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Škola 
pre všetkých
Predstavujeme 
Stanislavu 
Bohuslavovú
Prevencia 
obezity u detí

 Vážení spoluobčania, 

   v rýchlom behu dní nášho 
uponáhľaného sveta prišiel 
čas Vianoc. Čas sviatočný, 
čas výnimočný, čas priam zá-
zračný. Vianoce a Nový rok sú 
obdo bím, keď sa každý snaží 
byť s blíz kymi, keď si viac uve-
domujeme silu priateľstva, 
lásky, úcty a obeta vosti. To všet-
ko sú hodnoty, ktoré znamenajú 
veľa pre každú rodinu. 
   Pripravme sa teda na ne spoločne a vychut-
najme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, nená-
padne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. V du-
šiach nech sa nám rozhorí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody 
a radosti. Za vianočným stolom spojme svoje dlane, rozkrojme jabĺč-
ko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a poďakujme sa za 
všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo.
Nech čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretr-
vá aj v ďalších generáciách. Lebo človek potrebuje k životu tak málo, 
nepotrebuje len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale 
ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie 
a vľúdnosť. Na Vianoce ako symbolu čarovných chvíľ, prenášajúcich 
sa z generácie na generáciu sa tešíme všetci. Najviac naše deti, pre 
ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas roz-
právok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. Darujme im všetko, čo 
môžeme - hlavne však lásku a pocit domova.
   Koniec roka 2013 nám umožnil obzrieť sa za prežitými mesiacmi, 
zaregistrovať úspechy, vytýčiť si ciele svojho snaženia a realizovať 
naše spoločné vízie a predstavy o našom živote v našej obci. Tak ako 
doteraz aj v budúcnosti sa naša obec bude snažiť pracovať v záujme 
všetkých našich občanov. Počas celého roka 2013 sa v našej obci strie-
dali chvíle úspešné a šťastné, ale i menej úspešné. Podarilo sa nám 
úspešne ukončiť aj nutné náročné práce pred prvým snehom. Najná-
ročnejšou prácou bola oprava kanalizácie pred obecným úradom, 
ale rýchlym a operatívnym zásahom stavebnej firmy bola porucha 
potrubia v relatívne krátkom čase odstránená. Tento rok sme si dali 
záležať aj na kvalitnom orezávaní a výrube stromov.
   Skrášlením príjemných jesenných dní bol priebeh Kultúrnej jesene, 
čo je tradičná valaštianska oslava jesene. Tento rok bola výnimočná 
programom a takisto obsadením účinkujúcich v jednotlivých pred-
staveniach. Pre mňa najväčším prekvapením bol muzikál Mrázik 
v podaní žiakov základnej umeleckej školy. Myslím, že rozvoj našej 
obce je v posledných rokoch na vysokej úrovni, o čo sa zaslúžilo mno-
ho občanov. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na 
tom podieľali.
   Keď sa rozozvu čia všetky zvony sveta a ozná mia príchod čarokrás-
nych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v 
láske, šťastí a svornosti. Nech tichá hudba radosti nám po čas celých 
Vianoc znie, nech nastávajúci rok nám pokoj, zdravie a šťastie prine-
sie. 
Prajem vám, nech sú Vianoce vo vašich domácnostiach plné lásky, 
pokoja a dobrej vôle. 

   Ing. Juraj Uhrin

Je taký čas, že človek si ho chráni.
Je taký čas, aj nebo je v ňom večer viac pokryté hviezdami
a lístie na úbočí žiari storakými farbami.

Za každý ďalší prežitý rok s pokorou Bohu vďačíme.
Na tých, ktorí s nami sú, či nie sú, s láskou myslíme,
tak radi sa do ranných zôr znova a zas budíme.

Poďakujme Bohu, že nám aj tento rok daroval,
vetru, slnku, dažďu, mesiacu, že sa s nami radoval,
že cvrček v tichú letnú noc milencom cvrlikal.

Tú chvíľu na zemi nám danú si spolu užívajme, 
v šťastí, nešťastí jeden druhému si ruky podávajme,
z múdrosti našich predkov silu žiť a radosť čerpajme.

Dnes naše domovy sú zasnežené a voňajú Vianocami,
zelené jedličky sa tešia na zdobenie perníkmi či jabĺčkami,
a my s vďakou myslíme na úsmev a láskavé rady našej mamy. 

V  štedrý deň nech priateľ priateľovi viac milých slov dopraje,
pri vianočnom stromčeku lásku, zdravie, šťastie a požehnanie hľadajme,
na rok, ktorý odchádza, len v dobrom spomínajme.

Pane, daj, aby sa k nám nový rok čestne zachoval,
aby v našich záhradách a na poliach bola dobrá úroda,
a po celý rok nech je nad nami jasná a žičlivá obloha.

Dbajme, aby hôrne studničky a potoky vždy čistú vodu mali,
aby naše deti i vnúčatá so zdravou smidkou chleba  rástli, do krásy.
Ku všetkým nám nech je každý nový deň prajný a požehnaný.

Anna Fischerová

Privítajme Vianoce
foto: Barbora Strmeňová
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   Pracovné stretnutie viedol zá-
stupca starostu, ktorý v úvode 
privítal všetkých prítomných a v 
prvom bode rokovania odovzdal 
slovo MUDr. Košíkovej, ktorá in-
formovala prítomných o záuj-
me vziať do prenájmu nebytové 
priestory zubnej ambulancie po 
nájomcovi MUDr. Hýbelovi s cie-
ľom prevádzkovať od 01.01.2014 
zubnú ambulanciu.
   V nasledujúcom bode stretnutia 
sa poslanci zaoberali nevybave-
nými pripomienkami z predchá-
dzajúcich stretnutí so starostom 
obce ako i nevybavenými pripo-
mienkami z predchádzajúcich 
obecných zastupiteľstiev:
- odpredaj obecných bytov súčas-
ných neplatičov,
- úprava nájomného Valbyt s.r.o. 
za nebytové priestory obce od 

   Nie každý deň je  sviatoč-
ný, ale jedným sviatočným 
dňom pre nás Valašťanov, 
je vzácne životné jubile-
um  pani Pauly Simanovej. 
Sme hrdí na to, že do his-
tórie našej obce sa zapíše 
naša rodáčka pani  Sima-
nová, ktorá sa dožila  úc-
tyhodných 100 rokov ako 
prvá, ktorá sa tu narodila 
a žila celý svoj život. Jej  
život bol naplnený skrom-
nosťou, pokorou, modlit-
bou, prácou a nekoneč-
nou láskou k svojej rodine, 
svojim rodákom, svojim 
blízkym, k tým, s ktorými 
žije, ale aj k tým, ktorí už 
žijú vo večnosti.  Spolu 
s manželom vychovali 2 deti, ktoré jej boli po celý život oporou, ra-
dosťou a šťastím. V mene všetkých spoluobčanov vyslovujeme  po-
ďakovanie za život, ktorý s nami v dobrom i zlom prežila, za prácu, 
ktorú vykonávala, za jej priateľstvo, úsmev a ochotu pomáhať, za to, 
že aj s podlomeným zdravím je stále medzi nami a my k jej veľké-
mu sviatku môžeme úprimne stisnúť ruku, poblahoželať a srdečne 
povedať: „ Ďakujeme, pani Simanová, buďte zdravá ešte dlhé roky 
s snami, aby Vaše spomienky, myšlienky a cenné rady nás ešte dlhé 
roky učili,  ako máme čerpať z múdrosti predkov,  z toho nevyčerpa-
teľného zdroja energie a pokroku. 

   Danka Králiková

   Úprimne ďakujeme starostovi 
obce Ing. Uhrinovi, prednostovi 
Ing. Minárikovi, vedúcej kultúr-
neho strediska Danke Králikovej 
za všetky milé slová, srdečné 
stisky rúk a vzácny slávnostný 
akt venovaný nevšednej oslave, 
oslave 100. narodenín našej ma-
mičky, starej mamy, tety a spolu-
občianky pani Pavly Simanovej. 
Ako jediná rodáčka vo veľkej 
rodine Valašťanov sa za viac ako 
500 -  ročnej existencie obce 
s božou pomocou dožila oslavy 

Stretnutie poslancov so starostom obce
   Zástupca starostu obce zvolal na 6. novembra 2013 pracovné 
stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva so starostom obce. 
Stretnutia sa zúčastnili poslanci OcZ, starosta obce, prednosta 
obecného úradu, hlavný kontrolór, MUDr. Košíková a MUDr. Hý-
bela.

01.01.2014,
- nedoručenie písomných odpo-
vedí starostom obce na pripo-
mienky poslancov zapísaných 
v zápisnici z OcZ,
- návrhy poslancov na riešenie pri-
pomienok občanov na OcZ,
V ďalších bodoch rokovania 
vzniesli poslanci otázky a požia-
davky na starostu obce a pred-
nostu OcÚ:
- príprava VZN na rok 2014 o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi,
- zámena nebytových priestorov 
prenájomcov na základe ich žia-
dostí.
V ďalšom bode rokovania starosta 
obce informoval poslancov OcZ 
o obsahu materiálov, ktoré budú 
prerokované na nasledujúcom 
OcZ – 20.11.2013:
- organizačné zabezpečenie in-

ventarizačných prác majetku obce 
Valaská za rok 2013,
- hospodárenie obce za obdobie 
I.-IX.2013,
- ďalšia zmena rozpočtu roku 2013 
– rozpočtové opatrenie,
rôzne – ukončenie nájomného 
vzťahu večierka LUNA, ponuka na 
odpredaj starého mlyna – maje-
tok Ing. Nikla, požiadavky na úp-
ravu VZN o daní z nehnuteľností, 
príprava na spracovanie, diskusia.
Veľká pozornosť bola venovaná 
diskusii, do ktorej sa zapojil takmer 
každý poslanec a bola adresovaná 
obecnému úradu. Spomeniem 
v stručnosti prerokované body.
p. Sedliak – informoval o problé-
moch súvisiacich s prerábaním 
nebytových priestorov v bytovke 
na Piesku,
Mgr. Karak – požadoval zabez-
pečiť vyššiu kontrolu obecných 
objektov a ulíc obce bezpečnost-
nou službou hlavne vo večerných 
a nočných hodinách,
p. Starke – upozornil na ničenie 

kontajnerov separovaného od-
padu,
p. Pastírová – požadovala pre-
hodnotiť všetky VZN a v prípade 
potreby spracovať nové návrhy v 
súlade s platnou legislatívou, vy-
beranie poplatkov za ihriská a od-
poručila riešiť parkovacie miesta 
v obci.
Prednosta obecného úradu je 
povinný na základe vznesených 
pripomienok a požiadaviek za-
bezpečiť spracovanie materiálov, 
ktoré budú predmetom rokova-
nia na najbližšom zasadaní  OcZ a 
zabezpečiť spracovanie a odosla-
nie odpovedí na vznesené pripo-
mienky poslancov, ktorí požado-
vali od obecného úradu písomné 
stanovisko.
Po vyčerpaní programu pracov-
ného zasadnutia zástupca staros-
tu obce poďakoval prítomným za 
aktívny prístup a účasť na pracov-
nom stretnutí.

   Ing. Peter Bánik
   zástupca starostu obce

svojich 100 rokov. S radosťou, 
starosťami, pokorne, skromne 
a trpezlivo kráčala po ceste osu-
du. Nebolo dňa, aby jej kroky 
neviedli do kostola, kde s vďa-
kou nachádzala útechu, silu žiť, 
prežiť a odpúšťať. 
   Zostali spomienky, ruky zlože-
né k modlitbe, potešenie z kaž-
dého milého slova svojich blíz-
kych a priateľov. 
   Ďakujeme Mgr. Pacerovej, 
ktorá do 10. ruží, venovaných 
obcou, vložila celých 100 rokov 

života našej oslávenkyne. 
Ďakujeme spevokolu Lip-
ka za krásne piesne. Pri-
pomínali jej roky mladosti, 
svoje rodisko, to najkrajšie 
miesto na zemi. Ďakujeme 
vedeniu obce za výbornú 
tortu, krásne kvety, za to, 
že si na svoju občianku 
spomenuli a urobili oslavu 
tohto vzácneho výročia jej 
života. Ďakujeme vedeniu 
a pracovníkom Reštaurá-
cie Perla za dôstojné a veľ-
mi dobré pohostenie. Ďa-
kujeme všetkým priateľom 
a známym, ktorí si na ňu 
kvetmi, či písomnými bla-
hoželaniami spomenuli.

