   Ing. Zdenko Kolenička sa narodil 
16. októbra 1959 v Podbrezovej, 
rodičom Zdenke a Jánovi Kole-
ničkovi. Vyrastal spolu s bratom 
Sveťom vo Valaskej, kde navšte-
voval aj Základnú školu. V štúdiu 
pokračoval v Strednej Priemysel-
nej škole v Brezne a Vysokej ško-
le Dopravy a spojov v Žiline. Po 
ukončení štúdia pracoval v Mos-
tárni Brezno a neskôr ako súkrom-
ný podnikateľ.
   V roku 1980 sa oženil s Máriou 
Melkovou a spolu vychovali dve 
deti – Marcela a Lukáša. Bývali v 
Mazorníku, voľný čas trávili na 
chalupe v Hornej Lehote. Spoloč-
ne sa tešili z vnúčika Leonarda. 
K jeho záľubám patrilo čítanie 
kníh, dom, záhrada a samozrejme 
rodina.
   Ing. Zdenko Kolenička zomrel 
13. mája 2013.

Dočítaná je mapa ďalekej cesty, ktorú ste len tušili.

A dnes, je už istá.

My len ticho smútime.

V tichosti prosíme pre neho, veľký dar pokoja,

posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,

že sa raz stretneme, nech je vám všetkým útecha.
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Ráztoka
(603429-31)

22 09
Linka-spoj

Valaská
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Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. www.sadzv.sk Info: 0900 218 111 Platı́ od 1.4.2013

Ciel’ová zastávka Odchody zo zastávky Valaská,Piesok,dolina , nást.1

premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
† premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
65 premáva od 15.12. do 31.3.
66 premáva od 9.12. do 14.12., od 1.4. do 14.12.

u pokračuje na linke čı́slo 601470 spojom čı́slo 132 do zastávky Banská Bystrica,AS
u 1 pokračuje na linke čı́slo 603432 spojom čı́slo 28 do zastávky Ráztoka
u 2 pokračuje na linke čı́slo 603427 spojom čı́slo 38 do zastávky Brezno,Mazornı́kovo SAD
u 3 pokračuje na linke čı́slo 603421 spojom čı́slo 35 do zastávky Brezno,Mazornı́kovo,SAD
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rázc.

(603429-54)

6 †
6 27

Linka-spoj

Srdiečko
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Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. www.sadzv.sk Info: 0900 218 111 Platı́ od 1.4.2013

Ciel’ová zastávka Odchody zo zastávky Valaská,Piesok,dolina , nást.2

premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
† premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
65 premáva od 15.12. do 31.3.
66 premáva od 9.12. do 14.12., od 1.4. do 14.12.
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Čierny Balog
Dobroč,garáž

(603436-85)

14 25

Linka-spoj

Čierny Balog,Dobroč,garáž
cez Čierny Balog,Fajtov,Jednota

(603436-11)

6 †
14 20

Linka-spoj

Dolná Lehota
Krpáčovo Biotika

(603430-37)

6 20

(603430-53)

14 20

Linka-spoj

Horná Lehota (BR)
(603431-1)

6 20

(603431-15)

14 20

(603431-25)

22 20
Linka-spoj

Hronec
nám.

(603430-40)

7 00

(603430-44)

7 41

(603430-58)

13 27

Linka-spoj

Jarabá
Jednota

(603429-52)

6 25

(603429-58)

11 55

(603429-60)

14 39

Linka-spoj

Jasenie
RD

(603426-106)

14 22

Linka-spoj

Lučatı́n
horný koniec

(603432-20)

14 20

Linka-spoj

Mýto pod Ďumbierom
rázc.

(603429-54)

6 †
6 25

Linka-spoj

Nemecká
Dubová,hlavná brána

(603432-32)

6 †
5 35

(603432-50)

5 35

Linka-spoj

Osrblie
(603430-2)

5 50

(603430-12)

14 20
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isybusisybus

Linka-spoj

Banská Bystrica
AS

(603429-53)

7 14

Linka-spoj

Brezno
Mazornı́kovo,SAD

(603430-88)

7 07

(603430-100)

15 16

Linka-spoj

Brezno
žel.st.

(603429-51)

5 25

(603429-23)

16 25

(603429-66)

17 16

(603429-27)

19 43

(603429-29)

21 33

(603429-72)

22 25

Linka-spoj

Jarabá
Jednota

(603429-52)

6 26

(603429-58)

11 56

(603429-60)

14 40

Linka-spoj

Mýto pod Ďumbierom
rázc.

(603429-54)

6 †
6 26

Linka-spoj

Podbrezová
aut.st.

(603430-87)

6 41

(603429-53)

u
7 14

(603429-55)

6 †
7 33

(603429-3)

6 † 13
9 28

(603429-57)

6 † 20
9 28

(603429-59)

13 03

(603429-13)

6 †
13 33

(603429-19)

13 40

(603429-61)

15 57

Linka-spoj

Ráztoka
(603429-31)

22 10
Linka-spoj

Srdiečko
(603429-16)

6 † 13
8 07

Linka-spoj

Tále
hotel Partizán

(603429-50)

5 58

(603429-56)

6 † 20
8 07

(603429-74)

21 39

Linka-spoj

Valaská
Piesok,aut.st.

