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Stravovanie pre 
dôchodcov

Fajčenie a deti

Zo života zdravot-
ne postihnutých

Pokračovanie o 
mlynároch

Z OBSAHU VYBERÁME: 

   Oddýchnutí žiaci sa opäť vrátili do 

školy. 5. septembra sme slávnostne ot-

vorili nový školský rok 2011/2012. Nád-

herné počasie babieho leta spríjemnilo 

nástup do škôl, zahájenie kultúrnej je-

sene a športových podujatí. Vstupu do 

tretieho štvrťroka otvorila cestu súťaž 

„O najchutnejšiu haruľu Valaskej“. Toto 

podujatie, ktoré je už niekoľko rokov tra-

díciou, prilákalo mnohých súťažiacich 

a mnohých návštevníkov. Dobrú nála-

Nie, nezavriete dvere vo svojej izbe, 
ani bránku doma na záhradke.
Ruky, hoci dávno ustaté,
vyhobľujú ešte drevo hladké.

Robotu raz každý zavŕši
a podáva svedomitý účet.
Nuž, zapíš si každý za uši,
od priateľov netreba ti kľúče...

... a je po prázdninách 
du a vôňu harule dopĺňala hudba. Veľký 

úspech zožalo aj predvádzanie vozidiel 

KIA Sportage a Nová KIA Rio, na jazdy sa 

robil dokonca poradovník. Priebeh dňa 

dopĺňalo aj  športové podujatie - volej-

balový turnaj. Slnečné dni sa tiež podpí-

sali aj pod skvelú hru našich futbalistov, 

pretože na začiatku jesenného kola ešte 

neprehrali. Na svoje si určite prišli aj záh-

radkári, mali možnosť dať do poriadku 

svoje záhrady. Ku skvalitneniu bývania 

v našej obci sme prispeli opravou želež-

ničného priecestia, dokonca obidvoch 

a novou cestou na Triede dukelských 

hrdinov. Rovnako sme využili projekt 

zníženia rizika povodní, zúhľadnili sme 

Potôčky, momentálne prebieha proti-

povodňová činnosť na Lipovej, opravili 

sme kanalizáciu na Októbrovej ulici. 

   Kultúrna jeseň pokračovala vystúpe-

ním folklórneho súboru Brezinky z Po-

lomky. Užime si  tieto krásne slnečné dni 

a našetrime si čo najviac energie na dlhé 

zimné večeri.

Ing. Juraj Uhrin, starosta obce



Podakovania
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O čom rokovalo Obecné zastupiteľstvo

´
   Po niekoľko ročnom úsilí a pro-

sení o opravu urnového múru pri 

kostole ďakujem členom staveb-

nej komisie a starostovi obce, kto-

rí ju schválili. Zároveň ďakujem 

aj zamestnancom spoločnosti 

VALBYT, s. r. o. (mojím kolegom) 

za jej realizáciu. Konečne sa ne-

musím hanbiť doviesť príbuzných 

k poslednému odpočinku môjho 

otecka. Ešte raz vďaka aj za ostat-

ných majiteľov a pozostalých.

   Zdenka Vojteková

...

   Aj touto cestou sa chceme po-

   Rokovanie Obecného zastupi-

teľstva vo Valasej sa konalo dňa 

7. 9. 2011. Na rokovaní bolo prí-

tomných 11 poslancov.

   V úvode rokovania staros-

ta obce privítal prítomných 

poslancov aj občanov obce 

a oboznámil ich s programom 

rokovania. Po schválení progra-

mu rokovania, určení overova-

teľov a zapisovateľa zápisnice 

nasledovala kontrola plnenia 

uznesení z predchádzajúcich 

rokovaní obecného zastupiteľ-

stva, prerokovanie a schválenie 

rozboru hospodárenia obce 

Valaská za obdobie I.-VI.2011. 

Správu o kontrole plnenia uzne-

sení z rokovaní obecného zastu-

piteľstva a predložený rozbor 

hospodárenia za obdobie I.-VI. 

poslanci vzali na vedomie. 

   V ďalších bodoch rokovania 

   Zľavnené stravovanie pre 

dôchodcov je určené predo-

všetkým pre občanov sociál-

ne slabších, to znamená s niž-

ším dôchodkom.

   Na ostatnom zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva 

bolo prejednané nové vše-

obecné záväzné nariadenie 

o podmienkach poskytova-

nia zľavneného stravovania 

pre našich občanov. Toto VZN 

presne uvádza komu a za 

akých podmienok sa zľavne-

né stravné lístky môžu predať. 

Dôležitým bodom je upozor-

nenie na zneužitie stravných 

lístkov, pretože tieto môže 

použiť len osoba – dôchod-

ca, ktorý si ich zakúpil. Predaj 

lístkov ďalšej osobe sa pova-

žuje za zneužitie a táto osoba 

bude natrvalo vylúčená z evi-

dencie uchádzačov o zľavne-

né stravné lístky.

   Ďalším dôležitým bodom 

VZN je stanovenie ceny lístka 

a určenie hornej hranice výš-

ky  dôchodku, nad ktorú sa 

zľavené stravné lístky nepos-

kytujú. U jednotlivca je horná 

hranica 380,- € a u dvojice 

dôchodcov nesmie súčet dô-

chodkov presiahnuť 650,- €. 

Cena lístka pri výške dôchod-

ku do 305,- € je 1,90 € a do 

380,- € je to 2,10 €. U dvojice 

nepracujúcich dôchodcov sa 

budú zľavnené lístky predá-

vať ak súčet dôchodkov je do 

650,- €, v cene 2,10 €. 

   Občania, ktorí chcú požia-

dať o zľavnené stravné lístky, 

musia sa počnúc októbrom 

2011 pri kúpe preukázať ak-

tuálnym výpisom zo sociálnej 

poisťovne o výške dôchodku. 

V opačnom prípade lístky ne-

môžu byť poskytnuté.

J.Š

    S radosťou môžeme oznámiť, že 

kultúrna komisia pri OcÚ získala 

(dúfajme, že natrvalo) priestory 

bývalého baru Palma. Máme tak 

vynikajúce možnosti organizovať 

tu výstavy so zameraním najmä 

na fotografi u a výtvarné umenie.

Predpokladám a dúfam, že in-

štalovanými expozíciami potvrdí 

právo na svoju existenciu a po-

skytne dobrú príležitosť na pre-

zentáciu svojich prác domácim 

fotoamatérom, žiakom výtvarné-

ho odboru ZUŠ, ale aj výtvarným 

prácam žiakov ZŠ a Odborného 

učilišťa, maliarom, rezbárom i ďal-

ším umelcom. 

   Ivan Karak, predseda komisie 

školstva, kultúry a športu

  Pozývame Vás na výstavu fotografi í – Valaská našimi očami, ktorá je 

vo vestibule Kultúrneho domu vo Valaskej. Ukazuje nám známe i menej 

známe miesta našej obce.

 Výstava fotografi í Orbis Pictus,  je v priestoroch bývalej Palmy. Autormi 

výstavy sú Mgr. Peter Babčan a Mgr. Ivan Karak.

   Obidve výstavy si môžete pozrieť do konca novembra.

V rámci 9. ročníka 

Kultúrnej jesene vo Valaskej 

sa uskutoční koncert 

pri príležitosti 

55. výročia vzniku Dy-

chovej hudby 

vo Valaskej. 

Koncert sa bude 

konať 27. novembra 2011  

o 16.00 hod. v Kultúrnom 

dome vo Valaskej.

poslanci  jednohlasne  schválili: 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Valaská o stravovaní pre 

dôchodcov, Ubytovací poriadok 

núdzového sociálneho zariade-

nia v obci Valaská, Dodatok č. 

1 k VZN č. 4/2009 o výške prís-

pevku za pobyt dieťaťa v mater-

skej škole, o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti školského 

klubu detí a o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu 

v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni. 

   V bode rôzne poslanci odsú-

hlasili poskytnutie poukážok na 

nákup tovaru pre občanov star-

ších ako 70 rokov pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším, vydali 

predbežný súhlas k žiadosti o od-

kúpenie časti obecného pozemku 

pre žiadateľku Katarínu Núterovú 

z Jasenia, schválili odpredaj obec-

ného pozemku pre Ing. Pavla Va-

lenta z Valaskej a Pavla Štulajtera 

z Piesku. Odsúhlasili zriadenie 

prevádzky BAMU, s. r. o. Detva 

na Strojárenskej ul. na Piesku pre 

činnosť kovoobrábania a povole-

nie na vykonávanie podnikateľ-

skej činnosti pre žiadateľku Janku 

Pančíkovú z Hronca v prevádzke 

kaderníctva na Školskej ulici s ná-

jomcom Jankou Babiakovou. 

   V závere rokovania poslanci 

vzali na vedomie správu nezá-

vislého audítora o audite kon-

solidovanej účtovnej uzávierky 

za rok 2010. Nasledovala dis-

kusia, po ktorej starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva.

   Ing. Peter Minárik

Zmena ceny 

stravných lístkov  

pre dôchodcov

Srdečne Vás pozývameSrdečne Vás pozývame

Máme 
výstavnú sálu

ďakovať vedeniu obce, pánovi 

starostovi a obecnému zastupi-

teľstvu za zveľadenie priestorov 

skúšobne dychovej hudby a spe-

vokolu, rekonštrukciu WC a dobu-

dovanie umývadla v skúšobni. Za 

dôstojnejšie podmienky pri ná-

cviku skladieb a piesní ďakuje

    kolektív dychovej hudby a spevo-

kolu Lipka. 

 ...

   Ďakujeme MOMS a Obecnému 

úradu vo Valaskej za to, že nám 

umožnil zájazd do Poľska a na 

krásny Ľubovnianský hrad. Z toh-

to výletu sme si priniesli krásne 

a nezabudnuteľné zážitky. Ešte 

raz srdečná vďaka.
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI VEREJNÉHO ŽIVOTA VO VALASKEJ

   V komunálnych voľbách 
si sa medzi poslancov 
nedostal. Po odstúpení 
poslanca pána Mareka 
Poliaka z poslaneckého 
mandátu – keďže si bol 
prvý náhradník v prvom 
volebnom obvode – si 
nastúpil na jeho miesto. 
Nezaskočili ťa výsledky 
volieb, keďže si predtým 
viac volebných období 
pracoval ako poslanec?
   Nikto si nemôže namýšľať, že keď bol 
poslancom v minulých volebných obdo-
biach, má väčšie šance ním byť aj naďalej. 
Prvý volebný obvod, kde som kandidoval, 
bol zastúpený najsilnejšie. Ocitlo sa tam 
19 kandidátov, o 8 viac ako v druhom. 
Keďže som skončil ako prvý náhradník 
s minimálnym odstupom, nebolo to zlé. 
Ďakujem všetkým, ktorý mi prejavili dô-
veru a dali mi svoj hlas. Myslím si takisto, 
že pán Marek Poliak by bol schopným 
poslancom. Výsledky volieb ma ani veľmi 
neprekvapili, ani nezaskočili.
Zaskočili ma skôr záverečné mesiace pre-
došlého volebného obdobia a správanie 
bývalého starostu. V lete 2010 sa mu „po-
darilo“ získať nedôveru už väčšiny poslan-
cov a robil potom všetko pre to, aby sa do 
nového zastupiteľstva nedostali.  
   Bol si dlhoročný učiteľ a riaditeľ zá-
kladnej školy vo Valaskej. Podľa tvojho 
názoru sa súčasná mládež dostatočne 
venuje kultúre a športu?
  Myslím, že nie. Napriek tomu, že má pod-
statne lepšie podmienky, ako sme mali 
niekedy my.
Žije sa inak ako za našich čias. Samoz-
rejme, je stále dosť schopných jedincov, 
ktorí či v športe, alebo kultúre dosahujú 
obdivuhodné výsledky. Keď som ešte učil, 
poznal som dokonca žiakov s výbornými 
výsledkami súčasne na športovom aj kul-
túrnom poli. A zároveň to boli aj dobrí 
a usilovní žiaci. Veľa detí však už v základ-
nej škole siaha za cigaretami, alkoholom, 
drogami. To predtým nebolo.
   Ako by si mladých ľudí pritiahol na ih-
risko, do posilňovne alebo na kultúrne 
predstavenia?
  Mládež by mala mať svoje ideály a vzory 
aj v športe a kultúre. Určite je veľa chlap-
cov a dievčat, ktorí aktívne športujú, alebo 
navštevujú niektorý z odborov základnej 
umeleckej školy. Hodnotne a ušľachtilo 
napĺňajú svoj voľný čas. Žiaľ, akosi pri-
veľa detí a mládeže vidíme bezcieľne sa 
ponevierať a nudiť sa. Športovanie a kul-
túrne vyžitie nemožno nikomu prikázať. 
Už malé deti však viac priťahujú osobné 
počítače ako aktívny pohyb či nejaká kul-
túrna činnosť. Predovšetkým je úlohou 
rodičov, aby venovali dostatok pozornos-
ti, ako ich dieťa trávi svoj voľný čas, akých 
má kamarátov. Vlastný príklad rodičov pre 
formovanie pozitívneho vzťahu k športu 
a kultúre je ideálnym riešením. Myslím, 
že pre športovanie aj kultúrne vyžitie sú 

Mgr. Ivan Karak
Poslanec v 1. volebnom obvode (196 hlasov)
Narodený:  1. 3. 1948
Deti:  2 synovia
Vzdelanie:  VŠ, PdF, odbor matematika - fyzika
Zamestnanie:  pôvodne učiteľ, teraz na dôchodku

Ondrej Krnáč
Poslanec za miestnu časť Piesok, počet hlasov 57
Narodený:  13.10. 1939
Manželka:  Mária Krnáčová, dôchodkyňa
Deti:  Alena Tóthová, majiteľka krajčírstva Alatex 
 vo Valaskej, matka 2 detí, Anna Vlčková, vychová- 
 vateľka – ZŠ Brezno, matka 2 synov
Vzdelanie:  OU – stavebné
Zamestnanie: Dôchodca

Porozprávajte o prob-

lémoch, starostiach, 

poprípade pripomien-

kach občanov na Pies-

ku...

   Problémov je veľa, 

ale spomeniem aspoň 

niektoré, ako je cesta 

cez Kolóniu, otočka pri 

schodoch na Mierovú 

ulicu. Autá musia cúvať 

pri odvoze odpadu, pri 

pluhovaní cesty v zimnom obdo-

bí, nemajú sa kde otočiť. Chodníky 

z Kolónie na autobusové zástavky na 

horný Piesok a nadol na nástupište 

sú nepoužívateľné. Pouličné osvetle-

nie na hlavnej ceste je nedostačujúce, 

občania ju používajú do práce ako aj 

na spomínané autobusy, cesta je sla-

bo osvetlená.

Ako hodnotíte život na Piesku te-

raz a ako v minulosti?

   Kedysi sme tu mali ihrisko, chodili 

sem cirkusanti, kolotoče, deti ale aj 

dospelí sa mali kde vyšantiť. Mali 

sme peknú obchodnú jednotku, letnú 

záhradu, kde sa tancovalo a zabáva-

lo počas letných večerov. Teraz nám 

zostali už len spomienky.

Ste členom stavebnej komisie. Čo 

teraz aktuálne riešite?

   Stále niečo riešime. Chodíme medzi 

ľudí a s nimi komunikujeme a radíme 

sa. Ak sa vyskytne nejaký problém, 

tak požiadavky postúpime na OÚ 

a tam sa rozhoduje.

Sú vo Valaskej čierne stavby a ako 

postupujete v prípade zistenia 

čiernej stavby?

   O čiernych stavbách neviem, ale 

v prípade zistenia, okamžite sa rieši 

vybavovanie povolenia.

Aké sú ohlasy na vybudovanie ka-

nalizácie na Piesku?

   Ohlasy sú dobré a občania trpezlivo 

čakajú na jej realizáciu. Aj touto ces-

tou apelujem na našich občanov, aby 

boli naďalej trpezliví. Nápomocní pri 

problémoch, ktoré sa vyskytnú počas 

budovania tejto kanalizácie, lebo 

bude slúžiť nám všetkým.

Vyrieši vybudovanie kanalizácie 

aj znečistený stav Bystrianky?