   Dcéra s rodinou 

  Pani Paula Simanová 
sa dožila krásneho jubilea      

  Ďakujeme
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   Opäť sa blížia Vianoce – najkraj-
šie, najobľúbenejšie sviatky roka. 
Prvou adventnou nedeľou sa za-
čína Advent – čas očakávania. Ob-
dobie, ktoré je neopakovateľné 
a možno dodať, nenahraditeľné. A 
to práve preto, lebo nás privádza 
k Vianociam 
– k slávnosti 
N a r o d e n i a 
Božieho Syna. 
No aj tento 
čas možno 
prežívať bež-
ne, prípadne 
s väčším zho-
nom, ale cel-
kom obyčaj-
ne, akoby sa 
nič nedialo. 
A predsa sú 
takí, pre kto-
rých je tento 
čas skutočne 
m i l o s t i v ý m 
časom čaka-
nia na príchod Spasiteľa sveta, na 
narodenie, ktorým sa začal nový 
vek ľudstva. Ľudstvu ako celku 
trvalo totiž nejaký, a nie krátky čas, 
ale stáročia, kým narodenie Ježiša 
Krista označilo za začiatok no-
vej éry svojich dejín... (Začať ním 
nový letopočet navrhol až o viac 

BlaHOželáMe a POZývaMe
   Ako každý rok, aj 29.11.2013 výbor MO MS pozval svojich jubilujú-
cich členov do výstavnej miestnosti KD, aby im k sviatku poblaho-
želal, poďakoval za ich členstvo, prácu pre našu slovenskú maticu 
a priazeň. Oslávencom pripravili program žiaci ZŠ, ZUŠ so svojimi 
pedagógmi. Potom sa už všetci venovali spomienkam, námetom na 
činnosť a ochotou pomôcť. Aj prostredníctvom našich novín oslá-
vencom blahoželáme. Súčasne chceme nielen matičiarov, ale všet-
kých Valašťanov a ich priateľov pozvať na tradičný živý Betlehem, 
ktorý bude na Námestí 1. mája dňa 20.12.2013 so začiatkom o 14:30 
hod.
   Aj v tomto roku nadviažeme naviažeme na ukážky tradícií v čase 
Vianoc, pospomíname, ochutnáme pravú kapustnicu a spoločne si 
poblahoželáme k sviatkom pokoja a lásky. Tešíme sa na každého z v
ás.                                                                                                 Výbor MO MS

   Považoval som vždy decembrové číslo Hlás-
nika za výnimočné. Tešil som sa na príspevky, 
ktoré nás nútia aspoň trochu sa nad sebou za-
myslieť. Vytrhnú nás z všednosti tých všetkých 
„dôležitých“ správ, možno aj trochu upokoja, že 
navzdory znevažovaniu Vianoc, vianočné po-
solstvo v mnohých z nás žije. Bol som sklamaný, 
keď jediný vianočný príspevok v minuloročnom 
decembrovom čísle bol príhovor pána starostu. 
Možno to ako chybu, či skôr nedostatok vní-
mam iba ja a nebudete so mnou súhlasiť. Pre 
tých ktorí, si v tento výnimočný čas radi prečí-
tajú aj niečo iné ako aktuality, rozhodol som sa 
prispieť krátkou úvahou. Tak teda uvažujme!
  Vianoce..
   Ďakujem Bohu za detstvo vo fungujúcej rodi-
ne, kde sa moja duša mohla slobodne rozvíjať a 
vnímať ako krásu všedného života, tak aj krásu 
Vianoc, pre mňa najkrajšieho obdobia  roka. 
Ako väčšina detí sme sa tešili na darčeky, strom-
ček, vŕzgajúci sneh cestou na  cintorín, ten čaro-
vný pocit okolo všetkého, čo bolo vianočné... je 
ohromne veľa  vecí, ktoré si pamätám z mojich 
detských Vianoce, na ktoré som už dávno zabu-
dol a teraz pri písaní vo mne ožívajú. Desí ma 
otázka, kde sa tieto krásne veci vytratili? Podľa 
mňa tu stále sú. Deti vo svojej bezstarostnos-
ti ich aj tak vnímajú. Aspoň tie narodené pod 
šťastnou hviezdou, ktoré majú oboch milujú-
cich rodičov, ktorí sa na základe spomienok zo 
svojho detstva snažia odovzdať čaro Vianoc aj 
svojim deťom, a tak aj budúcej generácii. Preto 
milí rodičia novej generácie, dbajte viac ako na 

darčeky na vianočnú atmosféru, kde darčeky sú 
iba čerešničkou na torte. Nezabúdajte, že ak je 
torta zlá, čerešnička dojem nezachráni, nech je 
akokoľvek dobrá a pekná!
   Pod tlakom starostí novodobej totality menom 
kapitalizmus, ponáhľame sa v ústrety smrti. Aj 
keď náš zovňajšok je čím ďalej honosnejší, naše 
duše sú chudobné a strácame pomedzi prsty aj 
to, čo sme si v detstve duchovne nadobudli. Pre-
čo si myslíme, že rozvíjať sa vnútorne nevyžadu-
je tú istú námahu ako nadobúdanie hmotného 
majetku? Túžbu po duchovnom rozvoji, ktorá 
drieme v každom z nás, sme nahradili opojením 
zmyslov. To, čo sa malo rozvíjať harmonicky 
spolu so zovňajškom, zanedbali sme natoľko, 
že sme stratili  schopnosť vnímať čaro života. 
Ľahko to poznáme podľa toho, ako prežíva-
me Vianoce. Aj keď sa snažíme, sme duchovne 
oslabnutí. Lebo tak, ako človek zoslabne, keď 
zostane celý rok ležať a bude chcieť vstať na 
Vianoce, nebude toho schopný, ak, tak urobí iba 
pár krokov. Rovnako je to aj s našou dušou. Tú 
tiež zdvihneme z postele len občas a vládze čím 
ďalej menej. Či mám pravdu zistíte pri pohľade 
okolo seba, či už v rodine, obci, štáte. Len sa tre-
ba zastaviť, ako keď sa rozhliadate po krajine 
počas prechádzky. Namáhajme naše duše, aby 
sme sa nakoniec nestali iba bezduchými bábka-
mi, ku ktorým nemáme už ďaleko. 
   Viete o tom, že máme jedinečný betlehem? 

Nemajú podobný v žiadnej inej dedine. Je to 
Valaštiansky symbol Vianoc, na ktorý môžeme 
byť hrdí. No znevažujú ho mnohí, že betlehemci 
pijú! Je to žiaľ pravda, no nehádžme vinu len na 
mladých neskúsených chlapcov, veď nepijú nie-
kde „poza bučky“. Nalievajú predsa v každom 
dome, kde sa zastavia, a to tí, čo „by mali mať 
už rozum“. Zodpovední a života skúsení, múdri 
dospeláci. Preto chcem apelovať na Vás, ktorí 
Betlehem púšťate a poznáte jeho čaro. Keď už 
chcete pohostiť, prosím, no možno by nebolo 
zle spýtať sa, koľkí chlapci piť chcú, skôr ako im 
pod nos strčiť naliaty pohár. Od zvyku „do dru-
hej nohy“ by ste mohli tiež upustiť! Menej je v 
tomto prípade viac. Viem, že chcete dopriať, no 
majte rozum! Netreba to ďalej rozvádzať. Stačí, 
keď sa nad tým zamyslíte. Ide mi o zachovanie 
a o kvalitu koledovania. Aby kvalita nebola iba 
výsadou prvých domov. Veď prečo by sme mali 
taký krásny zvyk utopiť v alkohole. Nezávisí to 
iba od betlehemcov. 
  Chcel by som touto cestou poprosiť pani Lup-
tákovú, či by v kronike nenašla zaujímavosti o 
valaštianskom betleheme, či sa náhodou nedo-
pátra autora.
   Toľko môj vianočný príspevok. Prepáčte, ak šty-
lizácia nebola bezchybná. Je to prvý príspevok 
do novín. Dúfam, že bude pre Vás obohatením 
vianočného času a inšpiráciou na zamyslenie.
   Vinšujem Vám v rodine lásku, svornosť, zbož-
nosť a po smrti večnú radosť. Pochválen buď 
Ježiš Kristus!                           

   brat Hebroň

Blízko Vianoc   

ako päť storočí po Kristovom na-
rodení rímsky mních Dionýzius 
Exiguus.) Nám ľuďom vôbec akosi 
dlho trvá, kým pochopíme a prij-
meme veľké dobrá, ktoré nám 
nezaslúžene dáva Boh. Nevyní-
majúc deň, keď sa z lásky k človeku 

narodil ako 
človek.   Len 
tak, letmo, 
skúsme sa 
zamyslieť nad 
tým, čo všet-
ko dokáže 
robiť budúci 
otec a budúca 
mama a do-
zaista i ostatní 
príbuzní, keď 
očakávajú na-
rodenie vlast-
ného dieťat-
ka, a teda 
nového člena 
rodiny. Ako 
sa pripravujú 

na oslavu jeho narodenia. A Via-
noce sú slávnosťou Narodenia 
Božieho Syna v ľudskom tele, čiže 
nimi si pripomíname prvý prí-
chod Božieho Syna medzi ľudí. Pri 
narodení svojho potomka sa ur-
čite nezabúda ani na fakt, ako je 
fyzické pokračovanie  rodu. Božie 

Svetlo adventu – radosť vianoc narodenie nám dáva nádej na ne-
opísateľné dobro – na pokračo-
vanie osobného života vo večnej 
blaženosti s Bohom. Prajem vám 
i sebe, milí Valašťania a čitatelia, 
aby sa tohtoročný Advent stal 
novým začiatkom našich osob-
ných dejín, mojich osobných de-
jín tak - vo vzťahu k Bohu ako i vo 
vzťahu k druhým – k manželke, k 
manželovi, rodičia k deťom a detí 
k rodičom, súrodenci voči sebe, 
k starým rodičom, k susedom, 
k známym, k priateľom a vlastne 
ku každému. Aby sa každý z nás 
stal sebe samému mníchom Exi-
guom. 
Verím, že mnohí chcete a túžite po 
novom začiatku vašich – mojich 
osobných dejín a o to viac po no-

vom začiatku s Kristom. Advent je 
obdobie radostného očakávania, 
ale aj hľadania Boha a túžbou po 
stretnutí s Ním. A samotné stret-
nutie s Ježišom, Božím Synom, to 
sú už Vianoce – „Poponáhľali sa a 
našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené 
v jasliach.“ (Lk 2, 16). Prišiel na svet 
Boží Syn, ten, ktorého predpove-
dali proroci. 
Advent bez Vianoc je bezvýznam-
ný a zase Vianoce bez Adventu 
sú prázdne. Preto vám všetkým 
vyprosujem milostivý čas preží-
vania Adventu a požehnanú osla-
vu Narodenia Ježiša Krista – Bo-
žieho Syna a radostné stretnutie 
s Ním... 

    Roman Kupčák, duchovný otec 
Farnosti Valaská
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   Vždy niečo začína, a vždy niečo končí. Tak ako v septembri zača-
la Valaštianska kultúrna jeseň, tak v novembri ju ukončil Spevokol 
Lipka so svojím hosťom - mužským speváckym zborom z Tisovca. 
Vystúpenie týchto dvoch spevokolov potvrdilo, že všade, čo je na 
Horehroní, alebo neďaleko za kopcami v Tisovci, všade ľudí združu-
je to najkrajšie – slovenská pieseň. Diváci v sále KD srdečne tlieskali 
všetkým spevákom, ktorí do svojich vystúpení vložili veľký kus práce, 
zodpovednosti a radosti, aby potešili svojich priaznivcov. 
   Aj keď v sále KD bolo cítiť, že jeseň odchádza, aby odovzdala vládu 
zimnej nádhere, všade bolo cítiť teplo rozospievaných členov zbo-
rov a očakávanie príchodu najkrajších sviatkov roka, sviatkov pokoja 
a lásky – Vianoc. 
   Slávnostný večer otvoril Spevokol Lipka s dirigentmi Jánom Jen-
čom a Martinou Škantárovou. Už jedenásť rokov tento zbor dobre 
poznajú najmä  Valašťania, pretože v obci vystupuje pri všetkých 
kultúrnych a spoločenských udalostiach. Všetkým spevákom a di-
rigentom patrí úprimná a srdečná vďaka za každú hodinu nácviku 
a vystúpení, za ich ochotu v čase i nečase učiť sa nové a nové piesne, 
za ich vystúpenia, úspešnú reprezentáciu obce a Matice slovenskej 
doma, v regióne,  na Slovensku i v zahraničí. 
   Výsledkom dobrej práce nášho zboru je aj nové CD-čko, ktoré na 
tomto podujatí slávnostne pokrstil starosta obce Ing. Juraj Uhrin 
s dirigentom Jánom Jenčom a vedúcou kultúrneho diania pani Dan-
kou Králikovou. 
Záujemci si môžu CD - čko zakúpiť v knižnici a v predajni TIPOS.
    Keď sme v roku 2002 nesmelo začali spievať, niekde v kútiku duše 
sme sa „ nádejali“, že hádam raz .... Stalo sa a CD je na svete. Vďačíme 
OcÚ vo Valaskej za morálnu a finančnú pomoc, za to, že nám prianie 
premenil na skutočnosť. 
   Všetci, najmä spevácky zbor srdečne ďakuje nášmu rodákovi Mgr. 
Robkovi Čunderlíkovi za výrobu CD, za jeho trpezlivosť, vysokú od-
bornosť, a veľkú ochotu pri natáčaní CD, aby sa dobrá vec vydarila. 
Keďže CD potrebuje aj obal na náš návrh a na príhovor manažéra 
zboru Ing. Minárika nám ho veľmi ochotne graficky spracoval a vy-
hotovil pán Páleník.  Aj jemu patrí naša srdečná vďaka.
   S úctou a vďakou pozdravujeme aj členov mužského speváckeho 
zboru Tisovec za veľmi pekné vystúpenie, pri ktorom  nejedny ústa 
v sále rozospievali našich predkov. 
   Piesňou na oslavu Slovenska - slávnostný okamžik Valaštian-
skej  kultúrnej jesene 2013, ukončil Spevokol Lipka pri MO MS, čím 
dokázal, že šírenie osvety a vzdelanosti je základnou úlohou Matice 
slovenskej. Ďakujeme aj moderátorke večera Mgr. Števke Piliarovej, 
ktorá účinkujúcim dodávala pocit istoty, zvukárovi pánovi Auxtovi, 
majstrovi svetelných efektov p. Harendarčíkovi, všetkým účinkujú-
cim a všetkým divákom, ktorí aj v zlom počasí prišli potleskom od-
meniť zaslúženú prácu speváckych zborov. V neposlednej miere tre-
ba poďakovať vedúcemu Perly i  jeho pracovníkom za chutnú večeru 
a sponzorom p. Krupovi a p. Haľkovej.

