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Rozhovor 
s novým 
prednostom
Miss 
Horehronie
Nedvědovci

v novom roku želám všetkým občanom 
veľa zdravia, šťastia spokojnosti a napl-
nenie svojich želaní.
    Opäť nás na konci roku zastihla naj-
príjemnejšia chvíľa, ktorá spája rodiny, 
dobrých ľudí, priateľov a  známych. 
Tou chvíľou boli vianočné sviatky. Čas 
sviatočný, čas výnimočný, čas priam zá-
zračný. Vianoce a začiatok nového roka 
sú obdo bím, keď sa každý snaží byť s 
blíz kymi, keď si viac uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky, úcty a obeta vosti. V 
tom všetkom sú hodnoty, ktoré zname-
najú veľa pre každú rodinu. 
   Určite sme boli na ne spoločne pri-
pravení a vychutnali si ich so všetkým, 
čo k nim patrí. Prišli ticho, nenápadne, 
vyšívané striebornými stehmi na obruse 
starej mamy. V dušiach sa nám rozhorel 
krásny pocit, na stole zavoňal kapor či 
iné dobroty a Štedrý večer zanechal v 
srdciach stopu pohody a radosti. Za 
vianočným stolom sme si spojili svoje 
dlane, rozkrojili jabĺčko ako symbol 
zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a 
ďakovali za všetko, čo nás postretlo, 
zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo.
   Poďme si ale pripomenúť, čo sa dialo 
v roku 2016. Tak ako každý rok, aj tento 
sme privítali honosným ohňostrojom. 
Pani Zima bola síce skúpejšia na sne-
hovú nádielku, ale pokračovať sa musí 
ďalej. To, že nebol sneh, nám aspoň 
ušetrilo nemálo prostriedkov na zimnú 
údržbu. Tradičnou jarnou dedinskou 
zábavou fašiangami sme si opäť pripo-
menuli tradíciu našej obce. Najvýznam-
nejšie kultúrne podujatie Festival dy-
chových hudieb spestrilo už 45.-krát 
začiatok leta. V  letnom a jesennom 
období spestrovali voľný čas športové 
podujatia. Ani sme sa nenazdali a už tu 
bola Kultúrna jeseň. Bodkou za všetký-
mi podujatiami na konci roka je Betle-

K Vianociam vždy patrí sneh,
no a ešte detský smiech.

Tiež k nim patria zvyky staré,
čo v rodine vždy miesto mali, 

potomkovia na ne dbali.
Na Štedrý deň i na Nový rok

musel mužský potomok
zaželať šťastlivé sviatky,

povedať príhovor krátky.
Ak prvá vošla žena zrána,

bola v dome nevítaná.
Vraj priniesla nešťastie,

čo celý rok porastie.
Večera celý deň sa chystá,

mama musí si byť istá, 
že sedem jedál bude mať,

na stôl večer narovnať.
Na platni sa kapor škvarí,

zo všetkých hrncov sa parí.
Stará mať mi dovráva:
,,Nehlc, budeš rapavá!“
A už sadnú všetci spolu

ticho k vianočnému stolu.
Modlitbou sa večer začne,
jabĺčko sa nožom načne.

Či sa hviezda objaví,
šťastie v roku pripraví.

Medom spraviť kríž na čelo, 
aby zdravé bolo telo.

Do kútov sa hádže hrach,
aby zmizol z duší strach.

Požehnanie má byť v ňom,
čo ochráni celý dom.

Pod obrus dať mince treba,
aby bolo vždy dosť chleba.

Za obrazy čečinu,
pre tú jednu príčinu.

Duchov zlých vraj vyženie,
nech nie je s nimi trápenie.

Od stola sa nesmie vstať,
prikazuje stará mať.

Aj prázdny tanier prichystať,
pre tých, čo už nie sú s nami.

Možno blúdia za oknami.
Pod stromček dať krásne dary,
a všetkým nech sa dobre darí! 