    Určite sa vyrieši. Čistota okolo stoku 

Bystrianky bude vyriešená hlavne po 

v našej obci vytvorené dobré 
podmienky.
   Otvorene kritizuješ van-
dalizmus, ktorý sa vo Va-
laskej veľmi rozmohol. Nie-
kto hovorí, že za to môžu 
rodičia a ich výchova, iní 
konštatujú, že škola, a po-
niektorí vinia za to dnešnú 
spoločnosť. Ako to vidíš ty 
a ako sa dá táto „nekultúr-
nosť“ odstrániť?
   Vandalizmus je, zdá sa, ce-

losvetový  sociálny jav a problém najmä 
mládeže. Je prejavom predovšetkým ag-
resivity, necitlivosti, ale aj nekultúrnosti 
a celkom obyčajnej hlúposti. Môže mať 
rôzne príčiny. Neviem pochopiť vandala, 
ktorý chce vraj proti niečomu protesto-
vať tým, že zničí alebo poškodí nejaké 
všeobecne prospešné zariadenie, ktoré 
môže slúžiť dokonca aj jemu samému. 
Napríklad zničí lavičku, dopravnú znač-
ku, počmára stenu a podobne. Vandali sú 
veľmi často frustrovaní jedinci, ktorí nie sú 
schopní z rôznych príčin sa presadiť a byť 
úspešní v normálnom živote. Bývajú nimi 
aj ľudia vetchého charakteru, ktorí sa pre-
stávajú kontrolovať pod vplyvom alkoho-
lu, či iných omamných látok. Napokon sa 
nimi spravidla stávajú problémoví a ťažko 
vychovávateľní jedinci s geneticky zakó-
dovanou agresivitou.
Samozrejme, pozitívne výchovné vplyvy 
môžu tento jav zmierniť. Rodinné pro-
stredie je dominujúce. Rodičia, ktorí svo-
je dieťa nenaučia, že odpadky patria do 
smetného koša, „vychovávajú“ potenciál-
neho vandala. Je už príliš neskoro, keď sa 
to dieťa má naučiť až v škole. Žiaľ, sú ľudia, 
ktorí okolo seba neustále robia neporia-
dok a druhí, ktorí sa správajú slušne, to po 
nich stále upratujú. Tam, kde sa zanedbala 
výchova, si možno nápravu vynútiť len re-
presiou. V mnohých mestách sú dokonca 
za odhodený papierik, ohorok cigarety, 
odpľutie si na chodník poriadne mastné 
pokuty. Pravdaže najlepšie by bolo, keby 
každý človek dokázal rozlíšiť či jeho sprá-
vanie a konanie je dobré, alebo zlé.
   Čo tebe vo Valaskej chýba a čo by si 
chcel zmeniť?
   Bolo by zaujímavé  obrátiť sa na čita-
teľov VH s touto otázkou. Možno by re-
dakcia dostala inšpirujúce podnety pre 
poslancov a starostu, ktoré by sa mohli 
stať súčasťou investičného plánovania. 
Ja by som sa rád dožil prepojenia Valaskej 
a Brezna cyklotrasou pozdĺž Hrona. Na to 
je ale potrebná spolupráca a spoločný zá-
ujem. O to je to ťažšie.
V silách obce je dobudovanie športového 
areálu za kultúrnym domom. Myslím, že aj 
námestie by už potrebovalo renováciu.   
Podporoval by som myšlienku vybudo-
vania menšieho penziónu pre osamelých 
a ťažko chorých občanov. O nápady by 
nebola núdza, len aby nechýbali peniaze 
a odhodlanie pustiť sa aj do väčších pro-
jektov.                                     Danka Králiková

ekologickej stránke.

Na Mierovej ulici v prí-

pade prívalových daž-

ďov steká voda z oko-

litých kopcov no kana-

lizačná sieť ju nestíha 

odviesť a voda tečie 

po ceste. Brehy potoka 

Bystrianka tiež nie sú 

spevnené a udržiavané 

od Doliny až po Kobok. 

Plánujete tieto prob-

lémy riešiť v rámci protipovodňo-

vých opatrení?

   V prípade prívalových dažďov si 

občania na Mierovej ulici pomáhajú 

jeden druhému, ako sa len dá, a sa-

mozrejme, ktorí ako vládzu. A čo sa 

týka Bystrianky, treba aj toto riešiť. 

OÚ má niekoľko zamestnancov, kto-

rí sa zaoberajú protipovodňovými 

opatreniami, tak dúfam, že sa prídu 

pozrieť aj na spomínanú časť Piesku 

a zaujmú k tomuto problému pozitív-

ne stanovisko.

Čo obyvatelia Piesku robia (v prí-

pade nerobia) pre úpravu a skva-

litnenie životného prostredia – uli-

ce, zastávky, chodníky...?

   Naši občania sa zapájali do brigád 

pri úprave chodníkov a čistení stud-

ničky. Ale ako sa začali prevádzať 

aktivačné práce pre dlhodobo neza-

mestnaných, tak občania začali byť 

pasívni. Príďte sa pozrieť ako to teraz 

vyzerá, keď sa na týchto prácach zú-

častňujú len zamestnanci VPP.

Problém úzko súvisiaci s ochranou 

životného prostredia predstavuje 

aj vyčíňanie motorkárov, ktorí svo-

jou bezohľadnou jazdou po okoli-

tých svahoch a lese ničia trávnaté 

porasty, rušia zver a vytvárajú 

koľaje, pričom Piesok sa nachádza 

v ochrannom pásme NAPANT. Ako 

proti nemu bojujete?

   Niekoľkokrát sme ich už aj upozor-

ňovali, aby s tým prestali, ale tento 

šport je momentálne trendový. Nás 

trápia aj iné záležitosti týkajúce sa 

lesa na kopci Diel; polia a lúky sú tu 

znečistené, chodníky zarastené a ne-

priechodné, cez horu by ste ťažko 

prešli krížom. A kto je za túto našu 

krásnu prírodu zodpovedný? A nič 

s tým nerobí? My o nich vieme.
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   Ubehli štyri mesiace od uverej-
nenia článku „Čo sa vraví a o čom 
sa šušká“. Bol som milo prekvape-
ný nad množstvom pozitívnych 
a podporných ohlasov pre mňa 
známych a hlavne neznámych 
obyvateľov Valaskej. Vyslovujem 
im veľké poďakovanie. Teraz už 
viem, že odpovede k 19. otázkam 
čaká veľké množstvo nás občanov 
Valaskej. 
   Áno, uznáme pánu starostovi, 
že má veľa povinností, ale predsa 
má aparát zamestnancov úra-
du, od prednostu až po údajne 
obecnú fotografku, ktorá, ak je 

p. A. B., Ul. Tatranská – Som dôchodkyňa, mám nad 70 rokov a za dva 
mesiace nenaplním nádobu na smeti a aj separujem odpad. Nemôžem 
mať zľavu na poplatku?

p. J.K. a I. F., Ul. Osloboditeľov – Nezhoduje sa nám stočné so spotrebou 
vody, prečo? Máme platiť stočné, keď čistička nefunguje 20 rokov?

p. A. Š., Ul. Hronská – Deti nám pracujú a študujú v zahraničí, prečo mu-
síme za nich platiť poplatky za odpad, keď nie sú doma?

p. I. H., Ul. Budovateľská – Sused si spravil okno do nášho dvora (pozem-
ku). Nepotreboval náš súhlas?

p. A. Š. a R. S., Ul. Partizánska a ul. Záhradná – Máme označovať vrecia 
so separom menom a adresou, keď ich poslanci neoznačujú?

p. R. B. a M. K., Ul. na Studničke a ul. Osloboditeľov – Sused na spoloč-
nom dvore vymenil betónové tvárnice (popraskané) za nové. Potreboval 
nahlásiť stavbu na úrade?

   To sú len niektoré otázky, ktoré som si vypočul ja. Nie je to smutné, že 
občania nejdú na úrad, alebo za poslancom poradiť sa? PREČO? Majú 
niektorí zlé skúsenosti?

Milan Cipciar

1  SPRÁVNE SEPARUJEME ODPAD?
   Ak áno, je všetko v poriadku, ale videl som, čo všetko sa v jutových 
vreciach nachádza,  napr. pampersky, kuchynský odpad a podľa pra-
covníkov separu aj uhynutá domáca hydina, dokonca niektorí si mýlia 
vrecia s nádobou na komunálny odpad. Dovezené vrecia pracovníci 
separu jednotlivo vysypú na podlahu a ručne triedia: v lete v horú-
čave, smrade, špine a v zime mrznú. Zaslúžia si náš obdiv a uznanie, 
pretože sú vystavení poveternostným podmienkam, infekciám a cho-
robám. Sú v rizikovom zamestnaní a zaslúžia si aspoň zdravotnú pre-
hliadku a pozornosť obecného úradu, a čo tak keď už prispieva na 
rôzne zájazdy, nemôže im ponúknuť štyri voľné miesta zdarma, ako 
odmenu za ich prácu?
   V ŽP keď sme začali triediť odpad, tak sme raz týždenne mali škole-
nie. Vo Valaskej boli nástenky, ktoré po čase zmizli. Čo tak znovu vy-
robiť letáky v rámci obecného úradu a tieto vložiť do schránok a do 
obecného Hlásnika? Hlavne čo triediť a čo do separu patrí a čo nie. 
Vrecia sa mali označovať, čo tam je a od koho. Ľudia prišli na to, že na 
obecnom  úrade niet osoby, ktorá by o tento zoznam a menoslov mala 
mať záujem.

2)   Dňa 7. 9. 2011  pán Uhrin, starosta obce, zvolal zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva, ktorého som sa  ja a ešte šesť ďalších občanov 
Valaskej zúčastnili. Bol som tam prvýkrát, no odchádzal som sklama-
ný. Prečo? Poslanci väčšinou neboli  na zasadnutie pripravení. Ale my, 
pár občanov, sme sa dozvedeli, kto môže kopať hroby na cintoríne 
a prečo len IRIS? Kto sa dá pochovať a kto spopolniť? 
   Že do tajchu na Studničke sa ponoril, len jeden zo zastupiteľstva. Aj 
keď pán starosta chcel dať opraviť múr tajchu, presvedčil ho ponore-
ný, že je to zbytočné a treba urobiť rekonštrukciu celého múru a to 
nestane, lebo na to nie sú peniaze. 
   Že hlavnú cestu cez Partizánsku ulicu treba zrušiť, že v truhliciach cez 
Tatranskú ulicu rastú len žlté kvietky. Túto múdrosť treba patentovať 
a vyrábať len plechové kvetináče. („Sadnite si do auta v lete aká je tam 
teplota a ako sa plech rozpáli“).
    Na žiadosť o odpredaji časti pozemku za multifunkčným ihriskom 
pán starosta so zástupcom vyjadrili nesúhlas, ale poslanci bez udania 
dôvodu pozemok a jeho predaj odsúhlasili, na čo jeden z nesúhlasu-
júcich reagoval v tichosti: „Zase predávame obecný majetok, ako sme 
predali Bystrú a Chvatimech?“ 
    Možno, že niektorí ani nevedeli, čo predávajú, veď pri ihrisku by 
mohla stáť malá tribúna, priestory na odkladanie oblečenia, šatne pre 
športujúcich, oddychová zóna, park, lavičky, ktoré vo Valaskej chýbajú. 
Jedna pani poslankyňa chcela informácie o zájazdoch, na ktoré pris-
pieva obecný úrad. Kto ich organizuje, koľkokrát a akou sumou obec 
dopláca? Odpoveď nemohla byť zverejnená.

PROSÍM VÁS, OBČANIA A VOLIČI, PRÍĎTE NA OBECNÉ ZASTUPI-
TEĽSTVO A POMÔŽME POSLANCOM PRI ICH ZMYSELNOSTIACH!

Milan Cipciar

   Ubehli štyri mesiace od uverej-
nenia článku Čo sa vraví a o čom

p. A. B., Ul. Tatra
mesiace nenapl
mať zľavu na po

Čo sa vraví...
platená z našich daní, by malo 
byť jej povinnosťou zdokumento-
vať neporiadky a nezmyselnosti 
v obci. Čo tak odfotiť a na námestí 
vystaviť zničené lavičky v Starej 
Valaskej pri ĽŠU, na zástavke TDH, 
na námestí, oplotenie a vstupná 
brána k ĽŠU, a čo tak vraj altánok 
na bývalom septiku za ĽŠU, ktorý 
vraj stál 20 000,-€, rozbitý pútač 
pred pamätnou izbou, priestor pri 
multifunkčnom ihrisku za kinom, 
ktorého časť poslanci predali? 
A čo vás, páni poslanci a rôzne ko-
misie, problémy občanov nezaují-
majú a neoslovujú?

MOJE NÁZORY A POSTREHY

Sťažnosť
   Som už dôchodca a rád sa starám o kvety na okne a teším, sa ako v lete skrášlia 
našu ulicu. Nemôžem ale nevidieť paradox na druhej strane ulice – kopu smetí, 
ktoré záhradkári vynášajú rovno pred svoje záhradky pod krásne vyrastený smrek. 
Pýtam sa, čo sme to za ľudia, nevidíme si už ďalej od nosa? Alebo to, čo je pred 
našimi dverami sa nás už netýka? Je nutné pokutovať, aby sme sa správali ako 
ľudia? Jedná sa o ulicu Hronská č. 427. Tí, čo sa ich to týka,  o sebe vedia, a preto 
ich žiadam o nápravu, aby sme sa nezaradili k našim neprispôsobivým občanom, 
ktorých často kritizujeme, ale sme naozaj iní?

Jozef Šteller

Čo ešte chcú vedieť občania?

   Frekventovaná štátna cesta Valaská – Chvatimech. Takto vyzerá už celé roky. 
Občas prevalené zvodidlá podoprú kolmi. Krajnica je už dávno odtrhnutá. Čaká 
sa, kedy sa odtrhne polovica cesty. Najskôr to bude pod nejakým ťažším vozidlom. 
Napríklad možno aj pod školským autobusom plnom detí. Potom určite postavia 
pod cestou opornú stenu. Ako inak.

 Text a foto Ivan Karak

V ohrození 
života
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Predám 1-izbový byt 
v Brezne, Krčulová ulica. 

Pôvodný stav, plastové okná.
Cena dohodou. 

Tel. číslo: 0903 527 263

Preventívna prehliadka v stomatológii

Vodomer je zariadenie na mera-

nie množstva pretečenej vody, 

jej spotreby. Demokracia je do-

slovne vláda ľudu. Pluralitný 

systém politických strán v parla-

mente,  ktoré si  ľudia zvolia, aby 

vykonávali ich vôľu. Pritom sa 

uznávajú princípy, umožňujúce 

uplatnenie vôli väčšiny.

Akú som našiel súvislosť medzi 

týmito pojmami?

Na schôdzu vlastníkov bytov, 

týždeň vopred avizovanú, sa do-

stavila menej ako 

polovica vlastní-

kov. Niekedy príde 

len tretina. Napriek 

tomu, že všetko, čo sa predisku-

tuje a prijme v uznesení, je o ich 

vlastných peniazoch.

Teraz, okrem iného, viacerí vyjad-

rili nespokojnosť s vyúčtovaním 

spotreby vody. Hlavný vodomer 

nameria vždy viac, ako je súčet 

spotreby všetkých pomerových 

vodomerov. Stručne poveda-

né, vždy preplácame. Keby išlo 

o nejakých 10%, tie straty mož-

no zdôvodniť. Ale  30% je trochu 

„silné kafe“. A tak sme sa  dohodli 

s konateľom správcovskej spo-

ločnosti Valbyt, že uskutočníme 

kontrolné meranie. Nedávno 

boli odpísané stavy vodomerov. 

Po istom čase uskutočníme ďal-

šie meranie tak, aby prebehlo 

v rovnakom čase na hlavnom 

i pomerových meračoch. Uply-

nulo niekoľko týždňov a na ná-

stenkách všetkých vchodov sa 

objavila výzva, aby v určenom 

čase všetci vlastníci bytov zistili 

údaje na svojich vodomeroch.

Údaje mali na podpísaných 

papierikoch vhodiť do mojej 

schránky. Pokus totálne zlyhal. 

Viac ako polovica ľudí ho igno-

rovala. Netrápi ich, že vodu budú 

naďalej preplácať? Ale áno, budú 

ďalej frfľať a nadávať. Ale ak na 

nápravu veci majú pohnúť čo len 

prstom, vykašľú sa na to.

Vodomery 
Ak na správu vecí svo-

jich osobných sa ob-

čania takto stavajú, čo 

potom s vecami verej-

nými? Veď obec i republika je vec 

verejná. Na verejné zasadnutia 

obecného zastupiteľstva za celé 

volebné obdobie príde len výni-

močne pár občanov. Obci všetci 

platíme dane, obec dostáva ešte 

ďalšie peniaze na svoje fungova-

nie a rozvoj. Málokoho z obča-

nov však zaujíma, ako sa s nimi 

nakladá. Dozvedáme sa, ako 

tí, ktorí sa dostali k moci, často 

podľahnú samoľúbosti a nená-

sytnej chamtivosti,  zneužívajú 

svoje postavenie pre vlastný 

prospech a nerobia si problé-

my s morálkou. Kto z politikov 

za trestné činy, poškodzujúce 

štát a občanov, stál pred súdom 

a bol odsúdený? Masmédia stále 

informujú o škandalóznych pre-

šľapoch politikov, či politických 

strán. Politici a strany sa navzá-

jom obviňujú. Ale nikto sa zatiaľ 

z ničoho nezodpovedal. Nikto 

nebol odsúdený. Vrana vrane oči 

nevykole, všimli si už dávno naši 

predkovia. Média a mimovládne 

organizácie priam burcujú, ale 

národ je nemý. Ochotne zabud-

ne na viny tých, ktorí ho okradli. 