   Výbor MO MS

   Počas 5 nedieľ sme mohli vidieť a počuť rôznych umelcov, žán-
re, aby sme si spríjemnili tohoročnú jeseň. Videli sme tanečnice fla-
menga, pookriali pri tanci našich mažoretiek a gymnastiek. Ľudovou 
hudbou, spevom a tancom sa k nám priblížil folklórny súbor Hriňov-
čan. Nezabudnuteľným zážitkom pre nás bolo vystúpenie akorde-
onistu Michala Červienku a jeho hostí. Veľkým prekvapením bolo 
hudobno- scénické vystúpenie detí ZUŠ – Mrázik. Na záver kultúrnej 
jesene sa predstavil spevokol Lipka s mužským speváckym zborom 
z Tisovca. Sprievodnými podujatiami boli, krst knihy Milana Magulu 
– Oko v alkohole a výstava grafotií pána Pavla Haasza a glosátora 
Jána Jenču. 
   Na záver patrí poďakovanie nielen  organizátorom, ale aj divákom, 
ktorí prišli svojou prítomnosťou a potleskom oceniť úsilie účinkujú-
cich.
   Za Valaštianskou kultúrnou jeseňou sa zavreli dvere, ale už teraz 
pripravujeme vianočné vystúpenia. 19. decembra v Kultúrnom 
dome vo Valaskej nás potešia detičky z MŠ, 
20. decembra 2013 sa tradične zídeme na námestí  pri Živom Betle-
heme a 29. decembra v kultúrnom dome zaznie vianočný koncert 
spevokolu Lipka, tanečného orchestra a kresťanského zboru. 
   Srdečne Vás pozývame 

   Danka Králiková

   Hudba minimálne európskej 
úrovne znela našou kinosálou 
dňa 13.októbra 2013. A to myslím 
bez zveličovania a úprimne. 
V jesennom čase, plnom nostal-
gie jemného smútku, traja maj-
stri svojich nástrojov umocnili 
príznačným spôsobom tento čas. 
Francúzske šansóny „podfarbe-
né“ jazzom a argentínske tangá 
na striedačku sa vhodným spôso-
bom dopĺňali a poháňali drama-
turgiu programu vpred. Michal 
Červienka - rodák z Horehronia 
a hráč na bajan, Robert Ragan – 
kontrabas, Claudio Kováč – klavír, 
umožnili takmer cestovať poslu-
cháčom v sále, tak rýchlo ubiehal 
čas pri improvizáciách na dané 
témy. Sám hlavný protagonista 
Michal Červienka, program uvá-
dzal a umožnil zahrať aj žiakovi 
ZUŠ vo Valaskej Ivkovi Pokošovi 
v rámci svojho vystúpenia. Dob-
rá myšlienka a improvizácia pre 
malý talent do budúcna. Pani 
učiteľka Pastorková a my všetci 

   Druhým podujatím kultúrnej jesene, 13. 10. 
2013, bolo vystúpenie slávneho akordeonistu 
Michala Červienku, rodáka z Heľpy. Na akorde-
óne začal hrať ako osemročný. Po Doktorand-
skom štúdiu na Akadémii umení v Banskej 
Bystrici sa stal absolútnym víťazom prestížnej 
súťaže v Taliansku. Spolupracoval s mnohými 
významnými umelcami na Slovensku i v za-
hraničí. V máji 2011 vydal svoje prvé CD.
Pre valaštianske publikum si spolu so svoji-
mi hosťami pripravil podmanivé francúzske 
šansóny a tangá od Richarda Galliana. Jeho 
vystúpenie spestril talentovaný Ivko Pokoš, žiak ZUŠ vo Valaskej. Ľudovou 
nôtou roztlieskal plnú sálu divákov. 
Jeho vystúpenie malo veľký úspech a budeme radi, ak nás v budúcnosti 
poteší ďalšími skladbami.

   S. a M.

Zavreli sa brány za kultúrnou jeseňou

Bodka za Valaštianskou kultúrnou 
jeseňou 2013

Skvelé trio zo Slovenska
s ňou sme boli patrične hrdí ako 
správny lokálpatrioti. 
Michal Červienka, laureát  nie-
koľkých svetových súťaží (narátal 
som 27!) udivoval svojou virtuozi-
tou, ale aj hráčskou prispôsobi-
vosťou k ostatným členom tria. 
Hudobníci ich kvalít nemali prob-
lém strhnúť publikum, ktoré tlies-
kalo aj po jednotlivých improvizá-
ciách sólistov (pritom vzhľadom 
pre časovú zaneprázdnenosť mali 
jednu spoločnú skúšku). Sami hu-
dobníci boli po prvé prekvapení 
účasťou a po druhé reakciou na 
sólistické vstupy každého z nich, 
čo svedčí o vyspelosti nášho pub-
lika. A aj keď táto zostava a hud-
ba, ktorú hrali, nebola každého 
„krvnou skupinou“, uznali jej kva-
lity, čo len potvrdzujú slová hore 
uvedené. Toto vystúpenie, ktoré 
patrí medzi vrcholy nielen tohoto 
ročníka kultúrnej jesene,  splnilo 
aj jeden dôležitý prvok a to spoz-
návaco – kultúrny.

Ján Jenča

NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...

foto: 
Barbora Strmeňová
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   V utorok sme išli do divadla, teda do Kul-
túrneho domu vo Valaskej, na divadel-
né predstavenie Mrázik, za ktoré sme 
nemuseli ani platiť. Niektorí spolužiaci 
hovorili, že tam budú hrať žiaci zo ZUŠ.  

Tvrdili, že to vedia určite, pretože to už videli v ne-
deľu. Usadili sme sa, urobili sme si pohodlie a čakali. Opona bola 

zatiahnutá a pod javiskom sedeli hudobníci – deti, naši spolužiaci 
a kamaráti s dvoma dospelákmi, tiež hudobníkmi. 
   Svetlá zhasli. Zaznela hudba a opona sa otvorila. Zabudli sme dý-
chať od prekvapenia. Nastenka štrikovala a prosila slniečko o trošku 
času. Zakikiríkal kohút. Ivan sa vybral do sveta a stretol zázračného 
deduška. Zmenil sa na medveďa a začal konať dobré skutky. Stretol 
sa s Babou Jagou v domčeku na stračej nôžke, so zbojníkmi aj s Na-
stenkou.  Mrázik pomohol Nastenke  a odmenil aj Marfu tak, ako si 
zaslúžila. Všetko sa dobre skončilo. Tak ako v rozprávke.
   Tlieskali sme ako diví. Vtedy sme si uvedomili, že sme boli v divadle, 
v ktorom nehrali skutoční herci, ale deti, naši spolužiaci a kamaráti, 
ktorí vo svojom voľnom čase navštevujú ZUŠ vo Valaskej. A viete čo? 
Bolo to LEPŠIE, ako keby prišli naozajstní herci! Bolo perfektné, že 
nám hrali deti!
   Chceme vám poďakovať za pekný rozprávkový zážitok z predsta-
venia Mrázik a povedať vám, že to bolo SUPER, a že vás za vaše vý-
kony obdivujeme a tešíme sa na ďalšie vaše divadlo!    Naozaj ste to 
hrali bez plejbeku? Fíha!!! 
   Ďakujeme tiež nášmu pánu starostovi, že dovolil zahrať toto pred-
stavenie ešte raz pre nás, žiakov zo ZŠ a všetkým riaditeľom, že im 
dovolili v ten deň chýbať v škole.

   Žiaci 1. stupňa ZŠ vo Valaskej
  

     Druhú novembrovú nedeľu sa 
v priestoroch Kultúrneho domu 
vo Valaskej uskutočnilo po prvý-
krát hudobné predstavenie veľmi 
obľúbenej ruskej ľudovej rozpráv-
ky „Mrázik“. 
     Vďaka dobrému nápadu, ši-
kovnej myšlienke a pracovnej 
zanietenosti pani učiteľky Adria-
ny Škrváňovej vzniklo hudob-
né spracovanie tejto rozprávky. 
Hlavnými účinkujúcimi boli žiaci 
speváckeho oddelenia ZUŠ Va-
laská pod vedením p .uč. Adriany 
Škrváňovej. Veľmi očarujúce boli 
nielen spevácke, ale aj herecké 
výkony všetkých účinkujúcich. 
    Celú hudobnú zložku mal na 
starosti p. uč. Ján Jenča, ktorý zá-
roveň hudobne zinštrumentoval 
pre súbor známe piesne a meló-
die z rozprávky. V tomto hudob-
nom zoskupení účinkovali žiaci 
hudobného odboru ZUŠ Valaská. 
    Predstavenie si prišli pozrieť 
nielen tí najmenší, ale aj ich rodi-
čia a široká verejnosť. Veľký obdiv 
patrí pani Zuzane Medveďovej, 
deťom a ich rodičom, ktorí spo-
ločnými silami vytvorili prekrásne 
kulisy, ktoré dotvárali celú atmo-
sféru tohto hudobného predsta-
venia. Rozprávkový príbeh pod-
porili aj mimohudobné zložky 
ako osvetlenie a rôzne zvukové 
efekty. Cieľom a zámerom bolo 

„MRÁZIK“

vytvoriť výchovné predstavenie, 
v ktorom sa predstavili všetky 
zložky umeleckej školy (hudobný 
odbor, výtvarný odbor, spevácke 
oddelenie).
    Toto predstavenie nadchlo celé 

ODKAZ  

pre „Mrázika“

obecenstvo, hlavne tých najmen-
ších. Skvelé výkony boli odmene-
né neutíchajúcim potleskom. Sta-
rosta obce Valaská Ing. Juraj Uhrin 
na záver poďakoval p. uč. Adriane 
Škrváňovej za nezabudnuteľný 
zážitok a vyzdvihol profesionálnu 
prácu a nadšenie žiakov a peda-
gógov základnej umeleckej školy 
a poprial im ešte veľa skvelých  
nápadov v ich ďalšej práci.

      ZUŠ Valaská
     Martina Škantárová

foto: Barbora Strmeňová



detí vyvolal na nejednej tvári slzy dojatia. Starí rodičia od-
chádzali s hrejivým pocitom, že majú v živote svojich vnúčat 

nezastupiteľné miesto. 
Ich lásku si odnášali 
zhmotnenú v darče-
koch, ktoré im deti 
vlastnoručne vyrobili.
   Všetkým starým ro-
dičom želáme pevné 
zdravie, veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu a 
radosti zo života a svo-
jich vnúčat.

   text a foto: 
Mgr. Stanislava Kaliská
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   Mesiac október na našej škole 
sa niesol  v duchu príprav na Deň 
starých rodičov. O starých rodi-
čoch sme sa rozprávali na tried-
nických hodinách, pripravovali 
sme pre nich pozdravy na hodi-
nách  výtvarnej, etickej i nábožen-
skej výchovy. V počítačovej učeb-
ni sa pripravovali pozvánky, aby 
starí rodičia vedeli, kedy, kde a čo 
pre nich pripravujeme. Výtvarníci 
kreslili, maľovali portréty,  kytice, 
zážitky so starými rodičmi a pri-
pravovali malé darčeky.  Ich prá-
ce sme mohli vidieť v triedach na 
nástenkách i na výstave v kultúr-
nom dome.  Speváci nacvičovali 
piesne, tanečníci  pekné tance, 
gymnastky zostavy. I slovenčinári 
sa nedali zahanbiť. Písali krátke 
slohové práce o starých rodičoch. 
A tak sme  pre starých rodičov pri-
pravili program na malú slávnosť, 
aby sme im ukázali, ako ich máme 
radi a ako si  ich vážime.
   Ďakujeme všetkým, ktorí tento 
program pripravili a v programe 
vystupovali. Program moderovali 
Nikola Struhárová, Pavol Štrba a 
Patrik Rafaj. Kamilka Paučová, Lu-
cia Ťažká a Jakub Dundovič sa pri-
hovorili starým rodičom slovom 
básnika. Kamilka aj krásne za-
spievala. Deti z tanečného  krúž-

ku Zumba  zumbu aj zatancovali 
a deti zo ŠKD zahrali divadielko 
o priateľstve – Tajanka Koľajová, 

Deň starých rodičov

Mesiac úcty k starším
   Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. Jeseň je 
obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy 
ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom ja 
aj človek v jeseni života. Tvaroval ho majster život svojimi skúškami, 
radosťami, ale aj starosťami. 
   Sme ale presvedčení, že jeseň života starších ľudí skrášľujú hlavne 
ich vnúčatá, ktoré ich denne obdarúvajú svojím úsmevom, 
pohladením či objatím. 
   Aj my v materskej škole sme využili mesiac októ-
ber ako mesiac úcty k starším na to, aby v ňom 
deti znásobili svoju nehu k starým rodičom, boli 
k nim ešte milšie, ešte vrúcnejšie. Starých rodičov 
sme pozvali do našej materskej školy, aby im deti 
predviedli básničky, pesničky, tančeky. Program 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
Prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
Aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Jakub Bíreš, Pavlína Zelenčíko-
vá, Janka Lénartová, Lucia Ťažká 
a Alicka Švejkovská. Tancom spes-

trili program dievčatá z tanečnej 
skupiny Torn Girls - Bianka Ledec-
ká, Sabína Ledecká, Laura Šari-
nová a Lucia Koporecová, a naše 
deviatačky Nikola Struhárová, 
Kristína Kobzošová, Radka Moj-
žišová a Sarah Lepiešová. Ladný-
mi pohybmi  v sprievode hudby 
gymnastky Oxana Romanová, Lu-
cia Šuchová, Martina Struhárová 
a Alexandra Surinčáková zacvičili 
svoje gymnastické zostavy. Štvr-
táci Tomáš Vlček a Karina Faško-
vá  prečítali úvahy svoje a svojich 
spolužiakov o tom, čo by starým 
rodičom kúpili, keby mali plný 
mešec peňazí. A aby sme neza-
budli na našich spevákov, ktorí 
spievali starým rodičom, aby boli 
stále zdraví, a ešte veľa rokov 
mohli s nami  sláviť  Deň starých 
rodičov. Katka Kureková a Stelka 
Semančíková  zaspievali Modlit-
bu za starkú. 
Ďakujeme aj všetkým pedagó-
gom, ktorí tento program spolu 
s deťmi pripravili.
   Veríme, že starým rodičom, ktorí 
prišli na túto malú slávnosť, sme 
pripraveným programom rozoh-
riali srdcia a vyčarili úsmev na 
tvári.

   text a foto: 
Mgr. Katarína Paprčková
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   V pondelok 28. októbra z prí-
ležitosti mesiaca úcty k starším 
sme navštívili tety a ujov v Do-
move sociálnych služieb Tereza 
v Hronci. Počas našej návštevy 
sme spoločne vyrábali jesenné 
dekorácie. Z jesenného lístia 
sme lepili slnečnice a z malých 
tekvíc sme vyrezali a domaľo-
vali malé lampášiky. Tety a ujo-
via nám pomáhali. Zaspievali 
sme im aj zopár piesní a aj  
spoločne sme si zaspievali ľudové piesne. Tety a ujovia boli  milí a my sme sa cítili veľmi príjem-
ne. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu.