Ivka Slivková, 
žiačka 8.A ZŠ J. Simana

hem, ktorý nás neobišiel ani tento rok.
   V  priebehu roka sa poslaneckého 
mandátu vzdali traja poslanci. Bola 
to ich vôľa, a  to ďalej rozoberať nebu-
dem. No napriek tomu prebiehali na 
zastupiteľstvách búrlivé debaty, ktoré 
väčšinou k  ničomu neviedli. V rámci 
údržieb obecného majetku sme vybu-
dovali odvodňovací rigol s  rozšírením 
cesty pri MŠ, vstup cez bráničku pri ŠKD, 
zrekonštruoval sa zadný trakt v  ZUŠ, 
ktorý priniesol veľký ohlas, ale aj veľké 
haló, keď sa na základe už rozrobenej 
prestavby prišlo na to, že je potrebné 
urobiť podrobnejšiu statiku chýb odkry-
tej časti, ktoré sa pri pôvodnom stave 
nedali zistiť. Veľkým problémom bolo 
schváliť potrebné fi nancie na nadpráce, 
ktoré pri tom vznikli. Napokon sa fi nan-
cie schválili a  na otvorení sa zúčastnili 
aj takí poslanci, ktorí boli proti dofi nan-
covaniu. Po týchto prácach sa rozšírilo 
aj parkovisko pred ZUŠ, no najprv bolo 
potrebné vykonať prekládku plynu, kto-
rú nám zabezpečila fi rma s  odbornou 
spôsobilosťou. Nejaký dobrý občan po-
tom podal podnet na inšpektorát práce 
a možno si myslel, že obec zase zatiah-
ne do nejakej nekalosti, ale môžem 
vás všetkých ubezpečiť, že tentokrát to 
neprajníkovi nevyšlo. Aj na dobre vy-
hotovenom parkovisku si chcel niekto 
zgustnúť, že je asfaltové, no márne hľa-
dal faktúru za asfalt, pretože je vybudo-
vané z trosky zo železiarní. Väčšinou sa 
takéto veci dozvedáme zo zdrojov, ktoré 
nemajú overené informácie. Rovnaká 
situácia je orezávanie a  rezanie drevín 
v obci. Jeden chce, druhý nie. Nech roz-
hodnete akokoľvek, je zle. Na jar tohto 
roku mala obec možnosť sa zapojiť do 
projektu Technologická výbava zber-
ného dvora alebo kompostoviska. Bo-
hužiaľ podľa niektorých poslancov a na 

návrh člena fi nančnej komisie p. Holka, 
neodporučili schválenie zapojiť sa do 
tohto projektu. Podľa projektu hodno-
ta technologických zariadení bola cca 
540.000,- € a obec by to stálo 5%, čo je 
približne 27.000,- €. Verdikt bol jasný: 
„Na čo nám to bude, keď to nevyužije-
me.“ Potom dostanem otázku, prečo 
nečerpáme eurofondy. V ZŠ v budove I. 
stupňa sme cez letné prázdniny vyme-
nili stúpačky vodovodného potrubia. 
Ďalej sme v  areáli ZŠ vybudovali pies-
kovisko(teda protiatómový kryt), ako to 
nazývali, bohužiaľ, aj niektorí poslanci. 
Aj keď sa stavia dom, na začiatku stav-
by sa to nepodobá. Žiaci aj učitelia sú 
spokojní, a  to je pre nás dôležité. Pies-
kovisko spĺňa hygienické podmienky aj 
bezpečnosť. Spomeniem zábrany pred 
poštou (tzv. urny) a odrážku. Pokiaľ ne-
boli nainštalované, všetci mali problém 
s tým, že tam na tráve parkujú vozidlá. 
Aká je situácia teraz – je to zlé. V novem-
bri sme namontovali nové vianočné 
osvetlenie, no napriek tomu sa mi do-
stalo do uší, že to mohlo byť aj lepšie. Čo 
vlastne chceme? Doteraz nebolo žiadne 
a nikomu to nevadilo. Koľko fi nancií sa 
schválilo, za toľko sme výzdobu nakú-
pili. Môžem občanov ubezpečiť, že na 
budúci rok plánujeme dokúpiť ďalšiu 
výzdobu. No a  na koniec približnej bi-
lancie prác a  nákupov za tento rok je 
tu nákup mixovacej lopaty a kombino-
vanej lopaty na GEHL a multikáry M26 
s  radlicou a  posypovým zariadením, 
za čo sme spolu zaplatili cca 95.000,- €. 
V tomto prípade musím poslancom po-
ďakovať, že aj napriek niekoľkým ostrej-
ším rokovaniam schválili na nákup 
tejto techniky fi nancie. Mimochodom 
toto všetko bolo zahrnuté aj v projekte 
Technologická výbava zberného dvora 
alebo kompostoviska. A  ešte posledná 
vec je nákup 30t váhy na váženie TKO 
a drobného stavebného odpadu. To bol 
stručný priebeh rokom 2016.
    V  priebehu tohto roka plánujeme 
výstavbu chodníka na Piesku, asfalto-
vanie poškodených ulíc v obci, montáž 
dopravného značenia, zapojíme sa do 
výziev na rozšírenie kapacity MŠ a  re-
konštrukcie telocvične(pokiaľ bude vy-
daná adekvátna výzva), II. fázu výmeny 
vodovodných stúpačiek  na II. stupni ZŠ.
    A na záver zabudnime na všetko, čo 
nám neprinieslo blaho, a  povedzme 
si, nech tento rok 2017 bude lepší ako 
predchádzajúci.

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská 

Sviatky sú za nami
Milí čitatelia Valaštianskeho hlásnika,

Vianočné zvyky
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Čokoľvek si budete v živote priať,

čokoľvek by ste chceli dokázať,

 môže sa vám splniť,

 ak do tohto vášho sna či priania

 /samozrejme reálneho/

vložíte úprimnú snahu,

 dobré chcenie,

 čestnosť a odvahu

 s vierou v seba

 a v dobro blížnych.