Nie je tu ani zvykom, aby im to 

spočítali aspoň vo voľbách. 

Hovorí sa už dávno o biednej po-

litickej kultúre v parlamente. Keď 

vidím pri tom apatiu a politické 

bezvedomie veľkej časti národa, 

prepadám skepse a pochybujem 

o demokracii. Štát dá chudob-

ným po 20kg múky a 20kg cesto-

vín. Ešte keby k tomu bola fľaša 

borovičky, zavládne takmer vše-

obecná spokojnosť. Čo z toho, že 

nám všetkým tečie do topánok. 

Veď my tú vodu zaplatíme. Ne-

pozrieme sa ani na vodomer. 

 Ivan Karak

   Vzhľadom na situáciu, ktorá sa 
v zdravotnom obvode Valaská 
naskytla si dovoľujem podať 
pár dôležitých informácií k tejto 

problematike.
   Občania Valaskej často žiadajú 

o preventívnu prehliadku zastu-
pujúcich lekárov. Vzhľadom na to, 

že my nemáme s vami spísanú do-
hodu o poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti, nie je možné na poisťov-

ňu túto prehliadku vykázať. Aj keď sa 
urobí fyzická kontrola chrupu u pacien-

ta, poisťovňa ju nebude akceptovať. Bola by to prehliadka iba pre 
uspokojenie pacienta, že má chrup v poriadku. Záznam o prevede-
ní preventívnej prehliadky môže vykonávať iba ošetrujúci lekár.
   Karty a zdravotná dokumentácia môže byť lekárom vydaná iba 
v prípade, ak obdrží potvrdenie od svojho kolegu, v ktorom sa za-
väzuje, že k danému termínu preberá pacienta do trvalej starostli-
vosti. Tak sa zabráni tomu, aby bol pacient evidovaný u dvoch le-
károv a zároveň, ak si pacient svojvoľne vyžiada zdravotný záznam, 
aby neostal bez ošetrujúceho lekára. Zdravotná dokumentácia je 
právny dokument a podlieha ochrane práv údajov a nemôže sa 
vydať len ako obyčajný list. Všetky tieto vyjadrenia sú zakotvené 
v zákone, ktorý sme povinní všetci dodržiavať. Preto nemá vý-
znam, aby bol vyvíjaný tlak na to, aby bola prevedená preventívna 
prehliadka, alebo vydaný zdravotný záznam. 
   Do konca kalendárneho roka zostávajú tri mesiace, ja verím, že sa 
pán MUDr. Hýbela v zdraví a sile vráti na svoje miesto a k spokoj-
nosti všetkých sa vyriešia aj tieto boľavé miesta, ktoré sa otvorili. 
Viete, nemoc prichádza nečakane a neplánovane. Aj ja som mala 
úraz a moji pacienti ostali bez preventívnej prehliadky. Preto som 
zohľadnila situáciu a ošetrili sme ich tak, ako keby mali prehliadku 
urobenú. Chceme tým iba naznačiť, že všetko sa dá urovnať, len 
sa musíme navzájom chápať a nevytvárať nezdravé vzťahy, ktoré 
udalosti iba zhoršia. Prosím vás aj ja o pochopenie.
   Možno tieto slová vnesú do situácie trošku jasno a budeme hľa-
dať spoločné riešenie, ako pomôcť vám a zároveň, aby sme my 
mali dosť síl to zvládnuť a vyriešiť.

   Veľa zdravia želá
   MUDr. Viera Weissová

   Kto by to bol povedal, že v po-

slednom období tak zatracova-

né Osrblie – biatlon - zazname-

ná na majstrovstvách Slovenska 

vo Vyhniach v letnom biatlone 

také úspechy. Sme na to dosta-

točne hrdí my Valašťania, lebo 

práve z detí našej ZŠ vyrástli a 

vyrastajú úspešní biatlonisti. 

Máme majstra Slovenska v ka-

tegórii mužov Petra Ridzoňa, z 

juniorov je majstrom SR Tomáš 

Hasila, v kategórii žien Teréziu 

Poliakovú a v ďalšej kategó-

rii na prvom mieste je Michal 

Šima. Škoda, že streľba nevyšla 

Filipovi Kramlovi a aj ďalším, 

ktorí dlhodobo dosahujú dob-

ré výsledky. „Podhubie“ v biat-

lone je dobré a treba i naďalej 

vyhľadávať talenty a potom im 

pomáhať a nezatracovať pri 

občasných zakolísaniach. 

   Aj tento školský rok bolo do 

prípravky prihlásených 29 detí. 

Je to pekný počet, ale treba im, 

hlavne zo strany rodičov, hod-

ne pomáhať.

    Verím, že budú tvrdo tréno-

vať a dosahovať výsledky  ako 

ich vzory z klubu a budú sa od 

starších pretekárov hodne učiť. 

Veď dokazovali to už aj na pre-

tekoch vo Vyhniach.

Blažena Pastírová

V BIATLONE SME DOSIAHLI
KRÁSNE ÚSPECHY

a demokracia
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   Koncom minulého školského roka ma zaujalo, že veľa školopo-

vinných detí po skončení vyučovania fajčilo za garážami pri škole, 

niektoré dokonca z 1. stupňa. To ma podnietilo napísať o tejto téme 

niečo  o škodlivosti tohto neduhu.

   Mnoho ľudí začne fajčiť v detskom veku ,lebo nechápu škodli-

vosť hlavnej zložky tabaku- nikotínu, oxidu uhoľnatého a iných 

jedovatých látok. Vplyvom týchto látok sa riasinkový epitel 

dýchacích ciest mení na dlaždicový/nachádzajúci sa na 

koži a v žalúdku/, čo vedie k strate schopnosti pľúc 

brániť sa infekciám. To vedie k chronickému zápa-

lu priedušiek sprevádzaného dusivým kašľom. 

Je to prvý krok k rakovine. Riziko sa počíta 

balíčkovým rokom, t.j. ak fajčiar vyfajčí 

jednu krabičku denne počas jedného 

roka. V súčasnosti pripisujeme fajčeniu 

15% všetkých ochorení na rakovinu. 

Okrem rakoviny pľúc s fajčením súvisia  

zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, 

hrtana, pažeráka ,žalúdka, močového 

mechúra,  obličiek, pankreasu, hrubého 

čreva a konečníka. Na Slovensku tvoria 

zhubné nádory pľúc asi 25% všetkých 

ochorení a tretinu úmrtí na všetky nádory 

u mužov ročne. Život fajčiara sa skracuje 

priemerne o 8-10 rokov. Absolútna väčšina 

ľudí, ktorí zomreli na rakovinu pľúc alebo infarkt  boli fajčiari.

   Nesmie sa zabúdať ani na pasívne fajčenie. Toto nebezpečenstvo sa 

zvyšuje najmä u detí a mladistvých  v uzatvorených miestnostiach, 

kde sa fajčí a tým rýchlo stúpa koncentrácia oxidu uhoľnatého.

   Nikotín spôsobuje uvoľňovanie adrenalínu, ktorý zvyšuje srdco-

vý pulz v stave pokoja, systolický a diastolický krvný tlak . Prispieva 

k poruchám rytmu srdca, zvyšuje priľnavosť krvných doštičiek, čo 

 V našej materskej škole sme privítali spolu 

104 detí, z toho 30 nových, ktorým sa snažíme 

vytvárať také podmienky a prostredie, aby sa 

u nás cítili čo najlepšie. Veď predškolský vek je 

obdobím nášho života, z ktorého sa nám vy-

nárajú prevažne kladné citové zážitky. To, ako 

sme sa spolu s kamarátmi hrali, spievali, cvi-

čili, stolovali, učili sa nové poznatky o javoch 

najbližšieho prírodného, kultúrneho i spolo-

čenského okolia.

Deti sú zaradené do šiestich tried, v ktorých 

pracujú kvalifi kované učiteľky. Štyri triedy s ce-

lodennou starostlivosťou v budove materskej 

školy a dve triedy detí sú aj  v tomto školskom 

roku umiestnené v náhradných priestoroch v 

Klube dôchodcov vo Valaskej s poldennou pre-

vádzkou.

Už druhý rok pracujeme s novým školským 

vzdelávacím programom, ktorý spresňujeme 

a redukujeme tak, aby svojím obsahom bol prí-

ťažlivý nielen  pre rodičov, ale hlavne pre naše 

deti. Výchovu a vzdelávanie zameriavame na 

jedinečnosť a individualizovaný rozvoj osob-

nosti dieťaťa, čo znamená, že podporujeme 

jeho individuálny rast, realizáciu jeho poten-

cialít, sebarozvoj a zároveň zdôrazňujeme po-

trebu pomoci a ochrany dieťaťa.  V školskom 

Len nedávno sa začal nový školský rokLen nedávno sa začal nový školský rok

vzdelávacom programe ponúkame aj rozšíre-

ný obsah výchovy a vzdelávania: anglický ja-

zyk, náboženstvo, regionálne zvyky a tradície 

nášho regiónu, výtvarnú a environmentálnu 

výchovu, v spolupráci so ZUŠ aj hudobnú vý-

chovu. V ponuke je aj niekoľko veľmi zaujíma-

vých aktivít, ktoré uskutočňujeme v rámci spo-

lupráce s rodičmi, a tešia sa veľkému záujmu 

detí, ale aj rodičov.

Chcela by som všetkým našim deťom a rodi-

čom zaželať, aby zažili s nami len pekné chvíle, 

ktoré si deti budú pamätať celý život a s láskou 

budú na ne spomínať. 

Iveta Babčanová, riaditeľka MŠ

podporuje tvorbu zrazenín. Druhou najdôležitejšou látkou tvoria-

cou cigaretový dym je decht, ktorý v mnohých prípadoch vplýva na 

organizmus karcinogénne. Posledná zložka cigaretového dymu je 

oxid uhoľnatý. Viaže sa na hemoglobín/ krvné farbivo prenášajúce 

kyslík/. Väzba je 200 - krát vyššia, než ku kyslíku. 

    Ako je to s fajčením u detí? Tri zo 4 detí vedia ,čo sú to cigarety 

už pred 5. rokom života. Výskum ukázal , že sú 3 kritické ob-

dobia pre fajčenie u mladých ľudí. Vo veku  9-10 rokoch 

túžba začať fajčiť dosahuje vrchol , v 12-13 rokoch 

začínajú mnohí pravidelne fajčiť, v 15-16  rokoch 

sa objavuje pocit ,že treba prestať. U mladist-

vých fajčiarov vzniká závislosť oveľa 

rýchlejšie ako u dospelých. Niektoré 

11- ročné deti, ktoré fajčia občas, majú 

typické známky závislosti. Deti s fajče-

ním experimentujú a domnievajú sa, že 

môžu kedykoľvek prestať, ale viac ako 

80 %  dospelých fajčiarov  začalo fajčiť 

v detstve, či rannom dospievaní.

   Je fajčenie módou? Nie, je to zlozvyk.  

Pokladá sa za prejav slabosti mladých 

a dospelých. Pomocou fajčenia sa zahá-

ňa pocit neistoty v spoločnosti, napätie, 

strach, alebo nuda. Mnohí si myslia, že 

fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú 

únavu, spánok.  Fajčenie však spôsobuje aj zabíjanie času. Deti, kto-

ré fajčia, sú náchylnejšie na kašeľ a zvýšenú tvorbu hlienu a majú 

vyššiu pravdepodobnosť ochorení na pľúcne choroby než deti, kto-

ré nefajčia. Deti- fajčiari majú 3x vyššiu absenciu v škole. Ako teda 

postupovať v prevencií proti fajčeniu? Hlavne príkladom rodičov 

a okolia, lebo deti  sa učia návykom od dospelých !!

          Vaša detská lekárka 

   

Fajčenie a deti, jeho škodlivé účinky na organizmus

Ilustračné foto
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...akoby z priehršte anjela
Kedysi dávno som čítal povesť, v ktorej pri stvorení 
sveta každý anjel dostal obrovský kôš vrchovato 
naložený krásami. Nimi bolo treba naplniť vtedy 
ešte prázdny a pustý svet, no posledný z anjelov, 
ktorý  do práve vznikajúceho sveta vyletel trochu 
neskôr ako ostatní, zrazu zistil, že zem je už posiata 
krásami hôr, úbočiami či šírymi pláňami kvetov a 
tak letel ponad krajinu a hľadal miesta, kde by aj 
on mohol tie svoje krásy rozosiať. Unavený z dlhé-
ho letu zrazu zavadil krídlom do končiara  akéhosi 
vrchu, ktorý sa v tom celý navalil na jednu stranu. V 
tej chvíli anjelovi vyletel obrovský kôš z rúk a všet-
ko krásne, čo v ňom bolo sa zrazu ocitlo v širokom 
okolí tohto vrchu...

Ten štít,  navalený na jednu stranu, neskôr ľudia na-
zvali Kriváňom a to miesto,... áno, je to ten úžasný 
fl iačik zeme, v ktorom žijeme. Keby mal človek dva 
životy, nestihol by vidieť všetky tie krásne miesta 
ktoré  stoja za poznanie.  Počnúc naším prvým vý-
letom pred štyrmi rokmi sme už štvrté leto prežili  
na cestách za všetkým krásnym, čo na Slovensku 
a v jeho okolí máme. Spolu so žiakmi ZUŠ-Valaská 
a pár ďalšími nadšencami sme strávili 14 nádher-
ných letných dní, z ktorých určite aj po dlhých ro-

koch ostane v srdciach účastníkov zopár pekných 
spomienok...

Znovu v znamení histórie a krás sveta
Aj tento, už štvrtý ročník našich zuškárskych výprav, 
bol v duchu spoznávania našej bohatej histórie a, 
samozrejme, prírody, ktorá nás obklopuje zo všet-
kých strán. Začali sme hneď, ako nám to upršané 
júlové počasie dovolilo a vybrali sme sa do Necpal-
skej doliny pri Turčianskych Tepliciach, a aj keď 
nám záver výletu predsa len trochu okorenil dážď, 
domov sme šli s dobrým pocitom z toho, akú ná-
ročnú trasu sme zvládli.   Ten anjel pri stvorení ozaj 
musel vysypať riadnu prietrž nádher všetkého dru-
hu, pretože miesta, ktoré sme navštívili v nasledujú-
cich akciách, by ani predstavivosť fi lmárov nemohla 
prevýšiť. 
9.júla sme sa vybrali na dva hrady pri Žiline. Oba, 
kedysi dôležité strážne hrady – Súľov aj Hričov - boli 
postavené na obrovských bralách Súľovských skál, 
čo v nás zanechalo pocit údivu nad ľudskou sna-
hu, no aj cesta hrebeňom medzi nimi bola pre nás 
rovnakým zážitkom. Je to svet divej a čistej prírody, 
ktorú ako diamanty na kráľovskej korune zdobia 
skalné útesy a do výšky čnejúce biele bralá tých naj-
zvláštnejších tvarov.  

Naše štvrté leto
Pokračovaním v ceste stredovekými dejinami nám  
bola ďalšia výprava 18.júla, a keďže to bol výlet au-
tom, mohli sme vidieť za jeden deň miesta, ktoré by 
pre vzdialenosť za čias ich najväčšej slávy mohol 
cestovateľ prejsť za tri -štyri dni. Prvým bol hrad Blat-
nica v blízkosti Necpalskej doliny, nasledovali hrady 
Lednica a Vršatec (neďaleko českých hraníc) a zá-
pad slnka nás svojimi farbami ohúril na hrade Sivý 
kameň, nazvaný podľa odtieňa skál, z ktorých bol 
kedysi postavený. Píšem „kedysi“, pretože z pôvodnej 
pevnosti sa vďaka blízkosti dediny zachovalo len 

niekoľko múrov a kresieb v 
starých kronikách. Lednica 
a Vršatec naopak ďale-
ko predstihli všetky moje 
očakávania.  Aj tu sa zase 
raz ukázalo, akí odvážni a 
vynaliezaví boli niekdajší 
stavitelia. Čo ma ale veľmi 
prekvapilo, v Lednickom 
hrade vládol čulý ruch 
archeologických a rekon-
štrukčných prác. Naplnilo 
ma to dobrým pocitom 
z toho, že sa predsa len 
niečo robí na záchranu ta-

kýchto úžasných miest. 