   Dievčatá zo 6. B

Prísna láska, vernosť,

opora a istota.

Otec zariadi,

otec sa postará...,

otec vyžaduje,

otec pohladká aj pokarhá.

Otec.

Slovo na štyri písmená.

„O“  -  odvaha a opora.

Odvaha meniť svet k lepšiemu,

opora pre blížnych.

„T“ -  túžba po nehe, po láske,

bez ktorej sa nedá žiť.

„E“ -  energia, ktorá oživuje,

všetko do pohybu dáva.

Bez nej chlap živorí,

......, tak by som dačo kúpila starkej a starké-
mu. Kúpila by starkej robota, ktorý jej pomôže 
s domácimi prácami. Starkému by som kúpila 
auto, ktoré jazdí samé a vie rozprávať a veľa 
vecí vyrieši. Dala by som im všetko na svete. 
Ale mešec nemám. Mám niečo oveľa cennejšie 
a to je moje srdce, ktoré im darujem, lebo ich 
ľúbim.
   Eliška Pišojová

......, kúpila by som svojim starkým všetko. 
Začnem starkým. Kúpila by som mu slepeckú 
paličku, operáciu očí a novú teplejšiu chatu. 
Starkej by som kúpila bavlnu, aby mohla štri-
kovať a nový byt. To je asi všetko, čo by som im 
chcela kúpiť. Bohužiaľ tento mešec nemám, 
ale mám srdce, tak im dám aspoň to.
                     Tajana Koľajová

......., tak by som kúpil mojej starkej takého le-
kára, čo vylieči všetko. A dedovi by som kúpil 
najkrajšiu záhradku na svete. Ale keď ten me-
šec nemám, tak to nemôžem kúpiť. Ale ja mám 
mešec s láskou. A ten dám celej mojej rodine.
   Tomáš Ďurica

......., tak by som starkej a starkému darovala 
všetko, čo sa dá. Starkej šperkovnicu, v ktorej 
bude mať každý deň iné náušnice zo zlata. 
A starkému auto, ktoré by šoférovalo zaňho 
a on by iba hovoril, kde chce ísť. No ale najviac 
im prajem to, čo sa nedá kúpiť. A to je láska, 
zdravie, aby boli šťastní a aby sa mali radi.
   Sára Pacerová

........, tak by som mojej starkej kúpil dovolenku 
v Amerike na rok. A môjmu starkému by som 
kúpil malý dom pri rieke so psom a obidvom 
najlepšie Ferrari. Ale ten mešec nemám a láska 
a zdravie sa nedá kúpiť.
   Matúš Oravec

.........., kúpila by som starkému zdravie a no-
vého koňa. A starkej takú vestu, čo by ju vždy 
zahriala a najviac by som mu chcela dať život 
a starkej dovolenku pri mori, aby tam mala 
pokoj od nás. A obidvom lásku. Ale ten mešec 
nemám, ale dám im lásku . Mám ich v srdci, 
veľmi ich ľúbim.
   Karin Fašková 

........., tak by som starkej kúpila náhrdelník. 
Starkému síce už nič nemôžem dať, ale keby 
som mohla, tak by som mu kúpila mačiatko. 
A malému Ele, ktorý má jeden rok, hračku. Ale 
to, čo by som im chcela dať, to je moja láska a 
zdravie starkej.
              Sandrika Málusová 

........., kúpil by som starkej nový hrniec a star-
kému novú motorovú pílu. A ešte starkej nové 
taniere a starkému nové auto, na ktorom by sa 
dvere otvárali samé a on by sa nemusel namá-
hať.
   Tomáš Kožiak

Žiaci zo 4.A

Keby som mal mešec, 
ktorý nemá dno...

žena s deťmi stráda.

Posledným písmenom je písmeno

„ C“ -  cit – láska,

so zmyslom pre spravodlivosť a česť.

Alebo cesta,

po ktorej chce otec svoju rodinu viesť?

Štyri písmená

a za nimi schovaná,

milovaná osoba,

ktorej s odstupom času možno prisúdiť:

„Dobrý otec šťastnej rodiny.“

Keď taký otec hlavu položí

a z jeho tela život pomaly vyprchá,

rozochvejú sa struny mnohých sŕdc

a v očiach, úprimné slzy vďačnosti zasvietia.

Na poctu jeho pozemského života,

na poctu človeka.

Mgr. Mária Pacerová

OTeC

Ďakujeme ujom a te-

tám za vrelé privítanie 

v KD na Piesku a v ŠZ 

- Tereza v Hronci. Na 

Piesku sme boli prvý 

krát, stretnutie sa nám 

veľmi páčilo, vrelo nás 

privítali a pripravili  

nám pohostenie, ktoré 

nám veľmi chutilo. Te-

šíme sa znova na vás 

na Vianoce. 

Deti zo ŠZŠI  a OUI – 

dievčatá vo Valaskej. 

Foto: Ľ. B.

Návšteva 
DSS Tereza 
v Hronci

   Vlasy mi začeše, vrkôčik urobí, svieť mi 
môj plamienok do dlhej staroby
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   V malých dreveničkách so šindľovými strechami sa po dlhé stáročia ro-
dili piesne, zvyky, obyčaje a obrady. Ich tvorcom bol ľud. V piesňach roz-
motávali klbká svojich osudov. Zvyky, obyčaje a obrady im zase spríjem-
ňovali život. Vznikali tak hodnoty, ktoré pretrvali veky.
   Naše pôvodné tradície ale pomaly vymierajú. Sústredíme sa skôr na iné 

 Majstrovstvá Slovenska „ Školské dni športu“ – Trnava – 7.11.2013 
sa v Trnave konali celoslovenské „Školské dni športu“, v rámci ktorého 
boli aj vytrvalostné štafety- Beh M. Zavarskej. Žiačky z našej školy ( Ma-
chyniaková J., Krnáčová T., Zelenčíková B., Graňáková J. a Hrablayová  
V.) postúpili v štafete 5x 800m. Odštartovali vynikajúco, hneď v úvod-
nej 800-ke si vytvorili dostatočný náskok, ktorý si udržali dievčatá až 
do cieľa, s časom 13min.52s.Dievčatá veľmi potešili svojím víťazstvom 
a dúfam, že sa im tak dobre bude dariť aj v budúcnosti.

   text a foto: Mgr. Jana Pohorelcová

Učíme deti tradíciám zvyklosti  a počas sviatkov  viac dbáme na to, aby bol celý byt dokonale 
uprataný, aby sme deťom vysvetľovali a praktizovali  to, čomu verili už 
naši predkovia.  
   Preto sme sa v materskej škole rozhodli  priblížiť deťom obdobie pred 
Vianocami, obdobie adventu pre ne prijateľnou formou. Ľudovými hrami, 
tancami, básňami sme si už pripomenuli zvyky a tradície spojené s Mar-
tinom, Katarínou a Ondrejom. Deti si vyrobili z čečiny adventné vence, 
ktoré ozdobili štyrmi sviecami a zodpovedne zapaľovali jednu po druhej, 
presne podľa adventných nedieľ. U detí je obľúbený aj adventný kalendár, 
ktorý prináša radosť a iskričky v očkách každý deň od 1. decembra, kedy  
si otvorili prvé okienko a našli v ňom sladkú dobrotu.  6. decembra bude-
me čakať Mikuláša a potom si ešte pripomenieme zvyky, ktoré sa viažu 
k Barbore a Lucii. Najkrajšie zvyky, obyčaje, obrady a úkony sa predsa len 
spájajú s Vianocami. Pamätáte sa? Darmo mávate rukou, darmo odhá-
ňate spomienky na svoje detstvo, opäť sa vracajú... Ozdobený vianočný 
stromček, vôňa kapustnice... K vianočnej atmosfére v našej obci už neod-
mysliteľne patrí aj vianočné vystúpenie našich detí v kinosále kultúrneho 
domu. Nebude tomu inak ani tento rok a preto vás všetkých pozývame 
dňa 19. 12. 2013 o 16.00 hod. na vystúpenie detí materskej školy pod náz-
vom: Ukradnuté Vianoce. A čo dodať na záver? Dni „utekajú“ tak neúp-
rosne, že v tomto každodennom zhone si ani neuvedomujeme, že by sme 
mali spomaliť, nájsť si čas na seba, na rodinu a priateľov.
    Želáme Vám v tomto predvianočnom zhone pevné nervy, veľa zdravia a 
hlavne: Šťastné a veselé Vianoce, naplnené láskou a šťastím. 

   text a foto: Mgr. Stanislava Kaliská 

Úspech žiačok zo ZŠ valaská 
Cezpoľný beh-  22.10.2013 sa uskutočnilo vrcholné podujatie v cez-
poľnom behu- Majstrovstvá Slovenska. Miesto konania bolo prí-
jemné prostredie - okolie Závažnej Poruby neďaleko Liptovského 
Mikuláša. Okrem toho vládlo krásne počasie babieho leta. Naše diev-

čatá ( Machyniaková J., Krnáčová T., Zelenčíková B.) znova nesklamali 
a umiestnili sa v súťaži družstiev na 3. Mieste. Aj v súťaži jednotlivcov 
sme zviditeľnili našu školu a to vďaka Julke Machyniakovej, ktorá sa 
umiestnila na peknom 3. Mieste. Dievčatá skvele reprezentovali nie-
len našu školu, ale aj Banskobytrický kraj a náš okres.
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Naše školské zariadenie sa zapo-
jilo do výzvy MŠVVaŠ SR na pred-
loženie žiadosti o financovanie 
rozvojového projektu „ ŽIACI SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
2013 “. Projekt našej školy bol 
úspešný. Získali sme finančné 
prostriedky v rozsahu 7760 €, kto-
ré sme využili na zabezpečenie 
debarierizácie školy ( zakúpenie 
schodolezu ) a materiálno-tech-
nické vybavenie kompenzačnými 
a špeciálnymi učebnými pomôc-
kami ( balančné podložky, balanč-
ná lavička, chodítko s opornou 
plochou, loptičky na rehabilitá-
ciu, masážny koberec… ).
Rozvojový projekt realizujeme 
od júna 2013 do decembra 2013. 
Po ukončení projektu je našim 
zámerom naďalej pokračovať v 

   Začiatkom novembra sa 
v kabinete biológie na na-
šej základnej škole úspešne 
vykuklili ďalšie živočíchy. 
lišaj marinkový (Macrog-
lossum stellatarum) z triedy 
hmyz (Insecta), Chrústik 
letný (Amphimallon solsti-
tiale) z triedy hmyz (Insec-
ta) a Stužkavec (Catocala), 
z triedy hmyz (Insecta), 
úspešne prešli všetkými štá-
diami nepriameho vývinu 
s úplnou premenou (vajíčko, larva, kukla a do-
spelý jedinec). 

Škola pre všetkých

• Podporovať proces regionálnej 
integrácie žiakov so ŠVVP do spo-
ločnosti. 
• Vytvárať kvalitnú vzdelávaciu, 
vychovávajúcu a integračnú in-
štitúciu v regióne, ktorá by bola 
dostupná aj pre žiakov s obme-
dzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie s kombinovaným pos-
tihnutím. 
Cieľovou skupinou v našom pro-
jekte sú žiaci všetkých škôl sídlia-
cich v budove OUI Valaská, t.j. žiaci 
ŠMŠI, ŠZŠI, OUI a PŠ v počte 230. V 
triedach s individuálnym vzdelá-

vacím programom sa vzdeláva 25 
žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. 
Žiaci sú ťažko postihnutí, majú 
obmedzenú schopnosť pohybu a 
orientácie, mnohí používajú inva-
lidný vozík. Trpia svalovou dystro-
fiou spôsobujúcou stratu fyzickej 
sily, chorobou CNS… Pre túto 
skupinu žiakov je charakteristická 
znížená schopnosť začlenenia sa 
do spoločnosti, vyžadujú potrebu 
špeciálnej asistencie. 
Druhú cieľovú skupinu tvoria 
jedinci s obmedzenou pohybo-
vou schopnosťou, s telesným 
postihnutím z blízkeho okolia, 
ktorým otvárame priestory školy 
a ponúkameim aktivity z oblastí 
rôznych terapií (muzikoterapia, 
arteterapia, dramatoterapia, ak-
tivity v miestnosti SNOEZELEN, 
canisterapia…). 
V posledných rokoch sa nám for-
mou grantov a projektov podari-
lo získať špecializované učebne 
a rôznorodé pomôcky (ako napr. 
SNOEZELEN, logopedická učeb-
ňa, PC učebne, terapeutické po-
môcky…). V edukácii využívame 
inovatívne prístupy, ktoré chceme 
sprístupniť nielen žiakom školy, 
ale aj širšej verejnosti (postihnu-
tým ľuďom z okolia, ich rodinným 
príslušníkom). 