 Pretože s čistými,

 úprimnými,

 čestnými,

nezištnými myšlienkami,

pritiahnete k sebe podobné myšlienky 

druhých ľudí,

 čisté, radostné, tvorivé, úprimné,

 ak sa nedáte zlákať zlým.

Čo je dobré a čo zlé,

napovie vám svedomie.

Ale pozor!

Ešte je tu kultúra reči a správania.

Vulgárne a hrubé výrazy,

agresívne správanie

prinášajú škodu.

Sú brzdou na našej ceste k cieľu.

Je to ako brodiť sa

cez odpadky a špinu.

Myšlienky formujú činy

a prinášajú dobré,

ale aj zlé.

Už duchovný vodca Budha

/asi 563 – 483 p.n.l./

napísal:

Všetko, čím sme,

je výsledok toho, čo si myslíme.

 Myseľ je všetko.

Čo si myslíme, tým sa staneme.

Mária Pacerová

V  nedeľu 4. decembra sme v  kinosále našej 
obce privítali obuvníka Jakuba. Krásny neoby-
čajný príbeh o skutočnom poslaní a čare Via-
noc v podaní divadelníkov z Banskej Bystrice. 
Predstavenie bolo plné vtipných momentov, 
no napriek tomu nestratilo svoju hlbokú myš-
lienku. Prvý raz sme boli na takomto predsta-
vení s  naším starším synom Alexejkom. Mali 
sme obavy, či vydrží do konca predstavenia, 
keďže je veľmi neposedný, ale na naše veľké 
prekvapenie sa mu predstavenie veľmi páči-
lo a dokonca si išiel aj k Mikulášovi po sladkú 
odmenu, ktorá bola pripravená pre všetky 
deti, ktoré prišli. Veríme, že aj iné deti mali 
takú radosť, ako náš Alexejko. Mikuláš potom 
so svojimi pomocníkmi v sprievode detí a ich 
rodičov rozsvietili vianočné osvetlenie na ná- O našich túžbach, snoch a želaniachO našich túžbach, snoch a želaniach

nielen do nového roku.nielen do nového roku.

Sny sa plnia, ak …Sny sa plnia, ak …

MIKULÁŠSKE 
predstavenie pre 

naše deti

mestí. Krásna akcia pre našich malých Valašťa-
nov a nielen pre nich. Určite sa nikto neurazí, 
ak v mene všetkých rodičov a detí poďakuje-
me za príjemne strávené nedeľné poobedie 
v spoločnosti Mikuláša a jeho pomocníkov. 

   Alexejko Magera a jeho rodičia



sme sa zúčastnili zapálenia adventnej sviečky spojenej s vy-

stúpením dychovej hudby Mostárenka. Od Mikuláša sme usi-

lovne pracovali na tvorbe všakovakých ozdôb a dekorácií, aby 

sme sa mohli plnohodnotne zapojiť do akcie  Živý betlehem 

na námestí vo Valaskej, ktorý bol spojený s predajnými trhmi. 

Naše dievčatá si obliekli masku anjela a   vianočného strom-

čeka a horlivo sme predávali svoje výrobky. Podarilo sa nám 

vydražiť aj vlastnoručne vyzdobený vianočný stromček. Ten si 

od nás kúpil pán Martin Krupa, ktorý nám ho následne daro-

val a stromček zdobí náš detský domov. Niektorí z nás navští-

vili aj svoje ozajstné domovy. Tešili sme sa, keď sme navštívili 

svojich rodičov, súrodencov, sesternice, či iných rodinných 

príslušníkov, ale tešili sme sa aj na návrat do detského domo-

va, lebo tu sa o nás starajú naše tety a ujovia, ktorí nám varia, 

perú, učia sa s nami, vedú nás k samostatnosti, rozprávajú sa 

s nami a sú nám nablízku vždy, keď potrebujeme radu alebo 

pomoc. Za to všetko im patrí naše veľké „ďakujeme“.

 Deti DeD Valaská – samostatná špecializová skupina
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Blíži sa čas radostí, zázrakov a prianí – Via-

noce. Tešia sa na ne hlavne tí najmenší. Tú-

žobne ich očakávajú, veď predsa písali list 

Ježiškovi. Priania našich detí boli rôzne. Boli 

úsmevné, ale aj originálne. Čo je pre mňa 

najdôležitejšie, že ich detské priania neboli 

adresované len im, ale aj svojim blízkym, 

rodičom, starým rodičom, súrodencom. 

Je veľmi fajn, že naše deti nemyslia len na 

seba, ale chcú urobiť radosť aj ostatným. 

Ostáva nám len veriť, že všetky túžby a pria-

nia  našich detí sa naplnia práve na Vianoce. 

Vianočné  sviatky sme aj my, deti z Detského domova vo Va-

laskej, prežívali plní zážitkov, očakávaní a obdarúvaní.

Všetky deti z  detského domova privítali Mikuláša v  Brezne, 

kde nás prišli pozdraviť motorkári  z Chopperclub Banská Bys-

trica, ktorí nám priniesli dobrú náladu a  veľa darčekov. Poroz-

právali sme sa s deťmi z ostatných samostatných skupín z Č. 