Dni plné spoločných zážitkov
Aj nasledujúcich jedenásť spoločných dní bolo 
plných zážitkov, ale aj spoznávania nových zaují-
mavých miest. Navštívili sme napríklad niekdajšie 
slávne banské mestá - Kremnicu a Banskú Štiav-
nicu. V Kremnici sme okrem mestského hradu vi-
deli aj expozíciu a výrobu v našej mincovni a dlhý 
čas sme strávili aj v múzeu o dejinách slovenskej 
i svetovej numizmatiky. V Banskej Štiavnici nám 
zase boli lákadlom Štiavnická kalvária, nádherné 
historické mesto, Dievčenský hrad nad ním a pro-
titurecká pevnosť „Nový zámok“. Ten je unikátnou 
stavbou už len tým, že bol na pevnosť prestavaný z 
pôvodného gotického chrámu, čím vznikla zvláštne 
bizardná stavba, plná slepých okien a výčnelkov, 
akoby niekto rozstrihal obrázok hradu a doplnil ho 
v duchu surealizmu Salvádora Dalího do jednej ko-
láže spolu s fragmentmi gotického chrámu. Z miest, 
dýchajúcich históriou, ktoré sme toto leto navštívi-
li, ešte určite stojí za zmienku napríklad naša cesta 
za gotickými kostolíkmi v Španej Doline, v Čeríne a 
v Ponikách, v okolí Banskej Bystrice, východosloven-
ské hrady Čičava a Brekov -kedysi patriace známej 
Čachtickej pani, či úžasné mesto Bardejov, ktoré je 

považované za najpôvodnejšie gotické mesto na 
Slovensku.  Keďže sme výtvarníci, po dlhej dobe plá-
novania sme sa rozhodli aj pre návštevu galérie An-
diho Warhola v Medzilaborciach, ktorá nás svojou 
rozsiahlosťou úplne ohromila.
Neostali sme ale len pri histórii a umení. Niekoľko na-
šich ciest smerovalo aj do divej prírody, či výšav hôr.  
Na začiatku augusta sme sa vybrali do Dobšinskej 
Ľadovej jaskyne a Stratenou dolinou potom k prieh-
rade na Dedinkách, no naším najväčším výkonom 
boli dve vysokohorské cesty v Tatrách. Koncom au-
gusta, keď aj počasie začalo priať takýmto akciám,  
vybrali sme sa na štít Solisko, z ktorého nám  po dlhej 
ceste skalami bol neskutočnou odmenou výhľad ši-
roko -  ďaleko, a o pár dní neskôr sme sa rozhodli pre 

najnáročnejšiu výpravu 
z našich doterajších ciest.  
Cieľom nám bol prechod 
hrebeňom Západných 
Tatier – Roháčov. Od 
Zverovky sme sa popri 
Ťatliakovej chate vybrali 
Smutnou dolinou až do 
sedla, z ktorého nás cez 
Plačlivé a Ostrý Roháč 
čakala dlhá niekoľkoho-
dinová cesta hrebeňom 
až na vrch Volovec, ktorý 
je zároveň našou hrani-
cou s Poľskom. Ako som 
povedal- bola to určite 
doteraz naša najnároč-
nejšia výprava, no keď 
sme po celodennej túre 
z parkoviska pod vrchmi 
videli, čo sme prešli, na-

pĺňalo nás to nesmierne dobrým pocitom.

Cieľom nám nebolo len Slovensko
Už minulý rok sme niektoré naše cesty nasmerovali 
aj do zahraničia, a keďže je aj tam množstvo nád-
herných miest, aj toto leto sme sa rozhodli pre tieto 
trochu vzdialenejšie ciele. Keby som každému mies-
tu venoval čo len stĺpček, bolo by to pre množstvo 
našich cieľov skôr na knižný bedeker než na článok, 
no určite stojí za zmienku, napríklad taký hrad Fuzer 
na východe Maďarska, postavený ako obranná go-
tická pevnosť v temných časoch Tatárskych nájaz-
dov,  hrad Csesznek či Ostrihom so svojím hradom 
a úžasnou bazilikou, z ktorej je vďaka tamojšej ro-
vine výhľad  doďaleka. Najzaujímavejším miestom 
v Maďarsku ale pre nás boli zrúcaniny  románskeho 
kláštora a chrámu v Zsámbéku.
Je to veľmi zvláštne miesto architektúrou budiace 
dojem, že sa návštevník ocitol niekde v západnom 
Francúzsku.  Je tomu tak preto, že ho pred takmer 
900 rokmi postavili francúzski rehoľníci, ktorí sem 
do strednej Európy prišli na pozvanie vtedajšieho 
panovníka a keďže okrem viery sa rozhodli šíriť aj 
kultúru západného sveta, vzniklo tu nielen opátstvo 
s chrámom, ale aj osada založená remeselníkmi a 
roľníkmi zo západného Francúzska.  Mimochodom, 
koho by toto rozprávanie o našich cieľoch zauja-
lo a chcel by si z nich pozrieť fotoreportáž, nájdete 
množstvo pekných záberov na našej stránke www.
zusumelci.estranky.sk . 

Bez konca 
 Kde jedni končia, iní začínajú, a niektorí ...ideme ďa-
lej.  Bodkou za týmto úžasným spoločným letom by 
mohol byť západ slnka nad hradom Sklabyňa, ale 
už teraz viem, že naše cesty nekončia a že už nemu-
sia byť ohraničené ani letnými prázdninami. Aj na 
školský rok máme naplánovaných hneď niekoľko 
ciest – či už do galérií alebo len tak niekde za múry 
hradov, rozprávajúcich svoje zabudnuté  legendy...

   Mgr. Rastislav Turňa
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Vážení obyvatelia miest a obcí, 

poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou 
samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš 
dôstojný život. 
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 
4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka 
verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa 
a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie. Od roku 
2004 platí nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov 
v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii 
miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských 
a obecných zastupiteľstiev prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce, ale aj na Vaše reálne možnosti 
ich zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných 
služieb alebo investičných akcií. 
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne 
menej financií a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu 
obyvateľov ani podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model financovania, naviazaný na 
jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, 
obce a vyššie územné celky.   
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. 
Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich obyvatelia 
z daní, ktoré zaplatili. 
Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest a obcí, ktorá zastupuje 
viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne nesúhlasí s fiškálnym 
experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne 
varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy 
samosprávy, ale aj paralyzovať základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia poskytovať 
svojim obyvateľom. 

Jozef  DVONČ

predseda
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
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   To všetko právom patrí tým, ktorí pred 67 rok-

mi nezaváhali postaviť sa na odpor krutému 

fašistickému útoku. 

   Skláňanie sa pred všetkými žijúcimi, ale aj 

pred tými, ktorí už nie sú medzi nami a s pietou 

spomíname na tých, ktorí v boji stratili to najd-

rahšie – svoje životy. Nikdy nesmieme zabud-

núť na strasti a útrapy, s ktorými sa rodila vytú-

žená sloboda. S týmto vedomím sa členovia MO 

SZPB Piesok zúčastnili dôstojných osláv SNP v B. 

Bystrici za účasti pána prezidenta I. Gašparovi-

   V slnečné ráno 24. 9. 2011 sa 

stretlo do 40 ľudí, pre jedné-

ho. Ten jeden bol Jozef Slivka. 

S myšlienkou stretnutia a výstu-

pu na Ďumbier prišiel Peter Ber-

čík, ktorému dopomáhal Erik 

   Nie tak dávno sme si pripomenuli        

66. výročie ukončenia druhej svetovej 

vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. 

Bola to spomienka na tých, ktorí bojovali 

za našu slobodu či už padli na frontoch, 

alebo zahynuli v koncentračných tábo-

roch. 

   Dňa 26. augusta sme si v našej obci 

pripomenuli 67. výročie Slovenského 

národného povstania. Pietneho aktu 

a kladením kytíc k pomníkom padlých sa 

zúčastnili členovia ZO-SZPB, zástupcovia 

obecného zastupiteľstva, pán starosta 

Ing. Juraj Uhrín a občania. Čestnú stráž 

pri pomníkoch držali členovia Hasičské-

ho zboru. 

   Dychová hudba a spevokol Lipka za-

hrali a zaspievali piesne viažúce sa k re-

volučným dňom. Je nesmierne dôležité 

tieto hodnoty si ctiť aj dnes. 

   Vzdajme spoločne úctu a hold tým, 

ktorí o svoje životy v zápase za slobodu 

prišli, ale aj tým, ktorí žijú.

Krupová Lýdia

ZO-SZPB

Podľa vzoru predkov
Bachratý a Jano Turis. Ďumbier! 

Sem v roku 1990 Jozef Slivka 

s hŕstkou „šialencov“ vyniesol 

na vlastných pleciach dvojkríž, 

ktorý zhotovil na dvore. Aj tu 

vidieť, že Jozef Slivka bol mul-

tifunkčný človek. Česť 

jeho pamiatke sme 

vzdali pri Jeho dvojkrí-

ži, kde na fujare, vyro-

benej Jozefom Slivkom, 

zahral Maťo Hasz.

   Veľká vďaka organi-

zátorom, ktorý na Tran-

goške navarili kotol 

halušiek, pripravili vi-

deozáznamy z prierezu 

života, tvorby, aktivít 

Jozefa Slivku a pozvali 

zahrať Kučeravý javor 

z P. Polhory.

   Veľmi pekne ďakujem 

organizátorom, zúčast-

neným, chlapcom Maťa 

Tesáka.

   Silvia Vilhanová

Spomienka, úcta, pieta a vďaka

Rok 1990

Rok 1990

24.9.2011

foto: Peter Berčík

ča a vládnych činiteľov SR.

   MO SZPB nezabúdajú ani na dôkladnú úp-

ravu pamätníka na Táľoch, ktorý je, žiaľ, toho 

času ochudobnený o pamätnú tabuľu menovi-

tých obetí. (Tomu, kto to  spôsobil, iste nič ne-

hovorí „Spomienka, úcta, pieta a vďaka.“)

   Veľká vďaka však patrí pánovi starostovi Ing. 

J. Uhrinovi, ktorý tak isto ako MO SZPB odsúdil 

tento bezcharakterný čin a zároveň nám prisľú-

bil dať tabuľu menovitých obetí do pôvodného 

stavu.                         text a foto: Viera Babčanová

Slovenské 
národné povstanie
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   Prvá júlová sobota bola veľmi málo lákavá počasím. Pršalo, 

ale osemnásť členov a rodinných príslušníkov našej základnej 

organizácie z Valaskej, Podbrezovej a Hornej Lehoty sa vybra-

lo na autobus, ktorý smeroval do Revúcej. Tu bola prehliadka 

záujmovo – umeleckej tvorivosti zdravotne postihnutých detí 

a dospelých. Organizátorom bolo mesto Revúca, Okresná rada 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Brezno a Mestské 

kultúrne stredisko Revúca.

   V Revúcej nás najskôr oboznámili s pamätihodnosťami mes-

ta: evanjelický kostol, prvé slovenské gymnázium, kde sme si 

vypočuli zaujímavé informácie o našich popredných spisova-

teľoch, ktorí tu študovali.

   Trinásty ročník Okresnej prehliadky ZUT zdravotne posti-

hnutých detí a dospelých sa začal vystúpením horehronských 

súborov z Heľpy a Závadky nad Hronom. Hoci vieme, že tie-

to súbory majú pekné rovnošaty, teraz vystúpili v rázovitých 

a prekrásnych krojoch, ktoré hýrili charakteristickými farbami 

ich obcí.

  Ďalej vystupovali súbory z Tisovca a Revúcej. Je obdivuhodné, 

ako títo členovia Základnej organizácie zdravotne postihnu-

tých s chuťou a radosťou z rozdávania krásneho spevu iným 

zabúdajú na svoje zdravotné problémy.

   Chotár našej obce je priam 
predurčený na chov oviec. Ve-
novali sa tomu už aj naši pred-
kovia. Ich záslužnou prácou 
v tejto oblasti zanechali nám 
nielen názov obce, ale aj skú-
senosti a lásku k chovu oviec, 
čo sa posúvalo z generácie na 
generáciu.
   I napriek tomu prešiel chov 
oviec i časom, kedy mierne 
upadal a ustupoval. Ale v po-
slednom období akoby nabral 
nový dych a postúpil až na pro-
fesionálnu úroveň v niekoľkých 
našich veľmi pracovitých obča-
noch, ktorých vzorom je pán 

   Výbor JDS tradične každý rok 
uskutočňuje zájazd na kúpalis-
ko pre starých rodičov s vnúča-
tami. Tohto roku sme vybrali kú-
palisko vo Vyhniach. Zúčastnilo 
sa 38 členov JDS spolu s deťmi. 
   Dojmy a zážitky z vydareného 
výletu vo svojom poďakovaní 
vyjadrila každoročná účastníčka 
výletu Miška Rafajová za všetky 
deti a dospelých.

Eva Kúdelková
...

   Ako vlani, sa aj tento rok usku-
točnil výlet Jednoty dôchodcov 
na kúpalisko. Smer cesty bolo 

   ZO JDS vo Valaskej uskutočnila 14. septembra 2011 posedenie pri 
guľáši na Lipovej.
Niektorí ťažšie, ale pri dobrej vôli výstup zvládli a odmenou im bolo 
príjemne strávené popoludnie. Pri dobrom guláši, pri speve a dobrej 
nálade nám čas rýchlo ubehol a domov sme sa vracali v podvečer 
dobre naladení.
Ďakujeme Obecnému úradu vo Valaskej ako aj sponzorom za podpo-
ru a tešíme sa na ďalšie aktivity. 
Pripojte sa k nám a spestrite si svoje jesenné dni života.

   E. K.

Baranček, ovečka trojaký úžitok...
Peter Kučera.
   Tí, tzv. trochári – chovatelia 
malého počtu ovečiek - sú zo-
skupení v spoločenstve cho-
vateľov,  ktorých funkcionári 
spoločenstva podporujú v ich 
činnosti a v chove oviec. Venu-
jú pozornosť novým technoló-
giám chovu, tiež výrobe krmiva, 
udržiavaní pastvy a trávnatých 
porastov ako aj samotným ov-
čím výrobkom. 
   Aj preto funkcionári pripravu-
jú každoročne zájazd do Nitry 
a navštevujú so svojimi členmi 
Agrokomplex v Nitre.

   text + foto: V. B.

Zo života zdravotne
postihnutých

  Dojímavý a pekný zážitok sme mali zo spevu Ľudky Kirschovej 

zo Závadky nad Hronom (vozíčkárka, ktorú zrazilo auto, keď 

mala len deväť rokov cestou do školy) a dvoch mladých huslis-

tiek so skladbou Ave Maria. 

   Za našu ZO vystúpil pán Ján Datko z Valaskej s horehronský-

mi piesňami a hrou na heligónke, za čo zožal veľký potlesk. 

Prajeme Jankovi Datkovi veľa zdravia, aby svojím spevom 

a heligónkou ešte dlho rozdával radosť.

   Veľmi milo nás prekvapila naša členka pani Vierka Fašková 

z Valaskej, ktorá recitovala poéziu z vlastnej tvorby. Veru aj oči 

nám zvlhli pri básni, ktorú zarecitovala na záver programu. 

Sme jej za to veľmi vďační.

   Ďalej vystupovali skupiny spevákov, sólisti s poéziou a pies-

ňami a na záver súbor z Brezna – občianske združenie zdra-

votne postihnutých, ktorí svojím spevom s hudobným sprievo-

dom Milanka Kvietka ukázal, že majú dobrú a vysokú úroveň, 

čo aj prítomní ocenili.

   Pri zakončení programu pani primátorka MVDr. Eva Cireňo-

vá a pani predsedkyňa OR SZZP Brezno Anna Husenicová odo-

vzdali účinkujúcim ďakovné listy, lebo ceny sa tu neudeľujú, tu 

je víťaz každý, kto vystúpi na javisko a my im za to zo srdca ďa-

kujeme. Sme radi, že bol s nami v Revúcej Mgr. Ladislav Kard-

hordo aj s manželkou Ivetkou. 

   Zároveň ďakujeme obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej, 

Podbrezovej a Hornej Lehote za príspevky, vďaka ktorým sa 

môžeme zúčastniť aj takýchto pekných podujatí.

Základná organizácia  

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

preds. Anna Jergelová, Anna Husenicová

Termálne kúpalisko Vyhne. Po-
časie prialo, voda bola senzačná 
a zábava jedinečná. Škoda len, 
že tam nebolo viac detí. 
   Bolo nás iba pár, ale aj tak 
sme sa skvelo bavili. Skákali 
sme do vody, potápali sa, hrali 
vodné hry a všetko, čo k tomu 
patrí. Takto chcem poďakovať 
všetkým, ktorý nám tento výlet 
umožnili. 
   Kiežby sme mohli ísť na výlet 
aj na budúci rok a bolo by dob-
ré, keby nás detí bolo viac. 