Mgr. Fábryová Milena, 
Mgr. Frimmová Marta

aktivitách formou terapeutických 
dní.
Cieľom nášho projektu je:
• Podporovať mobilitu žiakov a 
jedincov s obmedzenou pohy-
bovou schopnosťou, s telesným 
postihnutím z blízkeho okolia v 
priestoroch budovy školského 
zariadenia.
• Predchádzať sociálnemu vylúče-
niu žiakov s viacnásobným posti-
hnutím a podporovať komunitný 
spôsob života, nadväzovať sociál-
ne väzby s rovesníkmi z intaktné-

ho prostredia.
• Vytvárať vhodné podmienky na 
vzdelávanie, kde by sa rešpekto-
vali individuálne zdravotné po-
treby handicapovaných žiakov.
• Formou terapeutických dní 
zabezpečiť stretnutia ľudí s pos-
tihnutím a vytvoriť im vhodné 
podmienky na integráciu do živo-
ta školy a spoločnosti.
• Zabezpečovať žiakom so zdra-
votným znevýhodnením a kom-
binovaným postihnutím pravi-
delný kontakt s vrstovníkmi. 

Nečakané obrovské prekvapenie po jesenných prázdninách
   Po dvoch rokoch sa nám 
podarilo konečne prispô-
sobiť podmienky v našom 
kabinete pre život. Po Stra-
šilke austrálskej (Extatoso-
ma tiaratuma) z triedy hmyz 
(Insecta) sú toto ďalšie živo-
číchy. Považujem to za veľký 
úspech a verím, že pomaly 
malými krokmi budeme 
v takomto trende napredo-
vať.
   Touto formou sa chcem 

úprimne poďakovať vedeniu školy, najmä 
pani riaditeľke, ktorá nám umožňuje stále viac 

a viac zdokonaľovať materiálne zabezpečenie 
biologického kabinetu pre rozvoj a rast nádej-
ných budúcich biológov. 
Text a foto: PaedDr. Matúš Magera, učiteľ biológie

Lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum) 
Chrústik letný (Amphimallon solstitiale)
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ako ste sa k powerjoge dostali?
Začala som cvičiť jogu asi pred 4 rokmi. Bola 
som zvedavá, čo tá joga vlastne je. Hneď prvá 
hodina ma uchvátila. Pamätám sa veľmi dobre, 
ako som po tej prvej hodine prehlásila, že už 
chápem, prečo ľudia cvičia jogu a sú tak v po-
hode. Proste láska na prvý pohľad! V tej dobe 
som dosť trpela na bolesti v bedrách, krčnej 
chrbtice, trpela som na bolesti súvisiace s kŕčo-
vými žilami. Po niekoľkých hodinách cvičenia 
jogy mi tieto problémy prešli.
Kde a prečo ste si robili certifikát ?
Odborný certifikát mi umožňuje odovzdávať 
ďalej svoje skúsenosti s jogou  a urobila som si 
ho tak nejako spontánne. Môj vzťah k joge sa 
každú hodinu prehlboval, a preto som  začala  
riešiť, akou prácou sa  budem na Slovensku za-
oberať.  Už vopred som vedela, že predovšet-
kým na strednom Slovensku je veľký nedosta-
tok práce. Som veľmi rada, že mi obecný úrad 
vo Valaskej umožnil začať praktizovať jogu. Od 
novembra začínam s cvičením aj v Brezne. 

Čo je powerjoga? aký rozdiel je oproti kla-
sickej joge?
Powerjoga vychádza z hathajogy- jeden z kla-
sických smerov jogy. Vznikla zhruba v 80. ro-
koch 20. storočia v Spojených štátoch. Power-
joga je zameraná na preťahovanie a posilnenie 
svalov celého tela. V klasickej joge  prevažne 
ide o filozofický prístup k životu. Power a slo-
vo joga znamená v preklade sila z jogy. Jedná 
sa o komplexné poňatie, pri ktorom precvičíte 
celé telo, koncentrujete sa, spevníte svalstvo 
a v zápätí prichádza jeho pretiahnutie a uvoľ-
nenie.  Všetko je podporované hlbokým a pra-
videlným dychom, ktorý zahrieva. Dochádza 
k formovaniu postavy zoštíhlenia, k úbytku 
podkožného tuku, uvoľnením energetických 
dráh v tele a predovšetkým k mentálnemu 
uvoľneniu a získaniu sústredenej mysle.
aký je rozdiel medzi cvičením powerjogy 

Predstavujeme slečnu Stanislavu Bohuslavovú 
-  inštruktorku powerjogy vo Valaskej

Na Slovensko prišla slečna Bohuslavová z Prahy, kde sedem rokov pracovala v admini-
stratíve. Pôvodom je z Děčína, kde je vysoká nezamestnanosť ,a preto odišla do Prahy 
za prácou. Tu sa zoznámila so súčasným  priateľom, a od začiatku vedela, že sa bude 
sťahovať na stredné Slovensko. 
žije v Hronci v malej útulnej dreveničke, ktorú si postupne pomaly spolu s priateľom 
rekonštruujú.
veľmi sa jej na Slovensku páči. Príroda, ľudia,  pokojný život, ktorý je s pražským upo-
náhľaným životom neporovnateľný. 
Od septembra začala s cvičením powerjogy vo valaskej. Týmto cvičením môžete obnoviť 
správny tok energie, a tak „vitalizovať“ a harmonizovať  jednotlivé orgány, telo a myseľ.

a gymnastikou?
Určite ste videli obrázky joginských pozícií, 
kde si ľudia dávali nohy za hlavu, rôzne „lámali“ 
svoje telo. Na rozdiel od gymnastických cvičení 
sa pozície prevádzajú pomaly, aby sa mohli ve-
dome pocítiť. Vôbec nie je dôležité množstvo 
prevedených cvikov, ale kvalita prevedenia. 
Každú hodinu po cvičení nasleduje relaxácia, 
ktorú si doma málokto dopraje. Veľkou výho-
dou prevádzania pozícií oproti iným cvičeniam 
je, že telo neunavuje a nevyčerpáva, naopak, 
ho dobíja energiou a sviežosťou.
aký vplyv má powerjoga na zdravotný 
stav?
Pozície pozitívne pôsobia na celé telo - svaly, 
kĺby, dych, nervový a lymfatický systém, tak-
tiež na všetky orgány a žľazy. Cvičením pozícií 
sa zvyšuje pružnosť chrbtice, zlepšuje sa po-
hyblivosť kĺbov, posilňuje sa imunitný systém. 
Pozície rovnako ovplyvňujú psychiku a myseľ 
človeka. Sú to vlastne psychosomatické cvi-
čenia, ktoré vyrovnávajú  celú nervovú sústa-

vu a tak harmonizujú 
a stabilizujú psychický 
stav človeka. Určite si 
príďte zacvičiť a sami 
uvidíte, ako sa  na 
konci hodiny všetci na 
seba usmievajú a nie 
sú unavení.
   Asi najdôležitejšou 
súčasťou, rovnako ako 
v živote, je aj počas 
predvádzania pozícií 
DYCH. Ani si neuvedo-
mujeme, že nedýcha-
me správne, že dýcha-
me príliš rýchlo. Preto 
počas hodín jogy sa 
nacvičuje plný jogový 
dych. Pravidelným cvi-

čením  sa tento typ dýchania stane prirodze-
ným a bežným. Pomalšie dýchanie zlepšuje 
prekrvenie tela a telesnú kondíciu. Ešte spo-
meniem dôležitú vec, ktorá je zo zdravotného 
hľadiska dôležitá- energetické zámky tela. Ak 
poviem, že „aktivujeme stred tela“, spevníme 
zvnútra túto oblasť- od panvového dna až po 
spodné rebrá. Pravidelným praktizovaním sa 
napríklad odstráni bolesť chrbta. 
Pre koho je powerjoga vhodná?
Joga je vhodná pre všetky vekové kategórie, 
pre ženy,  mužov aj deti.  Samozrejme, každý 
by mal zohľadniť svoj zdravotný stav. Napr. ob-
rátená pozícia (stoj na hlave – sviečka) nie sú 
vhodné pre ľudí  s vysokým krvným tlakom, ale 
aj tak môžu praktizovať ostatné cviky. Určite to 
neznamená, ak  má človek obmedzenie jednej 
časti tela, že pre neho nie je vhodná joga. Pri 
cvičení každý cíti, ako jeho telo reaguje na rôz-

ne pohyby, a tým by sa mal riadiť. Rozhodne 
by sme nemali pri cvičení powerjogy cítiť bo-
lesť, ale len príjemné napnutie a pretiahnutie 
svalov. 
   Joga je, samozrejme, vhodná aj pre seniorov. 
Takmer každá pozícia má niekoľko stupňov ob-
tiažnosti. Snažím sa na každej hodine ukazovať 
ľahšie aj ťažšie varianty. 
Na internete som videla video, ako  jedna z naj-
starších inštruktoriek jogy (92 - ročná) predvá-
dza pozície, ktoré sa ja ešte len učím, a ani zďa-
leka ich tak dobre neovládam. Je to pre mňa 
obrovská inšpirácia a motivácia zároveň. 
   Čo sa týka detí a tehotných žien, tu odporú-
čam  špeciálne cvičenie – detskú jogu a gravid-
jogu.
 Čo na powerjogu potrebujem?
Pohodlné oblečenie, malý uterák (nie je nutné) 
a poprípade vlastnú podložku (v telocvični je 
dostatok pre všetkých). Cvičí sa naboso.
ako sa vám javí záujem verejnosti o cviče-
nie powerjogy vo valaskej? 
Bola som hneď prvú hodinu (18.9.2013) veľmi 
milo prekvapená, koľko ľudí prišlo – 16 zve-
davcov. Cvičíme v stredu a piatok od 18:00 do 
19:00 hod. V prípade veľkého záujmu  určite by 
som rada otvorila ďalšie hodiny v zrkadlovej 
miestnosti. 
   Mám za sebou 12 odcvičených hodín a som 
veľmi šťastná, že už mám verné jogistky a (za-
tiaľ) jedného jogistu. Priemerne moju hodi-
nu navštívi 25 ľudí týždenne, čo beriem ako 
úspech. Pomaly zoznamujem návštevníkov 
aj s jogínskou terminológiou. Tiež je dôležitá 
moja blízka spolupráca s ľuďmi počas cviče-
nia. K mojej práci patrí sledovanie a prípadne 
aj ručné – fyzické naprávanie ľudí počas  ho-
diny, aby jogínske pozície robili správne, aby 
nedošlo k ublíženiu. K tomu tiež patrí môj záu-
jem o zdravie klientov. Je v ich záujme, aby ma 
pred hodinou informovali, že majú napríklad 
problémy s kĺbmi, alebo sú po nejakom zdra-
votnom zákroku.
   Atmosféru dotváram sviečkami, vonnými 
tyčinkami a meditačnou hudbou, ktoré celú 
hodinu powerjogy prinášajú spokojnosť a po-
hodu všetkých cvičiacich.
 Ďakujem za rozhovor.

D. Králiková
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Delegácia členov SZPB z našej obce položila kvety pri príležitosti pa-
miatke zosnulým k pamätníku SNP na Táloch.

Foto: Mgr. Ivan Karak

   Milí rodičia, ale aj starí rodičia!
Oslovujem aj starých rodičov, preto-
že dnešná téma sa týka aj ich. Najp-
rv trochu teórie. Obezita je nadmer-
né množstvo tuku v organizme, 
ktoré poškodzuje zdravie človeka. 
Je výsledkom nesprávneho pomeru 
medzi príjmom a výdajom energie, 
ktorý je zapríčinený nesprávnym 
životným štýlom. Polovica obéz-
nych ľudí má obezitu geneticky 
podmienenú a tým podmienené 
metabolické zmeny, druhá polovica 
je podmienená psychologickými, 
sociálnymi a ekonomickými faktor-
mi, ktoré spôsobujú odklon od zdra-
vého spôsobu života. U detí, kde po-
hyb je samozrejmosťou a súčasťou 
ich života, je vzorové správanie 
rodičov, ktorí sa málo hýbu, 
zlým príkladom. Tieto deti 
zostávajú často doma pri 
televízií a počítači, kým ich 
rovesníci behajú vonku, 
alebo aktívne športujú.
   V ranom detstve, hlav-
ne batoľaťom a v  
predškolskom 
veku zohrávajú 
úlohu vo vývi-
ne obezity čas-
to starí rodičia, 
ktorí prekrmujú 
deti, bez ohľadu 
na ich potreby. 
Sladké odmeny 
v podobe čokolád, 
keksíkov a zákuskov 
by mali vymeniť za 
ovocie a zeleninu, ná-
zor – čím tučnejšie dieťa, tým lepšie 
vyzerajúce, by sa mal zmeniť za čím 
štíhlejšie a pohyblivejšie, tým zdrav-
šie. V školskom veku sa už návyky 
dosť ťažko menia. Obézne deti sú 
často terčom posmechov tých štíh-
lejších a obratnejších. A nakoniec sa 
kruh uzatvára. Narušenie psychiky 
a sebavedomia dieťaťa je kom-
penzované jedlom a sladkosťami. 
V puberte je to už rozbehnutý vlak 
do srdcovocievnych, metabolických 

Na chlieb 
sa ťažko robí
   Túto starú múdrosť 
používame v hovorovej 
reči dodnes a každý si 
ju vysvetľuje po svo-
jom. Napríklad ťažkou 
prácou  poľnohospodá-
rov. Začína sa už predsej-
bovou prípravou pôdy, od och-
rany a výživy obilnín po samotný zber 
a pozberovú úpravu obilia. Pracujú pod holým nebom a výsledok 
ich celoročného úsilia veľakrát záleží od poveternostných podmie-
nok, ktoré nevedia ovplyvniť. 
   Pekárčina a samotné pečenie chleba  je veľmi zodpovedná a ná-
ročná práca. Nočné snaženie pekárov vidíme, ale aj cítime ráno 
v obchode, keď si vyberáme chlieb a pečivo podľa vlastnej chuti.
   Pre tých, ktorí sú nedobrovoľne nezamestnaní je niekedy veľmi 
ťažké kúpiť  si „svoj chlebík“.
   Takto podobne by sme mohli vyratúvať rad – radom všetky poctivé 
remeslá a povolania.
16. októbra si ľudia pripomenuli   - takmer v 150 krajinách - Svetový 
deň chleba.  Patrí medzi základné potraviny človeka a len veľmi ťaž-
ko si vieme predstaviť, že vo svete trpí hladom viac ako 925 miliónov 
ľudí.
   Obrazne povedané ide  ruka v ruke s chlebom  aj obyčajná láska. 
Preto som si spomenula na citát Matky Terezy:  „ Mnoho ľudí na sve-
te zúfalo túži po kúsku chleba, ale omnoho viac je takých, ktorí túžia 
po troche  lásky“.  
   Nemali by sme zabúdať na zložitú cestu a ťažkú prácu, ktorou sa 
chlebík dostáva k nám, ale ak treba – aj sa s láskou oň podeliť.