Balogu, Brezna, Brezna – Mazorníkova, s motorkármi, zjedli 

sme pizzu a vypili kofolu. Zašli sme i na námestie v Brezne. Tu 

Pekné dni  vám želáme 
v novom roku, a  veľa šťasti a 

pri každom vašom kroku. 
Radosť v sr diečku a úsmev 

na tvári, nech váš život 
každý deň rozžiari!

Ďakujeme všetkým, 
ktorí nás podporujú, 

aby sme mohli 
podať pomocnú ruku tým, 

ktorí to potr ebujú. 

OZ Pekný deň 
 

Naše prežívanie 
Vianoc

Vianoce
V našej materskej škole sme si predvia-

nočnú atmosféru spríjemnili  a  oslávili ju 

spoločne s  rodičmi. Deti ich obdarovali 

krátkym kultúrnym vystúpením a  potom 

nasledovalo spoločné pečenie a  tvorenie 

vianočných ozdôb od výmyslu sveta. Fan-

tázii a  tvorivosti sa medze nekládli.  Zišlo 

sa nás neúrekom, atmosféra bola výborná. 

Predvianočný zhon sme zvládli s ľahkosťou 

a v pohode.

Želám všetkým deťom, rodičom, starým 

rodičom, ale aj  čitateľom Valaštianskeho 

hlásnika šťastné a  veselé Vianoce plné ra-

dosti a pohody v kruhu rodiny. 

Iveta Babčanová

Ilustračné foto
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Písal sa rok 1956, keď sa vo Valaskej začali zakladajúci členovia učiť 

teóriu hudby a položili sa tak základy vzniku dychovky vo Valaskej. 

V nasledujúcom roku prevzali do rúk nové nástroje a začali hrať. 

Dychový orchester vo Valaskej tak bol na svete. Počas jeho vývoja 

sa na mieste dirigenta vystriedalo 12 dirigentov, dnešný dirigent 

Ján Jenča je trinásty. Vedúcich – dnes moderne povedané ma-

nažérov kapely bolo len pár. 35 rokov muziku viedol zakladajúci 

člen Jozef Kučera. Dychovka vyhrávala po festivaloch, okolitých 

obciach a bola a je neoddeliteľnou súčasťou života obce dodnes. 

Nahrala počas svojho života dve CD. To druhé v roku 2012. A tento 

rok bol pre život dychovkárov vo Valaskej prelomový. Nepodarilo 

sa udržať veľký orchester pre nedostatok hráčov. A tak sme si po-

vedali, že budeme hrať v menšom obsadení s tými, ktorí sú a chcú 

hrať. Slovo dalo slovo a menšie obsadenie sa akosi samo vyvinulo 

na tanečný orchester – bigband. A tak priamym pokračovateľom 

veľkého Dychového orchestra Valaská je Tanečný orchester Va-

laská. Nie, dychovka vo Valaskej nezanikla, ako som to v uliciach 

Valaskej započul. Stále žijeme, hráme, len sa inak voláme a hráme 

trošku inú muziku. V  sobotu 26. novembra sme si slávnostným 

koncertom pripomenuli 60 rokov vzniku dychového orchestra vo 

Valaskej. V pestrom programe sme si nielen zahrali svetové a slo-

venské hity, večne mladé evergreeny, ale aj zaspomínali na roky 

minulé, na svojich kamarátov, ktorí už nie sú medzi nami, ako napr. 

Zoltán Popróči alebo spomínaný nestor dychovky vo Valaskej Jo-

zef Kučera. Plná sála a potlesk boli pre nás dostatočnou odmenou.  