   Michaela Rafajová

Výlet dôchodcov a vnúčat

Prežili sme krásne popoludnie   
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Si ustavične so mnou, hoc nevidím ťa roky,
máš isto pamäť a vieš dobre, čo stalo sa.
To bolo už dávno a sám dnes si vedieš kroky,
nad smútkom vo mne ti však duša isto nejasá.

Som ten, čo dal nádej tvojim prvým túžbam,
vedúc ťa smerom k vyšším žitia cieľom.
Potom však nadlho podľahli sme zlým hroz-
bám,
čo zmenili tak plány našich ciest v celom.

Jak znášaš samotu, hoc vôkol teba sú ľudia?
Len ja viem, že v tebe vždy ešte miesto mám.
Možno ťa aj spomienky na mňa zo sna  budia,
nateraz však si ešte predsa len sám.

Aj ja cítim tlak a vyrovnať sa mi s ním treba,
niet dnes ešte nádej ukončiť ten zlostný bes.
Vôkol mňa len chlad a obyčajná ľudská bieda,
čo nevydržal by ju ani žiaden túlavý pes.

Krok za krokom sa však blížime opäť k sebe,
hoc cestou ideme každý nateraz sám.
Viem, že láska ku mne ukrytá je stále v tebe
a tú svoju, čo som jej plný, ti v pravý čas dám.

Jak pohnúť tým časom, nech rýchlejšie on letí,
jak odvrátiť ten ťažký, neľútostný bes.
Nech vráti sa opäť radosť do očí všetkých detí,
aj tých, čo na svojho otca vytrvalo čakajú 
dnes.

Báseň zo zbierky „Podoby lásky“ venovanej 
autorovmu synovi

JUDr. Oto Malík

   Bol trochu zvláštny človek. 

Niektorí ho označovali za ču-

dáka, iní hovorili, že je svojský 

a poniektorí rovno hlupák. Od-

mala trpel pocitom, že nič neu-

robí ako otrok na príkaz iného. 

Zrejme to zapríčinila výchova v jeho rodine, 

keď mu prikazovali:

- Musíš byť usilovný, musíš sa snažiť niečo v ži-

vote dosiahnuť, musíš toto, alebo ono,...

   Takéto výchovné metódy mali na neho úpl-

ne opačný vplyv. Nič neurobil, ak mu slušne 

nebolo povedané:

- Prosím ťa, mohol by si urobiť toto, alebo 

toto? Bol som rád, ak by si mi pomohol s tým, 

alebo s tým.

   Správne volený prístup u neho robil divy. 

Dokázal v práci robiť nadčasy, splniť normy, či 

inak vychádzať vedeniu a kolegom v ústrety. 

Ale beda, ak niektorý, nepoznajúc jeho „úchyl-

ku“, začal: Musíš to urobiť tak, alebo tak...

   Vysvetľoval to tým, že občan je predsa slo-

bodným nenarodil sa u nás ako otrok. Nikto 

nie je povinný konať ako zviera, ktorému pán 

prikáže. Keď sa oženil, mala s ním problémy aj 

manželka. Trvalo jej dlho, kým ako tak vyho-

vela jeho „úchylke“ a zvykla si ho vždy o všet-

ko pekne požiadať. Stačilo povedať: „Miláčik, 

potrebujem to a to, budeš taký dobrý a spra-

víš to?“ Urobil, ako sa len najlepšie dalo. To 

svoje správanie „neopomenul“ ani za volan-

tom. Jazdil dlhé roky, nemal nehody a myslel 

si, že je dokonalý vodič. Manželka občas ako 

spolujazdec mala z jeho jazdy na hranici do-

držiavania predpisov obavu. Bol suverén. Tak 

ako dokázal byť absolútne dokonalý v práci, 

Jak pohnúť časom. 

-

ý 

-

-

. 

Okamih
zlomu

ku ktorej nebol donútený, tak 

bol v podstate aj dokonalý vo-

dič. Občas tvrdil:

- Načo je tu šesťdesiatka, veď sa 

to dá absolútne bezpečne prejsť 

aj na škodovke osemdesiatkou.

   Pri spoločnej jazde s manželkou sa však sna-

žil krotiť a aj v prípade, ak s ním boli iné oso-

by, dodržiaval predpisy v cestnej premávke. 

Ale osamote občas zhrešil. Skúšal tie osem-

desiatky, či vyššiu rýchlosť aj v zákrutách, kto-

ré mali odporúčanú rýchlosť nižšiu . Až raz tá 

doporučená rýchlosť mala opodstatnenie. 

Prehnal to a vyletel zo zákruty do poľa. Vo-

zidlo sa prevrátilo a on zostal uväznený pod 

ním. Bol pri vedomí, ale nemohol sa hýbať 

a sily ho opúšťali. Čakal na pomoc a vedel, že 

je zle. Našťastie po chvíli zastalo nejaké vo-

zidlo a cestujúci sa snažili zistiť, ako na tom 

je. Počul nejaký hlas:

   „Asi bude mať poranenú chrbticu, ale nemô-

žem sa k nemu dostať. Treba odbornú pomoc 

a mechanické zariadenia, ktorým by sa dalo 

jeho telo z auta vyprostiť.“

   Po chvíli mu celkom pri jeho hlave nejaká 

pani povedala:

   „Musíte vydržať, kým príde záchranná služba 

a hasiči – už sme ich zavolali.“

   Niečo mu preblesklo hlavou. Mal pocit, že 

konečne pochopil pravý význam toho slova, 

ktoré celý život tak nenávidel. So zaťatými 

zubami najskôr celkom nesmelo, potom roz-

hodnejšie a rozhodnejšie si opakoval:

   „Musím to vydržať, musím to vydržať... Mu-

sím!“

   JUDr. Oto Malík

V sobotu 24. septembra 2011 pokračovala Kultúrna jeseň 
vo Valaskej programom Rok na dedine. Vystúpil FS Brezin-
ky z Polomky.
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Súťaž Súťaž 
o najchutnejšiu o najchutnejšiu 
HARUĽUHARUĽU

V sobotu 17. septembra rozvoniavala Valaská haruľou, ktorú 
v piatom ročníku  Súťaže o najchutnejšiu haruľu pieklo spolu 
12 súťažných družstiev – z Valaskej  to boli Starovalašťania, DH-
Dobrá Haruľa, Družstvo vlastníkov oviec, Námorníčky, Veselé 
Matičiarky, družstvo 70. roky, z Brezna súťažili členovia skupi-
ny Berezun a družstvo Bondíkovci, z Hronca prišli Hrončianski 
hasiči, z Osrblia Osrblienky, z Podbrezovej  Podbrezová-Štiav-
nička-tím a z rôznych kútov Slovenska družstvo Stylisti. Tú 
najchutnejšiu vyberala spomedzi predložených súťažných 
porcií päťčlenná porota v zložení Ing. Juraj Uhrin, starosta 
obce, ako predseda, Jarmila Srnková, Renata Kubove, Ján 
Kúdelka a Pavol Švantner.  Skvelú súťažnú atmosféru dopre-
vádzali vystúpenia hudobných skupín Oblastné skutočnos-
ti, ľudová hudba Huslíkovci a do neskorých večerných ho-
dín hrali pre početných návštevníkov gitaristi a speváci zo 
skupiny Los Babraccos. Súťažiaci nielen že napiekli chutnú 
haruľu, ale prispeli k dobrej nálade svojimi pesničkami, 

kostýmami,  samotným názvom svojho družstva. Najchutnejšiu haruľu 
napieklo, a teda prvé miesto získalo družstvo valaštianskych dychovkárov DH-Dob-
rá Haruľa. Druhé boli Veselé matičiarky a ako tretie sa umiestnilo  Družstvo vlastní-
kov oviec, ktorí svoju výhru, vrece zemiakov, venovali Detskému domovu v Brezne.  
Špeciálnu cenu poroty si odniesli v krásnych krojoch odetí Starovalašťania. Diváci 
sa mohli zúčastniť súťaže o najrýchlejšie ošúpaný zemiak.  Na svoje si prišli i deti, 
pre ktoré bola pripravená obrovská nafukovacia šmýkačka, trampolína a pozdraviť 
ich prišiel  Micky mouse spolu s Minnie. Po skončení súťaže zábava pokračovala 
vystúpením hudobných skupín. Skupina historického šermu Berezun z Brezna 
predviedla odevy, zbrane a spôsob boja z 15. storočia. Dievčatá z tanečnej sku-
piny The Rainbow z Valaskej, ktorú vedie šikovný Jakub Balúch, potešili divákov 
krásnymi tanečnými choreografi ami. Špeciálnym prekvapením pre divákov bola 

ukážka bodypaintingu – maľovania na telo. Talentovaný Pavol Ha-
vaš z Hronca predviedol svoje umenie a talent a na tele modelky za 
svetla refl ektorov namaľoval pôsobivý obraz démona.  Večer vyvr-
cholil ohňovou šou v podaní Žofky Vilhanovej.
Piaty ročník súťaže bol naozaj neobyčajný a pes-
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trý. Piekla sa haruľa ako symbol obdobia zberu zemiakov a hneď vedľa prebiehal volejbalový 
turnaj. Perličkou bola aj predvádzacia akcia spoločnosti Motor Car z Banskej Bystrice, ktorá 
prezentovala nové vozidlá značky Kia a vyžrebovanú diváčku, ktorá sa zúčastnila ich ankety, 
odmenila víkendovým pobytom s KIA Picanto. 
Organizátor súťaže Občianske združenie Pekný deň aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí 
pomohli pri jej organizácii, najmä vedeniu obce Valaská a jej zamestnancom,  všetkým spon-
zorom, porotcom a samozrejme súťažiacim družstvám za ich účasť, snahu, nápaditosť a po-
chopenie myšlienky urobiť pre ľudí ďalší pekný deň. Boli naozaj úžasní.

Mgr. Róbert Hlaváčik za OZ Pekný deň

Ďakujeme sponzorom:
Renovia, s.r.o.

Komunálna poisťovňa, a.s.
Marek Poliak-Potraviny Plus

Peter Šnek – Píla Dolná Lehota
Ľubomír Štubňa – Perla Valaská

Martin Krupa
Marcel Oravec Papierníctvo

Mäsiarstvo Valovčan
Terézia Kúrová Kaderníctvo

Jana Babiaková Kaderníctvo
Dominika Fashion

Monika Dobišová Bistro na Tajchu
Mgr. Janka Šuníková

Drogéria Šramko
Alatex

Špeciálne poďakovanie patrí ľu-
ďom s dobrým srdcom a šikovný-
mi rukami: kuchárkam základnej 
školy, Mirovi Bartošovi spolu 
so synmi a kamarátmi, Bine 
Strmeňovej, Danke Králikovej, 
Stanovi Harendarčíkovi, Petrovi 
Balúchovi, Tomášovi Senčekovi, 
Radke Mojžišovej, Kike Kostro-
šovej, Mirovi Zelenčíkovi a ha-
sičom.

Valaská našimi očami
Je názov výstavy 

fotografi í, za ktoré 
ďakujeme Ľubomírovi 

Múkovi, objaviteľovi 
Jaskyne vo Vŕškoch, 
Tomášovi Havrilovi, 

Viere Babčanovej, 
Blažene Pastírovej, 

Albínovi Háberovi a 
Barbore Strmeňovej.

foto: 
Barbora Strmeňová
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PREDSTAVUJEME VÁM:

Kto vás priviedol na myšlienku 

začať gazdovať?

Ku gazdovstvu ma viedli rodičia. 

Som vyučený traktorista, 6 rokov 

som pracoval na ŠM vo Valaskej, 

potom 15 rokov v ZŠ Podbrezová, 

ale vždy som choval ovce a od ap-

ríla 2011 sa chovu oviec venujem 

naplno. 

Aké veľké je vaše gazdovstvo 

a čo všetko chováte?

Vlastním 5 hektárov a v prenájme 

mám 15 hektárov pôdy. V šľach-

titeľskom chove (uznaný minis-

terstvom hospodárstva v apríli 

toho roku) máme 21 kusov čisto-

krvných východofrízskych oviec, 

v úžitkovom chove okolo 60 krí-

žených valašiek, 28 kusov jahniat.

Máte v chove plemenného ba-

rana, ktorý by vám zaistil ďalšiu 

reprodukciu a kvalitný chov?

Plemenný baran je základ. Cho-

váme 2 plemenné barany a 2 ple-

menné barance.

Predávate svoje výrobky z dvo-

ra? 

Áno, predávame všetky výrobky 

z ovčieho mlieka: syr, žinčicu, oš-

tiepky a taktiež jahňacie mäso. 

Časť produkcie syra predávame 

do bryndziarne v Tisovci, jahňatá 

predávame hlavne do Talianska. 

Predaj nám schválila Regionál-

na veterinárna správa v Banskej 

Bystrici. Žiaľ, na Slovensku stále 

nevieme oceniť kvalitu jahňa-

cieho a baranieho mäsa, ktoré je 

v zahraničí vyhľadávané pre svo-

je dietetické vlastnosti a skvelú 

chuť.

Kto vám pri práci pomáha? Kým 

som na vás čakala, mala som 

možnosť vidieť vášho staršie-

Peter Kučera, 
39-ročný, súkromne hospo-

dáriaci roľník, ženatý

Manželka Ľuba Kučerová

Deti: Michala 18 r., Marek   

17 r., Peter 11 r.

Je členom zväzu chovateľov 

oviec.

   Chov oviec patril oddávna k hlavným poľnohospodár-

skym činnostiam v horských a podhorských oblastiach. Na 

Slovensku sa registruje 179 salašov a chová sa približne 

410 000 kusov oviec. Nie nadarmo sa spieva „Ovečka, oveč-

ka trojaký úžitok...“ Pretože majú mnohostranné využitie 

– mäso, mlieko, vlnu, kožušinu, maštaľný hnoj. Sme radi, že 

takýchto chovateľov máme aj v našej obci, preto sme jed-

ného z nich požiadali o rozhovor. 

ho syna Mareka, ako ženie stá-

do z paše domov a taktiež ako 

veľmi rýchlo pripravil dojacie 

zariadenie pre večerné dojenie. 

Ani samotné dojenie mu nero-

bilo žiadne ťažkosti.

(Smiech) pomáha mi celá rodi-

na, manželka aj deti. Marek ma 

naozaj vie zastúpiť vo všetkom, 

ku gazdovstvu má veľmi hlboký 

vzťah, študuje v Strednej poľ-

nohospodárskej škole v Banskej 

Bystrici. Keď odchádza v pon-

delok ráno do internátu a príde 

sa do maštale rozlúčiť nielen so 

mnou, ale aj s ovcami. A v piatok 

jeho prvé kroky vedú tiež k našim 

zvieratám. Bol by som rád, keby 

pokračoval v štúdiu aj na vysokej 

škole. Ale už teraz sa od neho mô-

žem veľa vecí priučiť. 

Na ovčej vlne sa v minulosti 

dalo slušne zarobiť. Dopočula 

som sa, že vlna už nemá takú 

hodnotu a ovčiari ju vymieňajú 

za kamennú soľ alebo ju predá-

vajú do Poľska. Kam ju predá-

vate vy?

Predávame ju výkupcom, ktorí 

vlnu vykupujú po celom Sloven-

sku. Ceny vlny sa pohybujú za 

plemeno valaška 0,55 €/kg a za 

plemeno cigaja 0,70 €/kg. Tento 

rok sa cena vlny mierne zvýšila, 

vlani to bolo len 20 centov za 

kilogram. Strihanie oviec sa be-

rie ako veterinárny a hygienický 

úkon, nie kvôli cene. Ovčia vlna je 

však ďalšia z vecí, ktoré nevieme 

na Slovensku oceniť, pretože nap-

ríklad v Nemecku sa z nej vyrába 

stavebná izolácia.

Zúčastňujete sa celosloven-

ských súťaží v strihaní oviec. 

Minuloročný rekord v strihaní 

je 1 minúta 13 sekúnd. Aký je 

váš najlepší čas a ako sa posu-

dzuje kvalita strihania oviec?

Môj najlepší čas je 1 minúta. Deväť 

sezón od mája do júna som chodil 

na strihanie oviec do Španielska, 

môj rekord za deň je 314 kusov 

ostrihaných oviec. Pri strihaní je 

najdôležitejší čas, celistvosť rúna 

– aby bolo čo najväčšie, aby ne-

boli prestrižky  a poranenia. Iné 

je strihanie na gazdovstve a iné je 

v súťaži. Ja osobne som veľký tré-

mista, a keď v súťaži postúpim do 

fi nále, tak mi tréma často zväzuje 

ruky. Pri strihaní platí, že ako sa 

cíti strihač, tak sa cíti aj ovca.