   Danka Králiková

   Uplynul rok a ZO SZPB zhodnocovala svoju činnosť na schôdzi dňa 
25.11.2013 podľa plánu práce. Hospodárka pani Krupová podrobne 
oboznámila prítomných s akciami, ktoré sa zabezpečovali v priebehu 
roka a tiež s hospodárením a stavom finančných prostriedkov za uply-
nulé obdobie. Uskutočnili sa doplňovacie voľby do výboru, keďže pán 
Jaroslv Krajč a pán Ján Havrila po dlhoročnej práci odstúpili zo svojich 
funkcií. Za dlhoročnú prácu im patrí veľké poďakovanie. Účastníkov 
rokovania prišli pozdraviť a povzbudiť do ďalšej práce p. Šulej, pred-
seda oblastného výboru SZPB a p. Pôbiš, tajomník oblastného výboru. 
Poukázalo sa na to, že členská základňa organizácie starne a túto je 
potrebné doplňovať hlavne z radov mladých, ktorí žiaľ o význame od-
boja sú veľmi málo informovaní a na tie udalosti, v ktorých prišlo veľa 
ľudí o to najdrahšie – svoje životy, sa zabúda. 

   J. Š. 

Prevencia obezity u detí a dospievajúcich
-cukrovka, a v konečnom dôsledku 
aj onkologických ochorení v dospe-
losti. Preto treba začať s prevenciou 
obezity už v ranom detstve. Znižu-
jeme ňou výskyt nových prípadov 
obezity, už existujúcich prípadov a 
znižujeme počet ochorení podmie-
nených obezitou. Najdôležitejšie je 
zmeniť stravovacie návyky a zvýšiť 
výdaj energie pohybom. Udržanie 
energetického príjmu a fyzickej akti-
vity v pomere, ktorý udrží primeranú 
telesnú hmotnosť, je najdôležitejší 
princíp. 
   Odporučené je zvýšiť podiel sacha-
ridov v strave hlavne polysacharidy 
-škroby, znížiť podiel tukov, hlavne 
nasýtených 

-zvýšiť podiel vlákniny 
-viac ovocia a zeleniny 
-znížiť príjem cholesterolu 
-znížiť príjem sodíka/slané/ 
-znížiť príjem cukru
-dôležitý je príjem vápnika 
a železa

-5x denne strava v men-
ších porciách.

   V mladších 
vekových sku-
pinách je ne-
z a s t u p i t e ľ n ý 
príklad rodičov 
a starých rodi-
čov, hlavne čo 
sa týka fyzickej 

aktivity. Nemusí 
to byť vrcholový 

šport, ale pravidel-
né denné prechádzky 

alebo hry s loptou, bicyk-
lovanie a pod. plne zabezpečia od-
búranie prebytočnej energie prijatej 
stravou. Tento návyk zostane u die-
ťaťa zachovaný aj do dospelosti .
    A ešte pozor na extrémy- v puber-
te u dievčat nadmerná snaha po 
štíhlosti môže vyústiť do anorexie!! 
Viem, že na zimu je ťažké začínať s 
chudnutím, ale čím skôr sa začne, 
tým skôr sa dostavia výsledky.
    Vaša lekárka pre deti a dorast- Ele-
na Auxtová

Základná organizácia SZPB bilancovala

Nezabúdame

Foto: Bc. Sylvia Krupová
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   OBeCNý HOSTINeC 
   V našej obci Valaská odjakživa najviac prosperovalo krčmárske re-
meslo. Príbehov o krčmách a krčmároch je mnoho, preto sa k tejto 
téme občas vrátim. Bývalý obecný hostinec poznajú všetci, no nik už 
nepamätá, kto a kedy ho postavil. V záznamoch kronikára, učiteľa An-
tona Kúdelku som našla odpoveď aj na túto otázku.
   V druhej polovici 19. storočia mal „v Ulici“ krčmu židovský obchod-
ník Benjamín Fried. Oproti, z druhej strany cesty „krčmárili“ bratia 
Jozef a František Valentíny. Okolo roku 1880 sa ubytoval v podnáj-
me u Haaghov (v hornej časti „Ulice“) žid Klein, obchodník so soľou 
a s galantérnym tovarom. Predával ihly, cverny, stužky a podobný 
tovar. Vo Valaskej začal obchodovať s alkoholom. Už v roku 1886 sa 
jeho meno, Jozef Klein nachádza v daňovom súpise obce. Postavil 
veľký dom, kde zriadil krčmu s „hosťovskou“ izbou. Súčasťou domu 
bol obchod, kde predával už spomínaný tovar, ale aj mäso. Stavba 
mala výhodnú polohu, stála pri hlavnej ulici. (Je to vlastne dnešný 
Hostinec pod Úbočou, po prestavbe.) Valašťania u židovských krčmá-
rov a obchodníkov kupovali tovar a pálenku na „bôrg“ a keď nema-

Čo rozprávali
          pamätníci

o krčmách a krčmároch

Stolárska dielňa JABLONKA  a URBAN, bola pod sálou pri obecnom hostinci. Na 
fotografii sú stolársky majstri, tovariši a učni. Majster Jožko Urban stojí vpravo.  

vali u krčmárov pijatiku aj mäso. Klein vraj sám ponúkal varenú bara-
ninu a lieval pálenku zadarmo, no aj tak mu ešte kde-čo pobrali. (Pod-
ľa záznamu v cirkevnej kronike, liehoviny za 300 korún, hydinu za 300 
korún a jablká za 900 korún.) Po vzniku Československej republiky 
zbohatlíci - krčmári popredali majetky, presťahovali sa do miest. Deti 
si dali už aj pred vojnou študovať do Pešti. V roku 1921 celý dom Jozef 
Klein so synom Dávidom predal za 300 000 korún. Kúpil ho „urbár“ 
pre obec aj s licenciou na zriadenie krčmy. Obec postupne splácala 
„urbáru“ dlh. Z izieb v bočnom krídle boli odstránené priečky, čím 
vznikla sála, kde sa mohli hrávať divadlá a usporadúvať zábavy a rôz-
ne iné podujatia. Ťažko si vieme predstaviť, ako sa tieto akcie konali 
pri sviečkach a petrolejových lampách. Elektrina bola v obci zavede-
ná na Vianoce v roku 1938, Silvestrovská zábava sa konala prvýkrát 
pri rozsvietených elektrických lustroch. Vtedy v sále ešte nebolo ja-
visko. Aby herci neprechádzali zadnými dverami pomedzi divákov, 
vychádzali na scénu rebríkom cez okná, ktoré boli vpredu zakryté ku-
lisami. Javisková časť bola pristavená až v roku 1949, na mieste zho-
reniska ľadovne, ktorá sa nachádzala na tom mieste. Pod javiskom 
zriadili šrotovňu, na šrotovanie obilia. Do prízemných miestností pod 
sálou sa nasťahovali majstri, remeselníci, niektorí aj s rodinami. Bola 
tam pekáreň, v ktorej sa vystriedali pekári: Spišiak, Roflik, Minárik. 
Vedľa, v stolárskej dielni, pracoval najskôr majster Duchanovič, ktorý 
mal začas v prenájme aj krčmu. Neskôr si dielňu prenajali spoločníci, 
stolári Jablonka a Jozef Urban. Vtedy už na dvore oproti dielne stála 
kolkáreň. Obecný hostinec si prenajal Gustáv Havaš so ženou Gizelou 
rod. Kováčikovou. Za nimi sa v obecnom hostinci vystriedali mnohí 
krčmári. V roku 1945 sa stal nájomcom „obecnej“ Július Kúdelka, za 
ním Anton Trangoš s manželkou. V roku 1953 prevzala vedenie krčmy 
Mária Kúdelková, neskôr Arpád Kováčik od Koronov. Na jeho dcéru 
Meriku, s dlhými čiernymi vrkočmi, si spomínam z čias môjho det-
stva. Za výčapom boli na zeleno zafarbené dvere s vysokým prahom. 
Za nimi bol byt krčmára, kde si pozýval vzácnejších hostí. V mysli mi 
zostala spomienka na policu, kde mával krčmár vystavenú krabicu 
s čokoládami. Boli lahodnej sójovej chuti a mali tvar trojuholníkov. 
Možno preto, že sme vtedy nedostávali sladkosti tak často ako dneš-
né deti, utkvela mi jej chuť v pamäti. Dedinčania si  spomínajú aj na 
krčmára Pruknera, majiteľa malej nákladnej tatričky. Prestavba na 
ubytovací hostinec s izbami na poschodí sa uskutočnila okolo roku 
1960, ale to sa už písala iná história.
   Keď sa v humne, v treťom dvore od hostinca, prepadol kôň do jas-
kynných priestorov, všetci si mysleli, že ho zbúrajú, ako okolité domy. 
Poniektorí „náhlivci“ stihli spod sály porozoberať a rozkradnúť tehly 
z priečok. Pred fašiangovými zábavami museli sálu „podšprajcovať“ 
drevenými kolmi. Po prieskume tejto lokality jaskyniarmi bolo ziste-
né, že hostinec stojí na skale a preto zostal dodnes. To by boli príbehy, 
keby múry sály vedeli rozprávať o divadlách, svadbách, fašiangových 
a silvestrovských zábavách a čajoch o piatej, na ktorých hrávali živé 
hudby. Celé generácie Valašťanov, mnohí aj zo susedných obcí, ba 
aj tí, ktorí poodchádzali do sveta, radi spomínajú na staré zlaté časy 
kultúry a zábavy v týchto priestoroch. 
   Sála pri Hostinci pod Úbočou, ktorej majiteľom je pán Ing. Félix 
Bachratý, ešte občas poslúži aj v dnešných časoch. Prešlo viac ako 
120 rokov odvtedy, keď tieto priestory dal vystavať pre svoju rodinu 
židovský obchodník a krčmár Jozef Klein. Ktovie, či ešte niekde žijú 
potomkovia tohto rodu?

Mária Luptáková

li na splátky, tak mnohí prišli o majetky. Zaznamenaný je rozhovor 
Kleina s gazdom: „Dobre im pán Klein, keď im pálenka postavila taký 
dom.“ Klein nato: „Nie, Janku, nie pálenka, ale voda z Tajchu“. Na starej 
fotografii pri pohľade z cesty sa javí Kleinov hostinec ako prízemná 
budova. V  strede bol vchod do výčapu, z neho sa prechádzalo do 
hosťovskej. (Je tomu tak aj v súčasnosti.) Z ľavej strany budovy bol 
podchod – prechod do dvora, uzavretý bránou a pri ňom predajňa. 
Pri zväčšení sa dá z fotografie prečítať na priečelí ponad dvere meno 
majiteľa – KLEIN JOZSEF. Nad oknami „hosťovskej“ je nápis v maďar-
čine, „VÉNDÉGLÓ“, čo v preklade značí hostinec. (V čase maďarizácie, 
až do vzniku Československej republiky, bola úradná reč maďarská). 
Z južnej strany, z dvora, sa vchádzalo do skladov a pivníc, ktoré boli 
pod celou stavbou hostinca. Slúžili pre skladovanie potravín, tova-
ru a mäsa. V zadnom, bočnom krídle, vystavenom pozdĺž dvora, boli 
na poschodí obytné miestnosti. Tri priestranné izby rodiny Kleinovej 
mali veľké okná zo všetkých strán. Miestnosti pod nimi na prízemí sa 
využívali pre ubytovanie hostí a sluhov. „Hosťovskú“ izbu si Valašťa-
nia od Kleina prenajímali pri rôznych príležitostiach. Tu sa odohrávali 
prvé kultúrne vystúpenia mládeže, divadelné predstavenia ochot-
níckych hercov (ako prvú uviedli divadelnú hru „Rozmajrín“ v roku 
1919), stretávali sa tu členovia rôznych spolkov.
   Keď sa navrátili vojaci z frontov po skončení 1. svetovej vojny, rabo-



VALAŠŤIANSKY HLÁSNIKSTRANA 13

Medovo orechové kolieska

Potrebné prísady
   Cesto-300g medu,180g masla,260g hladkej múky,250g hru-
bej múky,2 žĺtky,1 vanilínový cukor,1 PL rumu,1lyžička prášku do 
pečiva,50g mletých orechov. K tomu -mleté orechy, kryštálový cu-
kor, ríbezľový džem, vajce na potretie. Kolieska sú tvrdšie ale po zle-
pení džemom iste zmäknú.
Postup prípravy
   Med a maslo mierne ohrejeme nad parou. Odstavíme a pridáme 
žĺtky, vanilínový cukor a rum. Všetko spolu premiešame a pridáme 
na dosku k preosiatej múke s práškom do pečiva a orechmi. Vypra-
cujeme cesto, ktoré odložíme aspoň na dve hodinky do chladničky.
(Cesto je fakt veľmi vláčne a jemné, takže tie dve hodinky iste potre-
buje, potom sa s ním pracuje dobre).Odležané cesto rozvaľkáme na 
hrúbku 3 mm a vykrajujeme ozdobné kolieska tak, že každé druhé 
bude s otvorom v strede. Kolieska poukladáme na plech, potrieme 
rozšľahaným vajíčkom a posypeme zmesou orechov a kryštálového 
cukru. Pečieme pri teplote 180 stupňov asi 10 min. Po vychladnutí 
kolieska spájame  džemom.