V  slávnostnom galaprograme sa predstavili naši  skvelí sólisti – 

Matej Veselka na klarinete, študent konzervatória v Bratislave a 

Tomáš Hreňo na lesnom rohu, študent Vysokej školy múzických 

umení v  Bratislave a  člen Štátnej fi lharmónie Košice s  klavírnym 

sprievodom Anny Švoňavovej,  Matej Krella na trúbke a  úžasní 

speváci – Jarmila Bániková, Jaroslav Benko, Jozef Ambróz, Adriana 

Bundová a sme radi, že čas si našiel a prišiel si s nami zaspievať aj 

náš spevák Martin Vetrák, len deň pred fi nále súťaže Česko-Slo-

vensko má talent. A zaspievali si s nami aj dve roztomilé žiačky na-

šej ZUŠ-ky - Marika Bundová a Sabínka Lepiešová.  Počas slávnosti 

sme ocenili zaslúžilých muzikantov, ktorí takmer celý život zasväti-

li hudobnému nástroju a kolektívu nášho orchestra – pánov Mila-

na Kubinu, Jána Bartánusa a Mariana Mojžiša. Osobitnú pozornosť 

a poďakovanie sme venovali pánovi Milanovi Cipciarovi, ktorý si 

poďakovanie z rúk pána staros-

tu a od nás určite zaslúži, najmä 

za obetavosť a úsilie pri výcho-

ve mládeže v  minulosti. I  jeho 

zásluhou sú medzi nami jeho 

odchovanci – žiaci, hoci sám 

o sebe nerád počúva ako o uči-

teľovi. Ešte raz, páni muzikanti, 

ďakujeme za vaše tóny, obeta-

vosť a  prácu pre dychovku vo 

Valaskej. No nezabudli sme ani 

na tých, ktorí stoja v úzadí, ale sú 

svedkami každodenného života 

valaštianskeho orchestra - man-

želky dlhoročných muzikantov, 

ktorým sme sa tiež poďakovali 

TANEČNÝ ORCHESTER VALASKÁ OSLÁVIL SVOJU

60-tku60-tku
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V poslednom čase so sestrou Vlastou častej-

šie spomíname na nášho otca Ľudovíta Valu, 

tiež na jeho súputníčku životom - našu dobrú 

mamu. Sme posledné dve z  ich štyroch detí.

Spomíname a nielen preto, že bolo obdobie 

dušičiek, ale aj preto, že naša dychovka slávi 

svoju šesťdesiatku a náš otec,  na podnet nie-

koľkých nadšencov, stál pri jej zrode.

Založenie valaštianskej dychovky našu rodi-

nu priviedlo do Valaskej v roku 1956, keď sa 

budovalo sídlisko. A náš otec, na slovo vzatý  

muzikant, bol jej prvým učiteľom, dirigentom, 

kapelníkom. Naša dobrá mama trpezlivo zná-

šala túto jeho srdcovku a všetko, čo s ňou bolo 

spojené, pretože vedela, že to bolo zmyslom, 

poslaním a naplnením jeho života a že dy-

chovka prináša ľuďom do života radosť, dobrú 

náladu a dôstojnú atmosféru pri rôznych ži-

votných situáciách. 

S odstupom času si tiež vážime, že nebol za-

ťažený nijakou ideológiou. Na veci mal svoj 

vlastný názor, nemal problém ho prezentovať, 

ale nikomu ho nevnucoval.

Spomíname na brata Jozefa, ktorý kráčal v 

otcových šľapajách, no už nie je medzi nami, 

tiež na nášho nebohého najmladšieho brata 

Ľudovíta, ktorý sa ako malé dieťa tmolil otcovi 

pri nohách, keď mával dirigentskou paličkou. 

Lásku k hudbe zdedili aj jeho vnuci či pravnuci.

Veselé spomienky máme na otca, keď sa v 

sobotu ráno chystal na večerné hranie do 

Texasu, neskôr do Perly a jeho trilkovanie na 

klarinet či saxofón bolo našim budíčkom. Su-

Keď som prijala pozvanie na slávnostný 

koncert pri príležitosti založenia Dycho-

vého orchestra vo Valaskej, ani som len 

netušila, že to bude taká veľkolepá oslava. 

Tanečný orchester sa predviedol v  celej 

svojej paráde. Každé hudobné číslo malo 

svoje čaro a  bolo jedinečné. Z celého vy-

stúpenia bolo cítiť lásku, súdržnosť, radosť 

a profesionalitu našich hudobníkov a spe-

vákov. Atmosféra bola vynikajúca. Chcem 

sa poďakovať celému tanečnému orches-

tru za to, že slávnostný koncert pripravili na 

vysokej profesionálnej úrovni a že som sa 

tohto podujatia mohla zúčastniť. Chcem im 

vyjadriť svoje poďakovanie aj za to, že táto 

partia skvelých ľudí udržiava tradíciu v na-

šej obci už dlhých 60 rokov. Pevne dúfam, 

že sa ani v budúcnosti nevzdajú a budú po-

kračovať v  tejto zmysluplnej činnosti. Veď 

prostredníctvom hudby rozdávajú radosť 

a šťastie. Len tam, kde ľudia nežijú iba pre 

seba, ale aj pre druhých, tam kvitne pravé 

šťastie.

 Ďakujem za krásny hudobný zážitok,  

Babčanová Iveta 

 

Vážení  jubilanti, milí  Valašťania!

sedom to asi nevadilo, veď nehral falošne, ale 

na veselú nôtu.

No dosť bolo spomienok, čakajú aj iní gratu-

lanti. Chceme spolu so sestrou zaželať jubilu-

júcej dychovke, dnes už známej ako tanečný 

orchester, veľa úspechov, aby im to vždy dobre 

hralo, aby im nechýbala inšpirácia a motivá-

cia a tiež dobrí nasledovníci. 

S úctou spomíname aj na všetkých tých, kto-

rí dali dychovke svoje srdce a už nie sú medzi 

nami, no zanechali po sebe v srdciach ľudí 

svoju nezabudnuteľnú stopu.

Aj keby sa všetko pekné z nášho života stratilo,

hudba je večná, tá nám zostane

a pripomenie všetko krásne,

všetko dôležité, čo sme prežili.