S akými reakciami okolia na 

vašu prácu sa stretávate?

Som rád, že ste mi položili túto 

otázku, pretože sa chcem hlavne 

veľmi pekne poďakovať mojim 

susedom, že mi tolerujú chov 

oviec v podstate uprostred dedi-

ny, je vidieť že žijeme na dedine, 

kde má chov oviec dlhoročnú 

tradíciu. Snažím sa, aby susedia 

pociťovali blízkosť chovu oviec čo 

najmenej, dojacie zariadenie som 

upravil tak, aby bola hlučnosť čo 

najnižšia, hnoj čistím často a pra-

videlne kvôli zápachu. Ešte raz im 

úprimne ďakujem.

Ďakujem za rozhovor a do 

vašej ďalšej práce vám želám 

pevné zdravie, veľa šťastia, 

nech sa vám v gazdovaní darí, 

dobrú úžitkovosť zvierat a aby 

ste mali veľa spokojných odbe-

rateľov.

text + foto: Danka Králiková
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Čo rozprávali
          pamätníci

O MLYNÁROCH
Mlynár Štefan Longauer

   Posledný mlynár na Studničke - Štefan Longauer pre spodný 

náhon mlynského kolesa znížil výkon mlyna. Teta Lojzka Zaja-

cová spomínala, keď chodila ako dieťa do mlyna s chrbtovým 

košíkom, v ktorom niesla dve- tri kilá zrna na zomletie. Mlelo 

sa pomaly a keď prišli gazdovia s  vrecami obilia, musela čakať 

na poradie aj celý deň. Ak chcela jej matka zomlieť viac obilia, 

radšej sa s vrecom na vozíku prešli do Richtárova do Kompá-

nekov.

Mlynár Maximilián Kompánek

   Tento vyučený mlynár pochádzal od Rajca. Bol to veľmi šikov-

ný staviteľ mlynov, postavil ich vraj štrnásť. Keď ho osud privial 

do tohto kraja, oženil sa s Valaštiankou Zuzanou Trangošovou, 

z rodu bývalých „armalistov“ a voľakedajších spolumajiteľov 

mlyna. Najskôr si manželia prenajali starý mlyn v Richtárove. 

Po roku 1933 sa rodina Kompáneková usadila na Tajchu pred 

Hornou Lehotou, (dnes časť Bruchačka), kde si mlynár Kom-

pánek postavil zrubový dom, nový výkonný mlyn a tri stupy. 

Namiesto klasického kolesa použil vodnú turbínu. Vodu privá-

dzal z potoka kanálom - žľabom, ktorý mu kopali najatí kopáči 

v brehu, aby získal potrebné prevýšenie a spád vody asi 7 met-

rov. Zaťažil sa úverom a veľký strach prežíval aj s manželkou, 

keď o päť dní po pustení vody do vykopaného žľabu sa táto 

tratila. Dielo sa nakoniec podarilo a nový mlyn navštevovali 

zákazníci zo širokého okolia. Zvlášť Valašťania na vozoch, s vo-

zíkmi, ba i pešo radi využívali služby tejto rodiny, veď mlynár-

ka Zuzka bola rodina s polovicou dediny. Ženy chodili pešo 

cez Diel, na chrbte s košom súkna, ktoré ubíjali pod stupami. 

Aj moja mama spomínala, ako chodila so starou mamou na 

 V roku 1923 dal prestavať mlyn na Studničke nový majiteľ Štefan Lon-
gauer 

Tajch do Kompánekov vymeniť zrno za múku a plevy. Išli pešo, 

mama niesla vrecko v koši a stará mama vrece v plachtičke na 

chrbte. Všetci, ktorí poznali mlynára Kompáneka, spomínajú, 

aký to bol dobrý človek.

   Mlynár neskôr využíval na pohon mlyna dieslový motor. V ro-

dine sa narodili tri deti. Najstaršia bola dcéra Magdaléna, po 

nej sa v roku 1923 narodil syn Maximilián, najmladší bol Alfonz. 

Staršieho syna Maxa dal otec vyučiť za mlynára. Počas 2.sv. 

vojny zažila rodina ťažké chvíle, keď sa u nich usalašili Nemci. 

Otcovi mlynárovi zas chodili po rozume spomienky na 1.sv.

vojnu, ktorú prežíval ako vojak v Sarajeve, kde mu nepriateľská 

guľka odstrelila prst. Krušné časy však pre túto rodinu nastali 

po vojne. Aj mlynár Maximilián Kompánek v päťdesiatych ro-

koch musel ukončiť podnikanie, živnosť. Námaha a zadĺženie 

sa pri budovaní mlyna, všetko zrazu stratilo zmysel. Nepáčilo 

sa to ani synovi Maxovi, veď otec mu pripravil dobrú pôdu pre 

podnikanie a teraz má začínať od nuly? Pridal sa k odporcom 

nového režimu, čo mu vynieslo dvanásť rokov väzenia. Svojho 

syna nevidel vyrastať od jeho prvých narodenín. Dnes tento 

syn býva v starootcovskom dome pri starom mlyne, ktorý ešte 

nezrúcal hádam z nostalgie, ale už sa na to chystá. Jedno ná-

hodné stretnutie spôsobilo, že som sa dozvedela príbeh aj o 

mlynárskej rodine Kompánekovcov, ktorá bola skmotrovaná 

s rodinou Opaterných. 

Ďalší osud valaštianskeho mlyna

   Valaštiansky mlyn odkúpila rodina Ondreja Molčana na býva-

nie. V mlynici sa okolo roku 1930 vyučovalo, keď stará rím.- kat. 

škola už kapacitne nestačila, a pokým postavili novú školu na 

Konopiskách. Pamätníci spomínajú aj na zábavy, ktoré sa tu 

v minulosti usporadúvali. V prístavbe zo severnej strany bývali 

Kováčikovci /od Gregorov/.

   Mlynári boli aj zruční tesári, hovorilo sa, že sa už rodili s te-

sárskou sekerou. Tak, ako otec, syn a vnuk z rodu Opaterných, 

tak aj potomkovia z iných mlynárskych rodín Cyril Molčan a 

Jozef Longauer sa podpísali na mnohých drevených stavbách, 

či krovoch domov v našej obci.

Mária Luptáková

Mlyn Maximiliána Kompáneka na Tajchu pred Hornou Lehotou
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Arpád Kaliský – Spomienka zapísaná 5.8.1960 vo Valaskej:
   Bol január 1945. Východné Slovensko bolo oslobodené Sovietskou ar-
mádou. Nemecké vojská sa vo zvýšenej miere sťahovali dolu Pohroním. 
Občania Valaskej cez oblôčky pozerali ako fašistickí vrahovia prechádza-
jú obcou. Nemecké vojská, ako bolo vidieť, boli na ústupe. Náš ľud dúfal, 
že tieto beštie prejdú a Valaskú obíde fronta. S prechodom nemeckých 
vojsk prichádzali i chýry, že nemecké vojská obsadzujú dediny a mužov 
berú do zajatia. Keďže valaštianski chlapi boli prevažne povstaleckí vo-
jaci a partizáni, tým viac vznikol predpoklad, že fašistické vojská sa vy-
vŕšia na povstaleckej obci Valaská. Aby sa nedostali do rúk nepriateľov, 
odchádzali mužovia v noci do hôr, kde si vykopali bunkre – zemlianky, 
a tak sa snažili zachrániť. Mnohí mali na obranu i ľahké zbrane. Blížil sa 
koniec januára, snehu bolo veru dosť. Nemci sa v dedine usalašili, čo bolo 
predzvesťou nedobrého zakončenia. I u mňa bývali dvaja Nemci vyše me-
siaca.

   Bolo poobede 30.januára, keď som zbadal, že odzadu bytu záhradou 

ukradomky sa približujú štyria mládenci. Podľa ukrývania som zbadal, že 

sa chcú priblížiť k domu. Podišiel som im v ústrety a na veľké prekvapenie 

som spoznal dvoch bratrancov mojej manželky. Prvá otázka bola, ži či sú 

u nás Nemci. Boli bezradní, keď som im povedal, že v izbe sú dvaja Nemci. 

Riešenie som našiel rýchle. Nemcov som v izbe navštívil a ponúkal som 

ich čajom s rumom a za ten čas ich manželka ubytovala v maštali. Čo ich 

doviedlo k nám, nebolo času vyzvedieť a až večer pri kŕmení kravy rozpo-

vedali, že ich obec Muránsku Hutu, okres Revúca obsadili pred dňom Ne-

mci a cez noc ich šikovali až do Podbrezovej, kde  pri menšom strážení sa 

ukryli  a ako k rodine prišli pre záchranu do Valaskej. Pravdivosť chýru, že 

Nemci pri ústupe berú mužov, sa týmto potvrdila. Títo mládenci nemohli 

ostať vo Valaskej, a preto včas ráno som ich odprevadil a ukázal som im 

cestu cez vrchy k domovu vzdialenému asi 60 km. Po polroku som sa do-

zvedel, že túto cestu prešli iba za dva týždne. Vytrpeli dosť.
   Väčšina mužov bola ukrytá v horách. I ja sám som sa rozhodol so sku-
pinou Valašťanov, že sa ukryjem v jaskyni Bystrá. Boli sme presvedčení, 
že prichádzajú posledné vojská nemecké a za 3-4 dni budeme môcť pri-
vítať sovietske vojská. Prvého februára 1945 včas ráno sme odišli z domu 
a za necelé dve hodiny sme boli pred jaskyňou Bystrá. Pred jaskyňou nás 
vo dverách chatky privítala starenka Kúdelková z Valaskej, ktorá sa tam 
ukryla, aby nebola stíhaná, lebo jej synovia boli partizáni - komunisti. 
V chatke bola prvá vojnová porada. Prítomní boli Kupec Anton, Gajdoš 
Anton, Šustek Jozef, Vraštiak Miloš, Cipciar Ján, Chodor Anton, Kúdelka 
Michal a ja. Za vedúceho sme si zvolili Gajdoša Antona, ktorý jaskyňu 
dobre poznal, lebo pri výskume v nej pracoval. Menovaný navrhol, aby 
sme sa ukryli na 3-4 dni, kým Nemci prejdú, v slepej časti jaskyne a to asi 
40 m od hlavného vchodu doľava. Z hlavnej chodby sme odbočili a prešli 
sme takzvaným peklom a úzkym vchodom sme sa dostali (asi 50 m dl-
hým) do širšieho priestranstva, kde sme sa ubytovali. Boli sme veselí, žar-
tom nebolo konca. Tu sme mali ďalšiu „vojnovú“ poradu, na ktorej sme sa 
dohodli, že v noci bude vychádzať dvojica, ktorá u starenky Kúdelkovej sa 
bude informovať, čo nového vonku. Boli si istí, že Nemci do jaskyne ne-
vojdú, že nebudú mať toľko smelosti. Voda sa mala naberať v malej stu-
dienke v hlavnej chodbe. Dozvedeli sme sa, že v jaskyni je ukrytá i ďalšia 
skupina, v ktorej boli medzi inými Siman Štefan a Zurian.
   Celá naša skupina mala so sebou deky a potravu na 5 dní. Prvý večer 

   V roku 1934 nastúpil na miesto správcu a učiteľa v Rím.-kat. ľudovej škole vo Valaskej mladý učiteľ Arpád 
Kaliský, rodák z Motyčiek.
   Zanedlho, od 1.sept.1936 si musel splniť povinnosť odslúžiť dvojročnú vojenskú prezenčnú službu. Keď 
sa 28. augusta 1938 vrátil, zaujal svoje miesto správcu, učiteľa a kantora. Už 23.sept. 1938 bola vyhlásená 
mobilizácia. Arpád Kaliský musel znova nastúpiť vojenskú službu a vrátil sa až pred Vianocami. Rok 1944 
bol veľmi rušný. V škole v Konopiskách sídlil partizánsky štáb. Pri potlačení SNP sa všetci ľudia z dediny 
ukrývali v horách. Arpád Kaliský sa s rodinou uchýlil do koliby na Rovienkách. Po výzve nemeckých voja-
kov sa mnohí občania vrátili domov, do pivníc. Byt učiteľa Kaliského bol zo sevenej strany v starej rím. kat. 
škole pri Hrone.
   O tom, čo poprežíval pán učiteľ počas prechodu frontu 2.sv. vojny, nám, svojim žiakom porozprával. 
Mala som vtedy jedenásť rokov a odvtedy prešlo bezmála štyridsať rokov. V mysli som mala len hmlisté 
spomienky, ako na smutnú rozprávku. Čítala som, aj počula od viacerých ľudí, o tom, čo sa udialo v bys-
trianskej jaskyni. Nik nemôže podať príbeh tak, ako ho opíše ten, kto ho prežil. Syn pána učiteľa Kaliského 
nám láskavo poskytol opis tejto udalosti tak, ako ju zaznamenal jeho otec.

M. Luptáková

K STÉMU VÝROČIU NARODENIA PÁNA UČITEĽA ARPÁDA KALISKÉHO
(14.11.1911 - 18.8.1988)

v doline Bystrá bolo ticho. Tešili sme sa, že nemecké vojská odľahlou do-
linou bystrianskou nepôjdu. Noc sme prežili spokojne i keď vlhký vzduch 
a chlad nás prebúdzal. Netopiere nám poletúvali nad hlavou. Ráno sme 
si pochvaľovali náš prepychový hotel a rozsvietili sme si malú karbidovú 
lampu so zásobou najviac pri šporení na päť dní. V tento deň našu náladu 
pokazila správa, že dolu Bystrou prechádzajú nemecké vojská. Čo chcú, 
aký je ich zámer ? Čert by ich zobral, niekto zahundral. Po celý deň sme 
debatovali, ako Nemci ustupujú a počítali sme, koľko km ustúpili od sláv-
neho Stalingradu, spomínali sme Duklu, koncentračné tábory a všetky tie 
zverstvá, ktoré fašisti napáchali. Po celý čas v jaskyni sa hovorilo o vojne, 
spomínali účastníci Slovenského národného povstania na svoje zážitky, 
všetkých prenikala túžba po mieri, po slobode.
   I keď sme sa usilovali udržať dobrú náladu, jednak temná jaskyňa, šedé 
skaly, pôsobili na nás pochmúrnym dojmom a napadla nám myšlienka, 
že fašisti môžu vniknúť i do jaskyne, a preto sme sa rozhodli, že vystúpime 
z našej miestnosti o poschodie vyššie, kde sa mohlo dostať len pomocou 
povraza, na ktorý sme pri príprave nezabudli a veľmi nám poslúžil. Bolo 
tu len miesto na sedenie a preto sme rozhodli, že toto miesto využijeme 
len v prípade, keď nepriateľ vnikne do jaskyne. Na obranu sme mali pri-
pravené balvany skál a ja sám som uschovával pištoľ a celá skupina ani 
netušila, že ju mám, lebo boli medzi nami úprimne povedané, aj so srdco-
vými chorobami. Nepriaznivo na nás pôsobila poznámka člena skupiny, 
že nás plynom ako potkanov môžu vyhnať z tejto diery. Čím dlhšie sme 
boli v jaskyni, tým pri  tomto zdĺhavom čase vznikali pochmúrne myšlien-
ky, no boli medzi nami i takí, ktorí vedeli kladne odpovedať a tak udržia-
vali sme si dobrú náladu.
   Tretí deň sme nemali žiadne správy zvonku, lebo sme predpokladali, že 
fašisti rozhodne postavili stráž pred jaskyňou. Kupec Anton a Cipciar Ján 
sa rozhodli, že pôjdu navštíviť druhú skupinu v jaskyni. Žartom pozname-
nali, že idú na priadky a porozprávať sa, čo nového, slovom išli na priez-
vedy. Prekvapilo nás, že sa rýchlo vrátili. Na naše otázky najprv mlčali 
a potom z nich vyhŕklo : máme návštevu v jaskyni. Pri odbočení z hlavnej 
chodby jaskyne smerom k nám leží muž, ktorý bol strelený do hlavy, tvár 
má zakrvavenú. Nepoznali sme ho. Chodorovi Tónovi skoro karbidka vy-
padla z rúk. Táto správa nás nemilo prekvapila. Vedeli sme, že to urobili 
fašisti, že vedia o nás a preto nám ho dali rovno do cesty ako výstrahu, čo 
nás čaká. Boli sme istí, že pred hlavným vchodom je stráž fašistov. Vedeli 
sme, že náš pobyt v jaskyni nebude krátky, a preto sme sa rozhodli jedlom 
šetriť. Najväčšia ťažkosť bola, že sme mali odrezanú cestu k vode, lebo 
sme nemohli riskovať, že nás Nemci prichytia. Suchá strava zvlášť vyvolá-
vala smäd. Rozhodli sme sa postaviť šálku pod malý odkvap a vodu sme 
rovnomerne rozdeľovali po kališťoku(poháriku). Vody kvapkalo skutočne 
len málo a to denne asi 2 decilitre, čo bol pre ôsmich veľmi málo. Nakoľko 
sme potravy nemali nadostač, rozhodli sme sa, že z jaskyne musíme vyjsť 
von. Usudzovali sme, že Nemci rozhodne prekutajú jaskyňu, čo aj možno 
urobili, no do úzkeho odbočenia k nám si predsa netrúfali. Uzhodli sme 
sa po širšej debate, že vyčkáme 48 hodín, kým neutíchne fašistická beštia 
a ako sme sa neskoršie dozvedeli, bolo naše rozhodnutie správne, lebo 
skutočne prekutávali jeden deň jaskyňu.
   Vyjsť hlavným vchodom bolo nemožné, a preto sme sa rozhodli vynájsť 
núdzový východ. Núdzový východ poznal len Gajdoš Anton, ale už roky 
prešli od vtedy, čo v jaskyni nebol. Týchto vyčkávacích 48 hodín sa vliek-
lo veľmi dlho. Bolo to hrozné položenie a čím sme tam dlhšie zotrváva-
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Ako si začínal?
Začínal som po páde 
Mečiara za Dzurindo-
vej vlády v SIS, kde 
som pracoval dva 
a pol roka.
Takže niečo ako Ja-
mes Bond, streľba, 
frajerky, zábava?
Tak to nie, bol som 
šéfom analytického 
odboru, takže žiadna 
streľba ani veľká zá-
bava, skôr len analýza 
podkladov, rozmýšľanie a šušťa-
nie s papiermi.
Takže s frajerkami a streľbou si 
sa veľmi nevyznamenal. Čo bolo 
po SIS?