   Rozprávkové rezy

Potrebné prísady
5 vajec, 100g práškového cukru, 100g polohrubej múky, 3PL oleja, 2 
PL kakaa, 1/2 balíčka kypriaceho prášku..
KRÉM: 340g masla, 60g hladkej múky, 200g práškové-
ho cukru, 0,5 litra mlieka, 50g kakaa, čokoládová poleva... 
KRÉM: Zo 140g masla a hladkej múky urobíme bledučkú zápražku, 
ktorú zalejeme mliekom a uvaríme hustejšiu kašu - bešamel. Ne-
cháme vychladnúť a vyšľaháme s kakaom /masa sa nespojí úplne/. 
Zvyšok zmäknutého masla /200g/ vyšľaháme a pridáme bešamelo-
vú hmotu, čím z toho vznikne kompaktný krém...
POSTUP PRÍPRavY
CESTO: vajcia s cukrom a olejom vyšľaháme dopenista, múku zmie-
šame s kypriacim práškom a kakaom a z bielkov vyšľaháme sneh. K 
žĺtkovej zmesi striedavo zľahka vmiešame múku a sneh z bielkov. 
Cesto natrieme na plech, vyložený papierom na pečenie. Pečieme 
na 180 °C, 15-20 minút. Necháme vychladnúť... Natrieme krém a po-
lejeme čokoládou.. Necháme dobre stuhnúť a nakrájame rezy... 

Ing. Alexandra Vlčeková

   Mala vek mladej slečny. Dvadsaťdva rokov je p r e d -
sa v živote ženy ideál mladosti aj rozumu 
v jednom a každý objektívny človek musí 
o takej kráske hovoriť s uznaním a rešpek-
tom. Nič však nie je absolútne a aj ONA mala 
pocit, že už nejaký čas sa o nej rozprávalo 
na verejnosti, že nie je ťažká príťažlivá, ako 
by mala byť, že nie je taká nežná a krásna, 
ako si ju všetci vysnívali a mnohí dokonca 
krútili občas hlavami nad jej konaním. Naš-
ťastie si hlasy verejnosti až tak nepripúšťala, p r e -
tože doma mala svojho radcu a na toho sa so všetkými 
starosťami s dôverou obracala. Vždy jej dal s p r á v n u 
odpoveď. Vždy rozptýlil v nej aj ten najmenší závan po-
chybností o nej samotnej, a tak sa správa- la navonok 
ako nedostupná a sebavedomá. Keď reči o jej vzhľade 
a konaní pokračovali, rozhodla sa požiadať svojho radcu 
o pomoc. „Povedz mi zrkadielko moje najmilšie, kto je 
na svete najkrajší?“ „Predsa  najkrajšia si ty, pani moja!“ 
odpovedalo zrkadielko a ONA v ňom uvide- la svoju krásnu 
a mladistvú tvár. „Povedz mi, ako je možné, že o mne na verejnosti 
kolujú chýry, že som škaredá, mám na duši aj na svojom vzhľade 
kopu šrámov a vrások a údajne som nepríjemná a panovačná.“ „To je 
iba taká obyčajná ľudská závisť. Nikomu nemôžeš celkom vyhovieť. 
Si najkrajšia, najmilšia a najdokonalejšia a nič dokonalejšie ako si 
ty, na svete predsa neexistuje!“ povedalo zrkadielko a ONA sa do 
neho opäť zahľadela. Videla svoju dokonalosť nad slnko jasnejšie. 
Ani jedna vráska, ani jedna chybička v jej tvári v tom zrkadle ne-
bola zistiteľná, opýtala sa: „ Povedz mi zrkadielko, ako je možné, že 
o mne niektorí ľudia hovoria, že krívam na obe nohy, že som hluchá 
a nemá a nedokážem povedať verejne pravdu o dianí v spoločnos-
ti.“ „To je iba také klamstvo a neprajníctvo večných sťažovateľov. 
Predsa vždy existovali a budú existovať takí, ktorí ti budú hádzať po-
lená pod nohy a nebudú s ničím spokojní. Ty nekrívaš nielen na obe 
nohy, ale ani na jednu. Si absolútne dokonalá – povedalo zrkadiel-
ko a ONA sa spokojne usmiala. Trvalo to iba chvíľu a jej spokojnosť 
opäť prehlušili pochybnosti. „Povedz mi moje najmilšie zrkadielko, 
ako je možné, že keď na seba hľadím do iného zrkadla, tak sama 
vidím často niečo iné ako teraz pri pohľade do teba.“ To je chybou 
tých ostatných zrkadiel. Nie sú stavané  na tvoju krásu a dokona-
losť. Sú iba pre bežných občanov, a tým neukáže nič iné ako ich 
biedne tváre plné vrások a pochybností o nich samotných,“ pove-
dalo pokojne zrkadielko a ONA sa na chvíľu opäť uspokojila s jeho 
odpoveďou. Neskôr ju však hlodali nové pochybností  a pokračova-
la v otázkach. „ Ako mám dosiahnuť to, aby som v iných zrkadlách 
nevyzerala nedokonalá, a aby o mne ľudia nenahovorili klamstvá?“ 
„Musíš prikázať zničiť všetky ostatné zrkadlá. Musíš zakázať ľuďom 
hovoriť verejne to, čo si skutočne myslia a musíš ich za prejavený 
názor prísne potrestať!“  povedalo zrkadlo už nie celkom pokojne 
a bolo z jeho slov cítiť, že je z nespokojnosti jeho majiteľky rozča-
rované. „ Ale potom by som to už nebola ja, potom by to bol niekto 
úplne iný a ľudia ma predsa chceli vidieť takú, ako sa vidím ja sama 
v tebe každý deň. „Musíš si vybrať. Buď budeš dokonalá sama pre 
seba, alebo budeš taká, ako ťa vidia ostatní ľudia a budeš tým trpieť 
a neskôr ťa všetci celkom znenávidia“, povedalo zrkadlo a bolo už 
naozaj nahnevané. Rozmýšľala dlho a nakoniec ju napadlo riešenie. 
Svojich verných požiadala, aby prijali také zákony, ktoré ju navždy 
zbavia obáv z pohľadu do obyčajného zrkadla a zabránia nespoko-
jencom prejavy znevažovania jej dokonalosti. Nik v štáte nepovedal 
ani slovo na odpor. Nik sa viac nepozeral do obyčajného zrkadla, 
pretože všetky boli z príkazu tej dokonalej krásky zničené a tých pár 
nespokojencov, ktorí sa ozvali proti novým zákonom navždy zmizlo 
z očí spoluobčanov. Zavládla opäť spokojnosť v jej duši. Bola navž-
dy tou najkrajšou a najdokonalejšou DEMOKRACIOU pod slnkom. 
O pravdivosti týchto slov sa každý deň predsa presvedčovala pohľa-
dom do svojho kúzelného zrkadielka...

   JUDr. Oto Malík

   Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší každý z nás či už je to stará mama 
alebo dieťa. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina po dlhom čase 
zíde a uvedomuje si, aké dôležité je mať rodinu. Na Vianoce sme si bliž-
ší ako inokedy aj napriek nezhodám, starým sporom užívame si  jeden 
druhého a popritom zabúdame na každodenné starosti a trápenia. 
Preto by sme si mali viac vážiť jeden druhého, ochotu, podporu, pohla-
denie a úsmev. Spomíname a pripomíname si  naše detské časy pri via-
nočnom stromčeku, na veselé príhody zo života. A samozrejme v spo-
mienkach sa obraciame na našich najdrahších, ktorí už nie sú medzi 
nami. V tomto čarovnom čase sa vieme tešiť aj z maličkostí a pri duši 
nás hreje, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, vzdialenejší 
známi, susedia majú k sebe bližšie ako inokedy. 
   K Vianociam neodmysliteľné patrí štedrovečerný stôl plný dobrôt či 
už sladkých alebo slaných, preto Vám pridávam na inšpiráciu zopár 
receptov.
Želám Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky a rodinnej 
pohody.

  Pohľad do zrkadla
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.

Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.
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JUBILANTI

 ROZLúčILI SmE SA

VITAJTE, 
mILé DETIčKY

Františka Mankovecká, 
nar. 26.9.2013

Pamätaj hlávka maličká, 
ty drobné božie dieťa.
Máš v srdci svojho strážnička-
anjela, ktorý chce ťa.
Buď teda šťastná, veselá.
Pod modrou strechou neba.
Stráž si v ňom svojho anjela.
Ako on stráži Teba. 

Je spravodlivosť jediná,
že všetkým jednak plynie čas,
každučký rok, deň, hodinu 
rovnako delí medzi nás.

Aj pri hudbe nám roky plynú,
aj pri speve nám zbelie vlas,
keď tóny sa nám k duši vinú,
keď počúvame čísi hlas.

Tak od mladosti s piesňou spolu 
žijete,
vedno ste prešli v živote,
hrávali pri tom hlavnú rolu,
raz v radosti, raz v clivote. 

v mesiacoch november 
a december slávia okrúhle 

jubileum:
Klement Balco, 90

Anna Papiežová, 80
Mária Kaiserová, 80

Helena Letavayová, 80
Juraj Cimbala, 80

Mikuláš Trangoš, Ing., 75
Milan Králik, 75

Anna Molnárová, 75
Mária Kuzmová, 75

Viktor Iliev, 70
Pavel Minárik, 70
Jozef Šuhajda, 70

Elena Horylová, 70
Jiřina Hladká, 70

Mária Macíková, 70

Srdečne blahoželáme

   Náš čestný predseda ZO SZPB Piesok – posledný priamy účastník 
veľkého medzníka nášho národa v SNP sa dožíva krásneho jubilea 
90 – tich rokov.
Svojou snahou (i napriek úctihodnému veku a podlomenému zdra-
viu), obetavosťou a úctou k pietnym miestam, ako aj hlbokou spo-
mienkou na tých hrdinov, ktorí obetovali svoje životy, je nám všet-
kým vzorom. 
Je jedným z tých, ktorý by mali byť mementom mladých generácií, 
aby pochopili následky extrémneho násilia a vážili si život v mieri. 
   Milý náš ujo Balco – srdečne Vám blahoželáme ku krásnemu jubileu 
a prajeme Vám, aby ste ešte mnoho rokov svojím svedectvom a obe-
tavosťou oživovali činnosť našej ZO SZPB Piesok v dobrom zdraví 
a krásnej rodinnej pohode.

   V. Babčanová  a celá ZO SZPB Piesok
...

Ďakujeme p. Zuzane Hladkej a všetkým občanom na Piesku, ktorí sa 
podieľali na príprave a zorganizovaní  oslavy 90. narodenín Klementa 
Balcu.

 Jozef a Viliam Balco, Piesok

   Keď stratíte blízkeho človeka je vám smutno. Ne-
viete si bez neho predstaviť ani jeden nasledujúci 
deň. Spomínate. Všade okolo vás zostali predmety 
a v nich ukryté vety a zážitky. Robíte veci,  ktoré by 
sa mu páčili, ktoré mal rád... Čas beží ďalej a vy sa 
dokážete so spomienkami aj smiať. Napriek chladu 
z prázdneho miesta po blízkom človeku je vám tep-
lo na duši. Napriek osamelosti sa cítite silní, pretože 
vďaka spomienkam viete, že je vedľa vás a s vami... 
Opatrujete si tie predmety, ktoré skrývajú vety a zá-
žitky, nevymažete telefónne číslo... Opatrujete spo-
mienky, vaše inšpirácie do budúcnosti. Naši blízki. 
Najviac budú chýbať pri štedrovečernom rodinnom 
stole.

Ján Mešťan
   Človek je tvor  spoločenský 
a nemôže žiť sám. Ale nič netrvá 
večne, ani pozemský život.  Myš-
lienku na smrť odháňame. Stra-
sieme  ju zo seba ako strom listy 
na jeseň, ako niečo nepríjemné. 
Ale niekedy nás choroba predsa 
prinúti zaoberať sa aj takýmito 
myšlienkami.
Napriek tomu smrť blízkeho člo-
veka nás zaskočí.

   Pán Ján Mešťan sa narodil 23. 
júna 1939 v Heľpe rodičom Márii 
a Františkovi  Mešťanovi ako pr-
vorodený syn zo siedmich detí. 
V Heľpe ukončil základnú školu. 
V štúdiu pokračoval v Bratislave, 
kde sa vyučil za kuchára, čašníka. 
Po návrate z vojenskej služby za-
čal pracovať v reštaurácii Texas vo 
Valaskej, kde sa zoznámil s Mar-
tou Spišiakovou. V roku 1963 
uzavreli manželstvo na OU v Čier-
nom Balogu. V roku 1966 sa im 
narodila dcéra Janka. Naposledy 
pracoval v Švermových Železiar-
ňach v Podbrezovej, odkiaľ ako 
50 ročný pre  zdravotné problémy 
odišiel na invalidný dôchodok. 
K jeho záľubám patril šach a rád 
sledoval športové prenosy najmä 
hokej a futbal. 
   Pán Ján Mešťan zomrel 23.no-
vembra 2013.

 Ing. Jozef Kán 
   Osudy ľudí sú plné otázok 
a prekvapení. Nikdy nevieme, 
čo sa skrýva za ďalšou zákrutou. 