Ľudí, ktorých sme vo svojom živote stretli

a zanechali v nás svoju jedinečnú stopu.

Nech nám stále znejú v duši

krásne melódie a piesne,

prinášajúce do života

 radosť, pokoj, mier,

 naplnenie a šťastie!

Nech v nás podporujú dobré chcenie

ako prejav všeobsiahlej lásky!

želajú Vlasta a Mária

60. výročie založenia 
Dychového orchestra vo Valaskej

za podporu a obetavosť – pani Eve Mojžišovej, Marianke Rafajovej, 

Viole Bartánusovej a Janke Muchovej. Pani Elena Kubinová sa, žiaľ, 

tejto chvíle už nedožila. Rovnakú vďaku si však zaslúžil aj jej syn 

Martina Kubina za podporu svojho otca v  ťažkých chvíľach, aby 

otec Milan mohol i napriek ťažkej životnej situácii chodiť na naše 

skúšky. Ešte raz vám, manželky, priateľky a všetci naši dobrodinco-

via, ďakujeme. Veríme, že už náš tanečný orchester poznáte v jeho 

novom šate. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie pek-

né podujatia s vami. Ďakujeme vedeniu obce Valaská za podporu 

orchestra počas celej jeho histórie a  aj v  súčasnosti, sponzorom 

slávnostného koncertu – Občianskemu združeniu Pekný deň, p. 

Martinovi Krupovi, p. Marekovi Poliakovi,  p. Terézii Kúrovej, p. Dia-

ne Račákovej, Ivorovi Páleníkovi a Ľubomírovi Štubňovi a všetkým 

našim podporovateľom a  sympatizantom. Ďakujeme aj Danke 

Králikovej a  ostatným pracovníkom obecného úradu za pomoc 

pri organizácii slávnostného koncertu. Ďakujem Števke Piliarovej, 

našej šarmantnej moderátorke, ktorá dala koncertu ten správny 

šmrnc. Zvlášť chceme ešte poďakovať trom mladým talentovaným 

dievčatám – Andrejke Faškovej, Natálii Faškovej a Dominike Škro-

vánekovej z našej ZUŠ-ky, ktoré nám namaľovali originálne obrazy 

s motívom pripomínajúcim muzikanta – dychovkára a muzikant-

ský život a ktoré sme venovali na pamiatku oceneným. Posledné 

poďakovanie patrí vám, ktorí ste prišli na náš koncert a všetkým 

našim priaznivcom a podporovateľom za priazeň, pomoc a pod-

poru. Ďakujem aj nášmu kapelníkovi Jankovi Jenčovi a  všetkým 

muzikantom – členom Tanečného orchestra vo Valaskej za dobrú 

prácu a dobrý rok, ktorý je za nami. Ak som pri organizácii slávnos-

ti na niekoho zabudol, poďakovať alebo pozvať, nech mi prepáči, 

bolo to naozaj veľa starostí. Naozaj sme toľko vystúpení v roku asi 

ešte nemali. Bolo toho veru dosť, a tak sme si zaslúžili koncoročnú 

prestávku. Verím, že aj tento nový rok bude rovnako plodný, boha-

tý na pekné podujatia a koncerty. Prajem celej muzikantskej rodi-

ne veľa zdravia, šťastia, elánu a chuti do práce, síl pri prekonávaní 

prekážok a problémov, našim školám veľa dobrých žiakov, našej 

ZUŠ-ke veľa dobrých budúcich muzikantov, ktorých radi uvítame 

medzi nami  a aj celej našej obci - nech sa darí lepšie a lepšie. 

Róbert Hlaváčik

vedúci Tanečného orchestra Valaská
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   Po roku po svätých ľudových misiách v na-

šej farnosti opäť k nám zavítali do farnosti na 

duchovnú obnovu pátri spoločnosti sv. Vin-

centa de Paul, nazývaní tiež aj vincentíni, páter 

Ondrej a páter Tomáš.  A tak sme v dňoch od 

10. novembra do 13. novembra hostili v našej 

farnosti týchto vzácnych dvoch hostí, ktorých 

sme mali tú česť spoznať pred rokom na ľudo-

vých misiách. Každý, kto prišiel do kontaktu s 

nimi pred rokom, sa tešil na ich príchod a na 

ich homílie alebo duchovné rozhovory či už 

osobne alebo v sviatosti zmierenia. Vo štvrtok 

10. novembra sa nám počas sv. omše v homí-

lii prihovoril páter Ondrej.  Pri jeho slovách sa 

   V čase, keď sa nezadržateľne blížia najkrajšie 

sviatky roka - Vianoce  a v našich domácnos-

tiach panuje  predvianočný zhon, upratova-

nie, nakupovanie darčekov, ktoré sa stalo na-

šou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia; 

v našej farnosti v období od 15. decembra 

do 23. decembra sa niekoľko rodín zapája do 

predvianočného súkromného deviatnika  Kto 

dá prístrešie sv. rodine? Tento deviatnik prak-

tizujeme v našej farnosti už viac ako 10 rokov. 