li, tým vznikla u nás väčšia nenávisť voči fašistom, 
len sme ľutovali, že nemáme zbrane. Nechutilo nám 
dať životy len tak ľahko. Stáli sme zoči-voči smrti. Po 
48 hodinách sme sa v noci o 23. hodine rozhodli jas-
kyňu opustiť. Opatrne a v tichosti sme postupovali 
úzkou chodbičkou smerom na hlavnú chodbu. Naše 
batériové lampáše slabo osvetľovali cestu. Pri vstupe 
do hlavnej chodby sme museli preliezť mŕtvolu, kto-
rú som spomínal. Nemohli sme zisťovať jej totožnosť 
dlho, lebo sme boli vzdialení sotva 40 m od východu, 
kde bola stráž. Ponáhľali sme sa hlavnou chodbou 
prejsť na núdzový východ. Cestou sme hľadali i druhú 
skupinu, no po nich nebolo znaku. Kto vie čo sa stalo 
s nimi. Núdzový východ sme dosť dlho hľadali, ale sme 
ho predsa našli. Tu nastala najťažšia cesta i keď táto 
cesta bola dlhá 200 m. Núdzový východ je asi 200 m 
nad hlavným vchodom. Tento východ je veľmi strmý 
a mnoho metrov sme museli preliezať ležiačky pomo-
cou povrazu. Batožinu sme si museli podávať jeden 
druhému. Ohrozovalo nás zosunutie vrchnej pôdy, 
a preto sa muselo postupovať obozretne. Cesta trvala 
4 hodiny. Spomínam si na kapce, ktoré som na bokoch 
úplne zodral. Konečne sme sa dostali k núdzovému 
východu. Ani neviem, ktorý zo skupiny sa odhodlal 
vyjsť k otvoru, lebo sme boli obozretní, či náhodou aj 
tu nebude stráž. Nebola... Sneh bol bez stôp, len líška 
zanechala svoje stopy. Medzi stromami sme videli, že 
obec Bystrá je zaplavená nemeckými vojakmi. Kanóny 
hučali, zo všetkých strán sa ozývala streľba.
   Naše postavenie bolo hrozné. Nemali sme v ten deň dosť telesných síl, 
aby sme mohli pokračovať v ceste. Ostali sme v jaskyni asi 20 m od nú-
dzového východu. V príkrom svahu nebolo miesta ani na ležanie, bol tu 
balvan a balvan skál. Našli sme si miestečko na sedenie. Na druhý deň z 
našej smelosti stále viac a viac ubúdalo. Potravy bolo veľmi málo. Milko 
Vraštiak, študent, ktorý cez celý čas učil sa ruské slovíčka, nemal ani kú-
sok jedla, no podelili sme sa s tým málom, čo nám ostávalo. Chodili sme 
k východu pre sneh, ktorý sme topili v rukách medzi kolenami. Na tomto 
mieste sme zotrvali 5 dní. Bolo to päť dní hladu, strachu pred smrťou, bolo 
to ďalších päť dní zimy, päť dní sedieť alebo stáť, bolo to päť dní najväč-
ších nenávistí voči votrelcom.
   Telesne sme upadali a výbuchy granátov a rachot guľometov čím ďalej 
nás viac znervózňovali. Jedla bolo už len na jeden deň (10 deka chleba 
a 3 škvarky slaniny). Navrhol som, že je nemožné vyčkávať, lebo nám 
bolo jasné, že tu je fronta a tá môže trvať rozhodne dlhšie ako naše jedlo, 
a preto treba odísť domov. K môjmu návrhu sa pridal najprv Miloš Vraš-
tiak a ostatní váhali. Posledný deň v noci o 1.hodine som sa rozhodol 

odísť a ostatní sa tiež pridali. Po opustení 
núdzového východu nás ožiarila raketa. Po-
zorovali sme, odkiaľ prichádza streľba a na 
základe vojenských poznatkov navrhol som 
plán cesty. Môj návrh prijali, a tak sme sa 
dali radšej dlhšou cestou po svahu smerom 
Bystrá - Piesok severnými svahmi. Snehu 
bolo veľa a prechod bol veľmi ťažký. Neraz 
sme sa zaryli do snehu, keď rakety osvecovali 
celý chotár. Studnička na Rovienkach nás 
občerstvila a vniesla nových síl na záchranu. 
Náš vojenský inštinkt nás dobre viedol lebo 
sme neskoršie zbadali, že sme išli 50 až 100 
m za nemeckými pozíciami. Keď sa brieždi-
lo, potajomky sme sa priblížili do dediny do 
Potôčkov. Dedina bola ako vymretá, domy 
strelami poškodené a ľudia v pivniciach. 
Došli sme šťastne domov. Doma nás privítali 
so slzami, lebo nás pokladali za mŕtvych. Až 
doma sme sa dozvedeli, že Nemci sa zasta-
vili vo Valaskej a zaujali bojové postavenie. 
Trvalo to ešte 4 týždne, až ustúpili smerom 
na Podbrezovú.
   Po ustúpení nemeckých vojsk bol vyhľada-
ný v jaskyni Bystrá mŕtvy muž a bolo zistené, 
že je to Gábor Krupa z Valaskej. Podľa udania 
jeho rodiny a svedkov chcel sa pripojiť k na-
šej skupine, ale Nemci ho zbadali a v jaskyni 

Bystrá zastrelili.
   Nie je možné, aby som nespomenul v uvedenej súvislosti, že i moja man-
želka sa skoro stala obeťou fašizmu. Bolo to tak. Jedla som mal sotva na 
5 dní. Keď som neprichádzal, nepoznajúc situáciu v Bystrej, išla mi s jed-
lom do jaskyne. Sotva prišla k starenke Kúdelkovej do chaty, už boli za 
ňou nemeckí vojaci, že ide k partizánom do jaskyne a že jeden partizán 
je kaput. 
   Časť jedla odovzdala starenke Kúdelkovej a časť si nechala. Dlho ju vy-
šetrovali na veliteľstve a vďaka Koleničkovej a učiteľky na Bystrej vyšla 
z toho dobre. Svoj príchod zdôvodnila, že prišla na Bystrú k učiteľke, lebo 
býva vo Valaskej pri moste a ten majú vyhodiť. Nakoľko uvedené osoby to 
dosvedčili, bola ďalšieho vyšetrovania zbavená.
   15 rokov minulo od toho času, čo jaskyňa Bystrá bola svedkom utrpe-
nia nás všetkých. Je ona svedkom vyčíňania fašistov a i výkričníkom, že 
oslobodenie našej vlasti stálo mnoho bolestí a strát, a preto mier je nám 
tým drahší.
Valaská 5.augusta 1960                                                                                    
  Arpád Kaliský 

Čo dnes robí Mgr. Ján Mojžiš (38)
zakladateľ a bývalý riaditeľ Národného bezpečnostného úradu 
(NBÚ).
Pochádza z Valaskej (stále u má rodinu aj chalupu), vyštudoval 
gymnázium v Brezne a Filozofi ckú fakultu UK, odbor politológia.  
Manželka Michaela (35), operná kritička, 3 dcéry.

Potom sa prijal zákon 
o vstupe do Európskej 
Únie, pripravoval sa 
vstup do NATO a s tým 
bolo spojené povinné 
zriadenie Národné-
ho bezpečnostného 
úradu.   Dostal som 
poverenie zorganizo-
vať založenie tohto 
úradu.  Úlohou úra-
du bolo preverovať 
spôsobilosť štátnych 
úradníkov na styk 

s utajovanými skutočnosťami (z 
hľadiska EÚ a NATO) a vystavovať 
potvrdenia o vykonaní previerky.
Kto tebe robil bezpečnostnú pre-
vierku?

Prvú previerku mi robila SIS, lebo 
žiadny iný orgán vtedy na to ne-
bol, druhú previerku mi robil už 
NBÚ, konkrétne vedúci personál-
neho odboru.   Tam som bol dva 
roky a tri mesiace, kým som sa ne-
rozkmotril s pánom Dzurindom.
Prečo ste sa rozkmotrili? Vraj 
si ho ohováral alebo si ho vari 
zbil?
No nič takého, ale vraj som ho po-
čúval niekde za plentou (smiech).   
Ale to je už pre mňa uzavretá his-
tória, s pánom Dzurindom už ne-
mám žiadny kontakt.
A čo robíš dnes?
Som spolumajiteľom a pracovní-
kom fi rmy s tromi zamestnanca-
mi, ktorá sa zaoberá bezpečnos-
ťou, orientujeme sa na vypraco-
vávanie projektov na ochranu 
utajovaných skutočností, ochrany 
osobných údajov poradenstvom 
a podobne.
Robíte aj na tvorbe softvéru 
a hardvéru v tomto smere?
No priamo nevyvíjame nič, ale 

zaoberáme sa distribúciou týchto 
komponentov.
Niekde som čítal že máš aj drahú 
vinotéku?
No, mám rád kvalitné víno, ale 
zostali mi z neho len tri fľašky a to 
sa za vinotéku nedá pokladať.   
V Bratislave bývam v normálnom 
byte s pivnicou 1,5 x 2,5 m, kam 
by sa ani vinotéka nevošla. Ale 
chcel by som sa vínu v budúc-
nosti venovať a založiť fi rmu na 
import vína a páčia sa mi pritom 
hlavne známe francúzske vína.
Aké vieš cudzie jazyky?
Dohodnem sa dobre po anglicky, 
lebo kým som chodil do Bruselu, 
bolo to nevyhnutné.
Ako sa ti páči dnešná Valaská?
Do Valaskej sa rád vraciam a stále 
sa tu cítim doma. Na Piesku mám 
chalupu, kde trávim prakticky 
všetky sviatky a otec býva neďa-
leko na Bystrej.

Ďakujem za rozhovor 
Jožo Kán

Na tomto mieste bol dňa 30. 01. 1945 nemec-
kými fašistami zastrelený 35 ročný partizán 
G. Krupa z Valaskej
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Keď pokoj svoj si našla  v starobe,
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok 
a máš i vonné maste v nádobe
zašlých starostí, letných radovánok.

Už radšej pomlčíš o chorobe
a o trýzni, čo ovláda ti spánok – 
keď spokojnosť si našla v starobe,
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok.

Tvrdá si už v človečej podobe,
a keď ti už vlasy sčechrí voľný vánok,
zabudneš na každú kvapku svojho potu.

Keď spokojnosť si našla v starobe,
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok.
 
   Všetkým jubilantom, ktorí si v mesia-
coch august a september pripomenuli 
krásne životné jubileá, srdečne blaho-
želáme.

Cecília Strnádiková, Tehelná 465/3
Anna Komárová, Štúrova 480/6
Marta Švantnerová, TDH 455/36

Božena Kyseľová, Októbrová 470/5
Antónia Pažmová, TDH 456/32
Mária Havašová, TDH 458/20

Ružena Chudíková, Nám. 1. mája 459/1
Ladislav Bartoš, Hronská 418/53
Ladislav Lenčo, Hronská 421/65
Vladimír Ďuriak, Hronská 421/65

Ondrej Tonhauser, Hronská 424/42

 ROZLÚČILI SME SA

Keď pokoj svoj si našla  v starobe,
máš poklad, čo ti dáva sladký spánok 
a máš i vonné maste v nádobe

BLAHOŽELÁME

VITAJTE, MILÉ DETIČKY
Najkrajšie sú detské očká,
dve studničky belasé,
celý svet sa vždy v nich točí,
je v nich dobro, neha, sen.

Otvor očká, dieťatko a usmej sa trošku,
slniečko ti pohladí drobulinkú nôžku.
Oči ako nezábudky vykúkajú z kočíka.
Vierka je taká krásna ako moja bábika.

Ja som Adrianka, ty si Jurko, budeme sa spolu hrať
rozcingotám hrkáločku, ty sa budeš smiať

Vanesa Kvietková, 10. júla 2011
Lukáš Bošeľa, 19. augusta 2011
Linda Baliaková, 27. augusta 2011
Linda Leitnerová  10. septembra 2011

Zlomené krídla
Budeme vyvolaní po mene

a bude nás tam veľa.

Poodkladáme krídla zlomené

ku nohám Stvoriteľa.

A bude mu chcieť každý predložiť

to svoje malé sólo.

To nasnívané, čo len chcelo byť,

i to čo, ozaj bolo.

Stvoril som svet, vstúpi nám do reči

Boh, nie tak aby slúžil

naplňovaniu túžob človečích.

No, aby človek túžil.

Ak pridával som ohňa do rany,

nebol som vo vás krutý.

Šťastie je v jeho dosahovaní,

nie v jeho dosiahnutí.

Až rozspieva sa svetu dokorán

prihlasno vaša duša,

napomeňte ju ticho, že jej pán

aj šťastím ju len skúša.

Dar života, kto z neho vezme diel,

raz mi ho musí vrátiť.

A ostane mu nie, čo nevedel,

ale čo vedel stratiť.

Zlomené krídla...? práve zlomené

sú žehnávané Bohom.

Budeme vyvolaní po mene

a bude nás tam mnoho.

Milan Rúfus

   Piroška Lebedová 
   Popri všetkom, čomu sa každodenne ve-
nujeme, hľadajme aj pravdu o živote. Ak 
ju nájdeme, želajme si veľa sily, aby sme 
dokázali podľa nej žiť, voviesť ju do každo-
denného života. Ak sa nám to podarí, náš 
život bude plnší, jednoduchší, krajší, lepší, 
radostnejší a budeme šťastní. Splníme tak 
účel svojho života. Podľa tohto posolstva 
žila aj pani Lebedová.
   Pani Piroška Lebedová sa narodila 13. aprí-
la 1920 v Budapešti. V škole sa výborne uči-
la, chcela byť učiteľkou, no pre nedostatok 
peňazí začala už ako 16 - ročná pracovať pri 
tkáčskych stavoch. 
   Vydala sa za  Jozefa Lebedu a narodil sa 
im syn Ladislav. Prišli bývať do Valaskej. Od 
roku 1954 pracovala vo vtedajšom textile 
v našej obci a odtiaľ odišla aj do dôchodku.
Žila skromne  celý život, venovala sa rodi-
ne, pracovala v záhradke, maľovala obrazy, 
rada chodila na chatu. Posledné roky živo-
ta ju sprevádzala zákerná choroba, ktorej        
2. augusta 2011 podľahla.