(603429-31)

u 1

22 10

Linka-spoj

Valaská
Piesok,dolina

(603430-89)

6 51

(603430-19)

15 07

Linka-spoj

Valaská
sı́dlisko

(603430-88)

u 2

7 07

(603430-100)

u 3

15 16

Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s. www.sadzv.sk Info: 0900 218 111 Platı́ od 1.4.2013

Ciel’ová zastávka Odchody zo zastávky Valaská,Piesok,Jednota

isybusisybus

premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
† premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
13 premáva od 15.12. do 31.3.
20 premáva od 9.12. do 14.12., od 1.4. do 14.12.

u pokračuje na linke čı́slo 601470 spojom čı́slo 132 do zastávky Banská Bystrica,AS
u 1 pokračuje na linke čı́slo 603432 spojom čı́slo 28 do zastávky Ráztoka
u 2 pokračuje na linke čı́slo 603427 spojom čı́slo 38 do zastávky Brezno,Mazornı́kovo,SAD
u 3 pokračuje na linke čı́slo 603421 spojom čı́slo 35 do zastávky Brezno,Mazornı́kovo,SAD
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Aktívni hráči: 1. Michal Glejtek, 2. Dušan Berky, 3. Jaro Cúth , 4. Emil 
Náther, 5. Edo Prokopec
Rekreační hráči: 1. Miro Makovník, 2. Paľo Budaj, 3. Peter Slivka , 4. 
p. Podmanický 

   Tohtoročná Mixliga Brezno vo volejbale je už za nami, víťaz ten istý 
ako v posledných  dvoch ročníkoch. Áno, Kembrič Valaská je  prvý tím 
v histórii Mixligy, ktorý dokázal vyhrať tri ročníky po sebe! A to sme 
odohrali 20 ligových stretnutí bez prehry, vyhrali sme záverečný tur-
naj po jesennej časti a dostali sme sa do fi nále na jarnom turnaji, kde 
po veľkom boji sme nešťastne prehrali. Ale naše výkony potvrdili, že 
posledné roky dominujeme vo volejbale na Horehroní, naša bilancia 
za tri roky je impozantná, 72:4.. Veľká vďaka patrí aj našim priazniv-

com, Marekovi Poliakovi za pod-
poru. Veríme, že sa nám podarí 
takto úspešne reprezentovať našu 
obec Valaská aj v ďalších roční-
koch. V príprave na ne prichádza 
čas na beachovú sezónu, kde náš 
tím KemBeach sa chystá na tur-
naje po Slovensku. Dúfame, že sa 
nám podarí získať aj nejakú pod-
poru od obce, ktorá je našťastie 
prošportovo založená. 
    Držte nám palce spoluobčania, 
športu zdar.

    text a foto: Robert Severeny

   Dňa 25.5.2013 sa v telocvični  ZŠ Valaská uskutočnil volejbalový tur-
naj.  Aj keď nám počasie neprialo, zišli sme sa v priateľskej nálade a úspeš-
ne sme otvorili letnú sezónu volejbalu vo Valaskej.
    Súťažili 3 tímy z Valaskej a jeden tím z Brezna. Odohral sa vyrovnaný 
turnaj a som milo potešený kvalitou našich mladých hráčov, ktorí preja-
vili záujem o volejbal. Síce skončili na 4.mieste, ale ak sa budú venovať 
volejbalu aj naďalej, tak tento pekný šport vo Valaskej nezapadne pra-
chom.  Z víťazstva na turnaji sa tešil tím Kembrič, ktorý vo fi nále porazil 
tím Axes z Brezna, na bronzovej pozícií skončil tím Pltník. Ďakujem všet-
kým zúčastneným hráčom a  verím, že sa čoskoro stretneme aj na  iných 
podujatiach. 
   Veľké ďakujem patrí sponzorom, bez ktorých by sa takáto akcia nedala 
zrealizovať a to: Obci Valaská, Marekovi  Poliakovi, Krčme u Pltníka, Pat-
rikovi  Madliakovi, Drogérii Teta,  DJ Ďuri a našim dvorným kuchtíkom 
Maťkovi a Lukovi.

    Robert Severeny

   Hralo sa systémom - 2 skupiny 

po 4 mužstvá. Prvé dve mužstvá 

zo skupiny postupovali do semi-

fi nále. Kto postúpil zo semifi nále, 

hral samozrejme fi nále, a tí , ktorí 

nepostúpili a v semifi nále prehra-

li, hrali   o 2. a 3. miesto.

skupina A: Iron Team, The Reds, 

Oľkovci, AS Roma

Skupina B: Hasiči, BM Renos, 

Ganja team, For Fun

Do semifi nále postúpili muž-

stvá: The reds vs Hasiči a AS Roma 

vs Ganja team

Do fi nále postúpili mužstvá: Ha-

siči,  ktorí napokon fi nále vyhrali 

proti mužstvu Ganja team.

O tretie miesto hrali muž-

stvá: The Reds vs AS Roma.

Z tretieho miesta sa radovalo 

mužstvo The Reds.

Výsledky  futbalového turnaja 
poradie:

1. Hasiči, 2. Ganja Team, 3. The 

Reds, 4. AS Roma, 5. BM Renos, 6. 

Oľkovci, 7. For Fun, 8. Iron Team

Najlepší hráč turnaja:

Miroslav Berky

Najlepší strelec turnaja:

Mário Auxt

Najlepší brankár turnaja:

Michal Daxner

Ďakujeme aj sponzorom: Sta-

rosta obce Valaská pán Juraj 

Uhrin, Norik Kučera, Ján Turoň, 

Marek Poliak, Ľubomír Štubňa, In-

grid Kučerová

Organizátori turnaja: Kučera Ja-

kub, Kupec Marek

Samozrejme,  veľká vďaka,  pat-

rí Matúšovej mamke, pani Ole-

rínyovej.  ĎAKUJEME!

Jakub Kučera

Memoriál Memoriál 

Matúša OlerínyhoMatúša Olerínyho

  Volejbalový turnaj

Výsledky z Veľkonočného stolnotenisového turnaja

foto: Danka Králiková

foto: Mgr. Ivan Karak