Veď podstatou adventu a Vianoc je úplne nie-

čo iné, ako konzumný spôsob nášho života. 

Kresťania po celom svete sa pripravujú na na-

rodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  

sú teda nielen  ranné sväté omše - roráty, ale 

aj tento deviatnik, kde sa okrem zapojených 

rodín pripájajú aj ostatní členovia farského 

spoločenstva, ktorí majú túžbu a ochotu v 

tomto predvianočnom zhone sa stíšiť a uctiť 

si sv. rodinu a hlavne Ježišovu i našu Matku 

Máriu, a tak sa pripraviť na dôstojné slávenie 

Vianoc. 

Marika Pančíková

Kto dá prístrešie 

svätej rodine?

Duchovná obnova po misiách po roku v našej farnosti  
rozjasnilo srdce snáď 

každého účastníka 

sv. omše. Po sv. omši 

nasledovala pred-

náška pátra Tomáša 

pre dospelých, kde 

sa zamýšľal o.i. aj nad 

významom bolesti a 

utrpenia, kde pou-

kázal na skutočnosť, 

že aj chorí a trpia-

ci sú prínosom pre 

naše spoločenstvo a 

aj bolesť a utrpenie 

sa môže premeniť 

na požehnanie. V 

piatok dopoludnia 

pátri navštívili na-

šich chorých spo-

luobčanov, ktorým 

zdravotný stav ne-

dovoľuje účasť na 

sv. omšiach. Pri ve-

černej svätej omši 

potom vyslúžili 

sviatosť pomazania 

chorých tým, ktorí 

ju mohli prijať a boli účastní na svätej omši. V 

sobotu pátri ako dopoludnia, tak aj popoludní 

vysluhovali sviatosť zmierenia a pri večernej 

svätej omši sme sa zamýšľali nad sviatosťou 

krstu a jeho významom v našom živote. Počas 

svätej omše si farníci spolu s pátrami a naším 

duchovným otcom Romanom obnovili krstné 

sľuby. Za zmienku stojí aj fakt, že práve pred 

38. rokmi presne na tento deň 12. novembra  

prijal sviatosť krstu náš duchovný otec Roman 

vo svojom rodisku. Ako podotkol, o to väčší vý-

znam mal pre neho tento deň. A keďže 11. no-

vembra sme slávili sviatok sv. Martina, ktorý je 

patrónom nášho chrámu a farnosti, slávnostnú 

odpustovú svätú omšu sme v našej farnosti 

slávili v nedeľu 13. novembra spolu s našimi 

hosťami - pátrami Ondrejom a Tomášom. Prí-

tomný na svätej omši bol aj diakon z Brezna p. 

Rafael Ambróz. Liturgiu slávnostnej odpusto-

vej svätej omše spestril svojím spevom aj náš 

farský spevokol. Všetci účastníci tohto štvord-

nia - duchovnej obnovy po roku po misiách, 

ako aj slávnostnej odpustovej svätej omše od-

chádzali naplnení hlbokým duchovným zážit-

kom s radosťou a pokojom v srdci.  Ďakujeme 

a vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať nášmu 

duchovnému otcovi Romanovi za zabezpe-

čenie a realizáciu duchovnej obnovy farnosti, 

pátrom spoločnosti sv. Vincenta de Paul, p. On-

drejovi a p. Tomášovi za ich povzbudivé slová. 

Po prežitých hodnotných chvíľach tejto du-

chovnej obnovy, pri spomienke na príhovory 

a prednášky obidvoch pátrov vincentínov mi 

samovoľne prichádzajú na myseľ slová  piesne 

skupiny Kerygma: ,, ...akoby púšť zalialo more, 

keď toho kňaza počúvam...“

Marika Pančíková 



Tieto dva verše, ktoré sa nachádzajú na začiatku a na konci Matú-

šovho evanjelia, zdôrazňujú neustálu Ježišovu prítomnosť v tom-

to svete a zároveň nás povzbudzujú. Slávením Božieho narodenia 

a vianočných sviatkov si každoročne pripomíname udalosť spred 

viac ako dvetisíc rokov, keď Ježiš prišiel na zem, aby sa stal Bo-

hom s nami. No to nie je len pripomenutie si historickej udalosti. 

My vlastne slávime skutočnosť, že Ježiš je od chvíle svojho naro-

denia až do konca sveta stále s nami - povzbudzuje nás, odpúšťa 

nám, miluje nás a ochraňuje nás.

Niekedy je ťažké uveriť, že Ježiš je stále s nami, najmä keď sa ob-

zrieme späť do nedávnej alebo i dávnej minulosti. Zrazu nás môže 

preniknúť pochmúrny obraz, 

ktorý nás môže i viesť

k pochybnosti, či nás Ježiš ne-

opustil a neponechal v rukách 

zla. Avšak nemali by sme robiť 

unáhlené závery!