Ivan Faško
   V životných obdobiach človeka príde 
čas, keď sa stíši, zvážnie, v očiach sa objaví 
zvláštny jas, v srdci rozhostí pokora a vďač-

nosť za život. Vďačnosť za všetky pekné 
chvíle, za šťastie, radosť, za lásku blížnych. 
V takýchto chvíľach človek jasne pochopí, 
že sa blíži konečná. Po zlobe ani stopy, čosi 
v ňom ho núti usporiadať si vzťahy, do-
povedať nedopovedané, dokončiť nedo-
končené, odpustiť neodpustené, požiadať 
o odpustenie, ak treba...
   Pán Ivan Faško sa narodil 30. júna 1959 
v Podbrezovej, rodičom Viere a Zoltánovi 
Faškovi ako prvorodený syn. Detstvo prežil 
spolu s rodinou a svojím bratom Igorom vo 
Valaskej, kde navštevoval aj základnú ško-
lu. Po jej skončení nastúpil do Stredného 
odborného učilišťa potravinárskeho v To-
poľčanoch. Začal pracovať v pivovare Urpín 
v Banskej Bystrici.
   Od roku 1986 až do odchodu na invalid-
ný dôchodok pracoval v Biotike Slovenská 
Ľupča. Mal dvoch synov, Ivana a Jána. Po-
sledné roky života žil spolu s matkou a bra-
tom vo Valaskej. Jeho vážny zdravotný stav 
ovplyvnil do značnej miery jeho život. Svoj 
údel trpezlivo a s pokorou znášal do konca 
života. Mal rád hudbu, ktorá mu spríjemňo-
vala chvíle, keď už nedokázal ísť medzi ľudí, 
ktorých mal rád.  Jeho krédom bolo vyzna-
nie:  „Pod krížom Tvojím, drahý Kriste, vždy 
hľadal som a našiel útočište“. Pán Ivan Faš-
ko nás navždy opustil 6. 8. 2011 po ťažkej 
chorobe.

Ružena Kúdelková
   Žiť pre druhých je krásne, kto takto žije, 
toho čaká šťastie. K tomuto ušľachtilému 
výroku treba jedným dychom dodať, že 
netreba zabúdať na seba, na svoje potreby, 
sny, túžby, aby mal človek dosť sily žiť pre 
druhých. Životná energia priskoro vyčer-
pala pani Ruženku Kúdelkovú a jej telo ne-
znieslo nápor nového spôsobu života, po 
odchode tých, ktorých milovala.
   Pani Ružena Kúdelková sa narodila             
13. septembra 1953 vo Valaskej manželom, 
Vladimírovi a Elene Kúdelkovcom. Vyrastala 
vo Valaskej v rodine s peknými vzájomnými 
vzťahmi, obklopená láskou a pozornosťou 
svojich rodičov. Základné vzdelanie ukon-
čila vo Valaskej. Po absolvovaní Gymnázia 
v Brezne pokračovala na dvojročnom štú-
diu v Dolnom Kubíne, ďalej na Filozofi ckej 
fakulte UK v Bratislave so zameraním na 
pedagogiku, tu neskôr získala aj doktorát 
z pedagogiky. Výber štúdia a pracovné za-
radenie ju viedli väčšinou k práci s deťmi 
a mládežou. 
   Na začiatku svojich pracovných skúse-
ností pôsobila krátky čas ako sociálna ku-
rátorka v Banskej Bystrici, pracovala ako 
referentka v Strojárňach Piesok, neskôr ako 
vychovávateľka v SOU Strojárskom. Dva 
roky pôsobila ako hlavná kontrolórka obce 
na Obecnom úrade vo Valaskej. Neskôr 



Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 

priateľom, spolupracovníkom a bývalým 

spoluhráčom, ktorí od-

prevadili na poslednej 

ceste dňa 1. júna 2011 

nášho manžela, otca, 

brata, švagra a príbuz-

ného Jozefa Martinka.

Zároveň ďakujeme 

za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.

Manželka Zdenka,

synovia Jozef a Michal

pracovala ako vychovávateľka v Základnej 
škole Podbrezová, odkiaľ sa dostala k práci, 
ktorá ju napĺňala – pracovala ako pedagóg 
v Centre výchovnej a psychologickej pre-
vencie v Brezne. Svoju pracovnú činnosť 
prerušila, aby sa mohla plne venovať sta-
rostlivosti o svoju matku a po jej smrti pri-
šiel čas, keď sa chcela vrátiť do pracovného 
procesu a pokračovať v práci, ktorú vyštu-
dovala.    Žiaľ, pani Ružena Kúdelková 18. 
augusta 2011 zomrela vo veku 57 rokov.

Július Zelenčík
   Muž je veľký bojovník, vie dobre vyhod-
notiť svoje reálne možnosti a úspešnosť 
snaženia. Vie, že na prírodné zákony sme 
prikrátki. Je čas prísť, snažiť sa, bojovať, je 
čas zložiť zbrane a odísť.   
   Pán Július Zelenčík sa narodil 17. febru-
ára 1924 Zuzane a Jánovi Zelenčíkovcom. 
Vyrastal so svojimi šiestimi súrodencami. 
Strednú školu vychodil v Brezne. V roku 
1940 začal pracovať v Podbrezovej a neskôr 
v Strojárňach Piesok. Od roku 1952 praco-
val na oddelení technologických postupov 
v Mostárni Brezno. 
   Bol činný v obci. Od roku 1943 až do roku 
1956 bol členom Hasičskej jednoty. V ro-
koch 1955 až 1956 bol predsedom Miest-
neho národného výboru vo Valaskej.
   V roku 1956 uzavrel manželstvo s Annou 
Zemkovou, vychovali spolu dve dcéry – 
Marcelu a Evu. Jeho najväčšou záľubou bol 
futbal, bol fanúšikom valaštianskeho od-
dielu. Mal rád svoju rodinu a prírodu. Rád 
sa túlal po valaštianskom chotári. 
   Ostatné roky pán Július Zelenčík bojoval 
so zákernou chorobou, ktorej  20. augusta 
2011, podľahol.
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MAJSTROVSTVÁ  SVETA 

Pre kategórie  dospeli a juniori sa   uskutočnili  21-25.9.2011 v Novom Meste na Morave . 

Bežali  sa   rýchlostné, stíhacie  preteky,  zmiešane štafety a dosiahli sme  dve vynikajúce  

umiestnenia: Na stupňoch víťazov   bronzové  medaily získalaJ. Gereková a štafeta dospe-

lých.
Juniorky:  L. Šimová  36,N   P. Fialková   32,18

Juniori:  T. Hasilla  24,12,   M. Šima 20,N   

Ženy : T. Poliaková  35,N

Zmiešane štafety dospeli: / N. Kuzminová, J. Gereková, M. Matiasko, P. Hurajt / - 3 

Zmiešane štafety juniori: / P. Fialková, A. Hôrčíková, M. Šima, T. Hasilla  / - 7 

MAJSTROVSTVÁ   SLOVENSKA
Pre všetky kategórie   sa  uskutočnili  28.8.2011 vo  Vyhniach. Bežali  sa  vytrvalostné prete-
ky.   Dosiahli sme umiestnenie:
Žiačky 10-11:  J. Machyniaková  1,  L. Janiková  2, J. Graňaková 9, B. Knazíková 13
M. Nemčáková 14, A. Kudelková  17,  D. Petrovská 19,  M. Wagnerová 16,   
T. Sivčakova 18
Žiaci 10-11 : M. Janik  2, J. Kolečár 7, R. Malček 10 
Žiačky 12-13:  T. Krnáčová  5,  S. Lepiešová 12
Žiaci 12-13 : P. Štrba  11, E. Troliga 17,  P. Kučera 16 
Žiačky 14-15:  V. Machyniaková 5
Žiaci 14-15 : A. Krbila  5, F. Skačan 3

Mladší dorastenci:  F. Kramla 3, R. Kubaliak 5, M. Kúdelka  11

Staršie  dorastenky:   P. Fialková  1   

Starší dorastenci:   M. Šima 3, L. Kramla 6, O. Šnejt  10, A. Berčík 9

Juniori : T. Hasilla  1, O. Švantner   4

Muži : P.  Ridzoň  3, N. Gröne 2 

Druhá časť majstrovstiev sa pre všetky kategórie  uskutočnila  9-10.9.2011 vo  Vyhniach.  Bežali  
sa  rýchlostné preteky a preteky s hromadným štartom a  dosiahli sme umiestnenie:
Žiačky 10-11:  J. Machyniaková  1,2 L. Janiková  2,1  J. Graňaková 6,3  B. Knazíková 13,14  M. Ne-
mčáková 8,4, A. Kúdelková  11,7, D. Petrovska 14,15,  M. Wágnerová 15,16 ,T. Sivčáková 16,17
Žiaci 10-11:  M. Janik  2,2  J. Kolečár 10,6 , R. Malček 12,11 
Žiačky 12-13 : T. Krnáčová  2,1 S. Lepiešová 15,12
Žiaci 12-13:  P. Štrba  10,11,  E. Troliga 10,20,  P. Kučera 12,N 
Žiačky 14-15:  V. Machyniaková  6,10
Žiaci 14-15 : A. Krbila  6,8,  F. Skačan 4,6

Mladšie  dorastenky:   I. Fialková  2,1

Mladší dorastenci:  F. Kramla 8,5,  R. Kubaliak 3,11,  M. Kúdelka  11,12

Staršie  dorastenky:   P. Fialková  2,1   

Starší dorastenci :  M. Šima 2,1,  L. Kramla 7,6,  O. Šnejt  9,4,  A. Berčík 8,9

Juniori:  T. Hasilla  1,1, O. Švantner   4,4

Ženy:  T. Poliaková  2,1   M. Pančíková  3,3

Muži : P.  Ridzoň  2,1,  N. Gröne 3,3 

Tretie  kolo Viessmann pohára
Pre  žiacke kategórie   sa  uskutočnilo  27.8.2011 vo Vyhniach. Bežali  sa  rýchlostné   prete-
ky. Dosiahli sme umiestnenie:
Žiačky 10-11:  J. Machyniaková  3, L. Janiková  1, J. Graňaková 2,  B. Knazíková 16,
M. Nemčáková 11,  A. Kudelkova  6, D. Petrovska 19,  M. Wagnerova 20,   
T. Sivčáková 18
Žiaci 10-11:  M. Janik,  3, J. Kolečár 8, R. Malček 16 
Žiačky 12-13:  T. Krnáčová  6, S. Lepiešová 9
Žiaci 12-13:  P. Štrba  10, E. Troliga 18, P. Kučera 19 
Žiačky 14-15 : V. Machyniaková  7
Žiaci 14-15:  A. Krbila  1,  F. Skačan 5

Štvrté  kolo Viessmann pohára
Pre všetky kategórie mimo žiakov  sa  uskutočnilo  27.8.2011 vo Vyhniach. Bežali  sa  rýchlost-
né   preteky. Dosiahli sme umiestnenie:

Mladší dorastenci : F. Kramla 9, R. Kubaliak 8, M. Kúdelka  5

Staršie  dorastenky :  P. Fialkova  1   
Starší dorastenci :  M. Šima  1,  L. Kramla  9, O. Šnejt  5, A. Berčík 11
Juniorky:  L. Šimová  1  

Juniori:  T. Hasilla  1,  O. Švantner   4

Ženy:  T. Poliaková  2, M. Pančíková 4 

Muži:  P.  Ridzoň  1, N. Gröne 8 
   Ing. Jozef Barzík

  Ďakujeme všetkým príbuzným, suse-

dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na 

poslednej ceste života  s mojím synom, 

bratom a otcom pánom Ivanom Faškom. 

Úprimne ďakujeme za starostlivosť aj 

pani MUDr. Dolinskej. Aj takto ste nám 

zmiernili náš hlboký žiaľ. Ďakujeme za 

kvetinové dary a slová útechy. 

   Rodina Fašková

VÝSLEDKY LETNÉHO BIATLONU
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Mužstvo dospelých

Horný rad:

Jakub Balúch (manažér), Róbert 

Patráš, Michal Pančík, Dušan 

Švantner, Ivan Demian, Radoslav 

Pacera, Pavol Husenica, Miroslav 

Meškan, Michal Kúdelka, Richard 

Grexa, Ján Gildein (asistent tré-

nera) 

Dolný rad:

Peter Potančok, Andrej Pribula, 

Juraj Verák, Ján Kupec, Maťo Ku-

pec, Ivan Kaniak, Andrej Mrva

   Slnečný koniec leta a začiatok peknej jesene priaznivo zapôso-
bili aj na futbalovú atmosféru. Od začiatku na ihrisko vo Valaskej 
chodilo pomerne veľa divákov, aj ženy a deti, ktoré tu majú dosta-
tok priestoru na hry a na spoločenskú konverzáciu.   
V súťaži sa nám darilo od samého začiatku, ktorým bol víťazný 
zápas na pôde súpera na Michalovej (0-3).  Potom prišlo zaváha-
nie s Polomkou (2-2, polčas 0-2) kde zápas nevyzeral spočiatku 
veľmi dobre, ale uhrali sme nakoniec remízu, ktorú v tomto prí-
pade musíme pokladať za šťastie.   V ďalších zápasoch to už išlo 
pomerne hladko a po šiestom kole je Valaská suverénne na čele 
tabuľky druhej triedy skupiny B.   Aj strelecky sme na tom zatiaľ 
pomerne dobre (skóre 18:4). Streleckú tabuľku v skupine vedie 
Miroslav Meškan ktorý nastrieľal 8 gólov.
Menilo sa rozlosovanie súťaže, preto uvádzame nový rozpis aj 
s doterajšími výsledkami.

   V sobotu 17. septembra 2011 sa 
v rámci 9. ročníka kultúrnej jesene vo 
Valaskej uskutočnil na multifunkčnom 
ihrisku za kultúrnym domom volejba-
lový turnaj miešaných družstiev O pu-
tovný pohár Ivana Diena. Za ideálneho 
počasia sa na ňom zúčastnilo osem 
družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách 
a potom podľa umiestnenia v nich 
o celkové poradie. Víťazom sa stalo 
družstvo v zložení: Petrinec, Šaver, 
Mikula, Donoval, Benedeková, Gašpe-
ríková. Ocenené boli všetky družstvá 
darčekovými košmi. Ďalej sa vyhlásili 
aj individuálne ocenenia: 
Najužitočnejší hráč turnaja – Šaver Mi-

Kolo Dátum Zápas Začiatok Výsledok

  Jesenná časť 2011  

1 21.08. Michalová – Valaská 16:00 0-3

2 28.08 Valaská – Polomka 16:00 2-2

3 04.09 Pohorelá – Valaská 15:30 0-4

4 11.09 Valaská – Bacúch 15:00 5-2

5 18.09 Polhora – Valaská 15:00 0-2

6 25.09 Valaská – Šumiac 15:00 2-0

7 02.10 Beňuš – Valaská 14:30 

8 09.10 Valaská – Michalová 14:30 

9 16.10 Polomka – Valaská 14:00 

10 23.10 Valaská – Pohorelá 14:00 

11 30.10 Bacúch - Valaská 14:00 

  Jarná časť -2012  

12 08.04 Valaská – Polhora 15:00 

13 15.04 Šumiac - Valaská 15:30 

14 22.04 Valaská – Beňuš 15:30 

15 29.04 Michalová – Valaská 16:00 

16 06.05 Valaská – Polomka 16:00 

17 13.05 Pohorelá – Valaská 16:30 

18 20.05 Valaská – Bacúch 16:30 

19 27.05 Polhora – Valaská 16:30 

20 03.07 Valaská – Šumiac 17:00 

21 10.07 Beňuš - Valaská 17:00 

Nové rozlosovanie na sezónu 2011 – 2012 Hrá sa na tri kolá, lebo je 
v súťaži málo mužstiev.

OFK Slovan Valaská – zahájenie súťaže v ročníku 2011-2012

Je ženatý, má dve deti a pracuje 
v ŽP ako robotník
Teraz sa ti darí dobre, ako to bolo 
v predchádzajúcich kluboch?
V ostatnom čas veľmi ani nie, lebo 
som zahadzoval dosť veľa príleži-
tostí.
V ktorých kluboch si hrával?
Dubová, Brezno, Balog, Podbre-
zová, Dubová, Rakytovce, Revúca, 
Jasenie.

   foto a text: Jožo Kán

(38rokov, 85 kg) – zatiaľ naj-
lepší strelec Valaskej aj celej 
súťaže.

Volejbalový turnaj o pohár Ivana Diena
roslav
Najlepšia hráčka – Adamcová Viktória
Najšikovnejší mládenec (ktorý naz-
bieral najviac podprseniek) – Ridzoň 
Patrik
Najsympatickejšia volejbalistka – Sab-
lič Karolína.
   Udelili sme aj zvláštnu cenu - Najvy-
trvalejší športovec obce, ktorú sme ve-
novali Jurajovi Cimbalovi. Všetky ceny, 
ako aj občerstvenie venoval Marek Po-
liak a Potraviny plus, začo im patrí veľ-
ké poďakovanie. Ďakujeme aj ďalším 
sponzorom; Obecnému úradu Valaská 
a občianskemu združeniu Pekný deň.

Jaroslav Kocúr

Miroslav Meškan

foto: Tomáš Fodor