Niekedy kráča-
me naplnení 
spokojnosťou 
z nášho šťas-
tia, z úspechov 
nás samých, ale 
aj našich detí 
a priateľov. 
Ing. Jozef Kán, 
ktorý  bol celé roky našou súčas-
ťou, otvára oči slzám, srdce boles-
ti a zanecháva v nás veľa krásnych 
spomienok. Bol jeden z nás – člen 
redakčnej rady Valaštianskeho 
hlásnika, kde pomáhal nielen svo-
jimi radami a názormi, ale aj sám 
písal s nadhľadom a humorom.  
Pocit, že ho už nikdy nestretneme 
na prechádzke so psom a  nepo-
rozprávame sa, vyvoláva veľký 
smútok. 
Ing. Jozef Kán sa narodil 19.mája 
1951 v Beňuši, v krajčírskej rodine 
Emila a Cecílie Kánovej. Mal dve 
mladšie sestry Anku a Marienku, 
ktorá tragicky zahynula v mla-
dom veku. Základnú školu vycho-
dil vo Valaskej a ďalej pokračoval 

v štúdiu na Strednej všeobecno 
- vzdelávacej škole v Brezne. Po 
jej skončení nastúpil na fakul-
tu Strojného inžinierstva ČVUT 
v Prahe. Počas štúdia sa zoznámil 
so svojou budúcou manželkou 
Věrou Vernarčíkovou. 
   Po sobáši sa vrátili do Valaskej, 
kde sa zamestnal v Strojárňach 
Piesok. Narodili sa im dve deti - 
Zuzana a Michal. Minulý rok sa 
stal dedkom prvej vnučky Zorky. 
Od roku 2002 začal samostatne 
podnikať v oblasti remeselnícke-
ho náradia a odborného prekla-
dateľstva. 
   K jeho záujmom patrilo fotogra-
fovanie, letectvo, kozmonautika 
a vesmír. Lietal na rogale a bol 
aktívnym členom Rogallo – klu-
bu. Venoval sa cudzím jazykom 
a dôležitosť ovládania cudzích 
rečí sa snažil vštepiť nielen svojim 
deťom, ale podporoval aj dobré 
výsledky žiakov ZŠ vo Valaskej. Od 
mlada sa zaujímal o politické dia-
nie a jeho názory na spoločenské 
udalosti boli viackrát uverejnené 
v slovenských denníkoch. 
Ing. Jozef Kán nás nečakane opus-
til 23.novembra 2013. 

Blahoželáme pánu Klementovi Balcovi

   Pri obecnom štedrovečernom stole budú tento 
rok chýbať už traja. Každý z nich zanechal v obec-
nom živote spomienky. Hudobné vety, tóny 
z piesne, pamätné vety o hudobnej súdržnosti.  
Spomienky ukryté vo fotografiách z každého kul-
túrneho podujatia, pedantne zviazaných a ozna-
čených. V darovaných fotografiách práve Vám, 
pretože ste tam tiež boli. Spomienky ukryté v no-
vinových príspevkoch,  v radách budúcim noviná-
rom, v odmenách pre šikovných žiakov. 
   Spomienky. Ako dobre, že nedovolia zabudnúť. 
Nedovoľme zabudnúť spomienkam. Aspoň im 
nebude smutno. Sú traja – hudobník, spisovateľ 
a fotograf... 
Ďakujeme......za pekné spomienky. Držte nám pal-
ce.

   Š.P.

Spomienky



Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať, 
ale tí, ktorí Ťa milovali,
 nikdy neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 23. novembra uplynulo štrnásť rokov odvte-
dy, keď nás opustil syn, brat a ujo Ladislav Firča 
z Valaskej - spomína mama, otec, brat Jaroslav 
s rodinou a sestra Blanka s rodinou. 

26.11.2013 uplynuli tri roky od smrti umel-
ca JOZEFA SLIVKU,  človeka tvorivého, 
veselého, kreatívneho. Človeka tvoriaceho 
nielen diela hmatateľné, ale tvoriaceho aj 
pocity, dojmy a  zážitky. Tie rozdával ro-
dine, známym, kamarátom. Veď komu sa 
už len podarí splaviť Hron na plti, preplá-
vať moria na jachte, zahrať si pastierske 
betlehemské hry  pod Orlojom v Prahe, 
spraviť klasickú zabíjačku na Ondrejskom 
jarmoku so všetkým, čo k tomu patrí. Pl-
nil si svoje sny, do ktorých zakomponoval nás, vás, kamarátov. Tí, 
ktorých pozval do svojich uskutočnených snov, sa môžu tešiť z pre-
žitého. Nik z nás nezažije toľko z plejády zážitkov Jozefa Slivku. 
Zostal nielen vo svojich umeleckých dielach, ale zostal v zážitkoch a 
spomienkach nás mnohých. Tak nezabúdajme a spomínajme tak, ako 
by chcel Jozef, veselo, optimisticky a s piesňou. 

Silvia Vilhanová

...More lásky si zo sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás...
Dňa 4. decembra sme si pripomenuli prvé výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec, starý a prastarý otec Ján Holko.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka, synovia a dcéra s ro-
dinami a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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SpomienkY

Stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol v Tvojich očiach svit.
Ťažko sa nám bude teraz
bez Teba žiť...
S veľkým smútkom v srdciach si pripomíname, že 
uplynul už rok, keď dňa 12.11. 2013 nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, ocko a starký Jozef 
Kučera.
Chýbaš nám každý deň viac a viac. S láskou a veľkou bolesťou v srd-
ci spomína manželka, dcéry, zaťovia a vnúčatá.
Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať,
pokojný a večný spánok môžeme Ti priať.
Modlitbu tichú odriekať, 
s bolesťou a láskou v srdci vždy na Teba spomí-
nať.
Dňa 23. novembra 2013 uplynulo 9. rokov, keď 
nás navždy opustila naša milovaná mama a stará 
mama Anna Zelenčíková.
S láskou spomínajú dcéry Marcela a Eva s rodinami.

Aj slnko zapadá ústupkom do noci, 
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Každý deň pálime kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
Dňa 18. decembra si pripomíname 10 rokov, keď 
zhasli oči, ktoré nám boli drahé a dotĺklo srdce , 
ktoré nás milovalo – nášho blízkeho Antona Klaj-
dáča. Spolu prežité chvíle si navždy zachováme.
S láskou v srdci spomína manželka Božena a dcéra Zdenka s rodi-
nou.

   Počin hodný vďaky
Keď kráčate hore valaštianskym cintorínom, vľa-
vo od stredového chodníka, každému padne do 
oka hrob učiteľa Viktora Dvorského. Kedysi sa 
oň starali jeho bývalé žiačky, potom aj ich dcé-
ry. V poslednom čase bol zanedbaný, vyrástla 
na ňom vysoká burina. Pri návšteve cintorína 
v čase dušičiek ma potešil pohľad na tento hrob. 
Bol vkusne upravený, kovaná ohrádka natretá 
„striebrenkou“ žiarila doďaleka. Ešte žijú medzi 
nami ľudia, ktorým nie je ľahostajná kultúrna pa-
miatka, medzi ktoré môžeme zaradiť aj hrob mla-
dého učiteľa Viktora Dvorského. Na náhrobnom 
pomníku je prázdne miesto, kde kedysi bola vlo-
žená fotografia. Utkvela mi v mysli odvtedy, kým 
tam ešte bola. Keď sa mi dostala do rúk fotografia 
malých žiakov s učiteľom zo školského roku 1920-21, hneď som vedela, že je to 
on. Rozmýšľala som nad tým, čo bolo príčinou jeho predčasného odchodu do 
večnosti. 
   Hľadajte a nájdete, lebo nesmierne je milosrdenstvo Božie
Viktor Dvorský sa narodil v roku 1895 v Starých Horách. Keď jeho otec prišiel 
o prácu po zrušení tamojších hámrov, našiel ju, ako mnohí z toho kraja v Pod-
brezovej. V štátnych železiarňach pracoval ako odborník, strojník. Neviem, či 
postavil, alebo kúpil dom v hornej časti „Ulice“, ktorému aj dnes vravia starí Va-
lašťania „u Dvorských“. Priviedol si manželku aj s malým synčekom. Bol to nada-

ný chlapec, vyštudoval za učiteľa. Doba mu nepriala, po skončení školy musel 
narukovať do 1. svetovej vojny. Po návrate z  vojny s podlomeným zdravím prijal 
miesto učiteľa v Tisovci. Bývanie v nevyhovujúcich, potuchnutých priestoroch 
učiteľského bytu ešte zhoršilo jeho zdravotný stav. Po dlhodobom liečení sa 
zaujímal o miesto druhého učiteľa vo Valaskej. Učiteľ – správca Andrej Zafka bol 

tomu rád a na dobrého, šikovného učiteľa sa tešili 
všetci Valašťania. Jeho pôsobenie v rímsko-katolíc-
kej škole pri Hrone bolo krátke. Dňa 19. júla 1923 
podľahol ťažkej chorobe, tuberkulóze.
Učiteľ Andrej Zafka o tejto smutnej udalosti napí-
sal:
(text je napísaný v originály)
„Zmena vo sbore učiteľskom.
Viktor Dvorský, učiteľ, bohužiaľ z  ťažkej nemoci, vzdor 
jeho jednoročnej zdravotnej dovolenej a všemožného 
ošetrovania, vyliečiť sa nemohol. Otec Nebeský zmi-
lujúc sa nad jeho tuzemským trápením, dňa 19. júla 
večer o 7. hodine, po obdržaní sviatosti pokánia a po-
sledného pomazania, v mladom, 28. roku veku jeho, 
v lone drahej matky svojej, naveky sa rozlúčil s týmto 

márnym svetom. 
Sústrasť nad smrťou tohto nadaného, všeobľúbeného, usilovného, mladého učiteľa 
javila sa nielen u žiactva, učiteľstva a duchovenstva celého okresu, ale aj u celého 
obecenstva (celej obce). Dňa 21. júla popoludní pri jeho pohrabe zúčastnilo sa 10 
párov sedliackych a 10 párov inteligentných (z inteligencie), mládencov a družbíc 
s kyticami a vencami. Prítomných učiteliek a učiteľov pod vedením pána inšpektora 
Karola Rapoša bolo 65 a takrečeno celé obecenstvo (celá obec). Dôstojné ducho-
venstvo okresu breznianskeho bolo tiež v peknom počte zastúpené. Cirkevné ob-
rady vybavovali zo strany duchovenstva: dôst. pán farár Rudolf Bobok s  dôst. p. 
Ignácom Luckým, dekanom a farárom hrončianskym a p. Štefanom Gyurkovičom, 
kaplánom hrončianskym. Zo strany organistov miestny Andrej Zafka, a Štefan Se-
diba, hrončiansky. Pri truhle boli spievané učiteľstvom a miestnymi speváci  latinské 
a slovenské piesne. Zatým nasledovala pamätihodná a hlboko dojímavá reč dôst. 
p. Rudolfa Boboka, miestneho farára. V cintoríne po vybavení cirkevných obradov, 
p. Karol Rapoš školský inšpektor, v dôstojnej reči v mene učiteľstva celého okresu 
odobral sa od zomrelého kolegu a prajel mu ľahké odpočinutie večné. Zatým od-
zneli sborové spevy spevokolu miestneho, odboru Matice Slovenskej a hrončianske-
ho spevokolu. Veľký dojem spôsobila pieseň „Hojže Bože“, ktorá obľúbenou piesňou 
bola nebohého učiteľa. 
Tento prejav poslednej úcty zomrelého majme v pamäti a prajme mu, aby Otec ne-
beský jeho duši bol milostivý.“                                                                           Mária Luptáková  

UČITEĽ VIKTOR DVORSKÝ 
(príbeh dušičkový)
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Okienko  
OFK  SlOvaN
valaSKá

       oddiel Z V R P K VJZ PJZ PB
1.   Braväcovo 7 6 1 0 0 90 36 26
2.   Dubová 8 5 1 2 0 92 52 24
3.   Malachov „B“ 7 5 1 1 0 79 47 23
4.   Valaská 7 5 0 2 0 85 41 22
5.   Cobra BB 7 2 2 3 0 60 66 15
6.   Predajná „C“ 7 2 1 4 0 54 72 14
7.   Lučatín „B“ 7 1 2 4 0 47 79 12
8.   Dúbravica 7 1 1 5 0 38 88 11
9.   Slov. Lupča 7 0 1 6 0 31 95 8
IK

Mužstvo  dospelí - I. trieda  v sezóne  
2013/2014  po jesennej časti  je na   4. 
mieste.  
Mužstvo starších žiakov  - I. trieda  v se-
zóne  2013/2014  po jesennej časti  je na 
2.  mieste.

 Rozpis  majstrovských  zápasov 
-  I. trieda  dospelí - jarná  časť 2013/2014
23.03.2014  15:00   -  14.kolo  - vonku   -  Bacúch
30.03.2014  15:00   -  15.kolo  - doma   - Selce
06.04.2014  15:30   -  16.kolo  - vonku   -  Heľpa
13.04.2014  15:30   -  17.kolo  - doma   - Poniky
20.04.2014  16:00   -  18.kolo  - vonku   -  Nemecká
27.04.2014  16:00   -  19.kolo  - doma   - Podkonice
04.05.2014  16:30   -  20.kolo  - vonku   -  Osrblie
11.05.2014  16:30   -  21.kolo  - doma   - Čierny Balog
18.05.2014  17:00   -  22.kolo  - vonku   -  Braväcovo
25.05.2014  17:00   -  23.kolo  - doma  - Staré Hory
01.06.2014  17:00   -  24.kolo  - vonku   - Jasenie
08.06.2014  17:00   -  25.kolo  - doma   - Lučatín
15.06.2014  17:00   -  26.kolo  - vonku   - Hronec

  JB

Hráčov prišiel povzbudiť aj starosta obce. 
Na fotografii zľava: Jaro Karak, Palo Budaj, Emil 
Náther, starosta, Edo Prokopec, Palo Gondek, Jaro 
Cúth

Stolní  tenisti zatiaľ úspešní
   Majú všetky predpoklady udržať sa v hornej 
časti tabuľky. Prajeme im, aby sa dostali čo 
najvyššie. 

foto a text: Mgr. Ivan Karak

Úradné hodiny valBYT, s.r.o. 
od 1.11.2013

Pondelok  7.00 - 11.30; 12.00 - 15.00
Utorok  nestránkový deň
Streda  7.00 - 11.30; 12.00 - 16.30
Štvrtok  7.00 - 11.30; 12.00 - 15.00
Piatok  7.00 - 13.00

valbyt s.r.o.
Hronská 423, valaská

tel.: 048/6176046, 6176717
mail: valbyt@pobox.sk