Keď bol Ježiš vzatý do neba, 

prisľúbil svojim učeníkom, že 

s nimi bude ,,až do skončenia 

sveta“ (Mt 28, 20). Je potrebné 

dôverovať a uveriť, hoci sa nám 

zdá, že prevahu má hriech a Zlý. Lebo Božia moc v nás je stále väč-

šia ako diablova moc vo svete (1 Jn 4, 4).

Môžeme dúfať, že pri každom negatívnom jave sa objaví pozitív-

ny, aby ho prekonal? Áno! Ježiš nikdy nedovolí zlému zvíťaziť. Bez 

ohľadu na pochmúrnosť situácie vždy môže zmeniť zlo na oveľa 

väčšie dobro. Napriek všetkým slabostiam a chybám sme mohli v 

minulom storočí sledovať, ako Duch Svätý neustále vylieva svoje 

požehnanie.

Všetky tieto pozitívne skutočnosti nám dokazujú, že Ježiš nás ne-

opustil. On je stále Emanuel - Boh s nami - a chráni nás a vedie 

napriek udalostiam a prekážkam vo svete, ktoré sa pokúšajú olúpiť 

nás o vieru a presvedčiť, že sme ostali sami.

Keď sa Ježiš narodil, Izraeliti boli okupovaný národ a žili pod útla-

kom Rímskej ríše. Židia mali svojho kráľa, Herodesa Veľkého, ktorý 

však spolupracoval s Rímom a plnil rozkazy cisára. Herodes vo svo-

jej zúrivosti a paranoickej žiarlivosti na základe klebiet a falošnej 

obžaloby prikázal popraviť svoju manželku a jej deti. Neskôr, keď 

sa dozvedel, že sa narodil nový kráľ, ktorý vraj bude vládnuť na-

miesto neho, vykonal najhorší zločin, keď rozkázal pozabíjať všet-

kých chlapcov do dvoch rokov v meste jeho narodenia.

Na náboženskej scéne nebol obraz o nič ružovejší. Od roku 6 do 

roku 15 bol najvyšším veľkňazom Annáš. Roku 18 ho vystriedal 

Kajfáš, jeho zať. Tento duchovný úrad mal viesť Izraelitov k svä-

tosti, ale ukázalo sa, že ani jeden z týchto mužov neurobil nič 

na obranu a pokrok duchovného dobra Židov. Často konali ako 

skazení a predajní politici, pričom si chránili vlastné postavenie a 

moc. V takomto prostredí sa narodil Ježiš. Bolo to lepšie prostre-

die ako dnes? Spôsoboval hriech a Zlý väčšiu skazu v porovnaní s 

dneškom? Možno sa to nikdy nedozvieme. Avšak s určitou dávkou 

istoty môžeme povedať, že Ježiš Kristus, Božie slovo, prišiel medzi 

nás v období hriechu a beznádeje a prebýval medzi nami (Jn 1, 

14). Nečakal na úsvit pokoja a spravodlivosti či svätosti. Namiesto 

toho vstúpil do sveta zatemneného hriechom a ponúkol mu svet-

lo svojej prítomnosti.

Svätý Pavol píše: ,, Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčš-

mi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20). Nikdy by sme si nemali myslieť, 

že moc hriechu je neobmedzená alebo že Božia milosť vyschýna. 

Vo svojej viere by sme sa mali riadiť faktami o Ježišovom narode-

ní, smrti a zmŕtvychvstaní, a nie svojimi pocitmi a okolnosťami, v 

ktorých žijeme. Kým city nám môžu dnes hovoriť jedno a zajtra 

niečo iné - najmä keď svoju po-

zornosť venujeme svetu, a nie 

Kristovi - fakty sú nemenné a isté. 

Náš Nebeský Otec všetko riadi (Iz 

40, 21-23). Ježiš raz navždy pora-

zil hriech a smrť za všetkých (Rim 

6, 10). Jeho božská moc nám da-

rovala všetko, čo treba pre život 

Božích detí (2 Pt 1, 3).

Takže vzrástol hriech v našich ča-

soch v porovnaní s Ježišovou do-

bou alebo s inými obdobiami? Je naša spoločnosť väčšmi vzdiale-

ná od Boha ako v hociktorej inej dobe? Nikdy nebudeme schopní 

odpovedať na tieto otázky. Aj keby sme boli, odpoveď by nezme-

nila fakty evanjelia. Aj keď možno žijeme v dobe dejín, v  ktorej 

sa hriech tvári ako dobro, v  ktorej moc hriechu je viditeľná, Bo-

žia milosť je stále viac ako dostatočná, aby uspokojila naše túžby, 

uzdravila naše rozdelenia a premenila nás znova na Boží obraz, na 

takých, akých z nás chce mať Boh.

Ako padnuté ľudské bytosti všetci dobre vieme, aké to je pod-

liehať vlastným emóciám. Keď si uvedomíme stav sveta, naše 

pochybnosti nás môžu znechutiť. Môžeme sa báť o svoje deti a 

o svet, ktorý zdedia. Dokonca môžeme stratiť nádej v Boha a čudo-

vať sa, prečo nás v tom všetkom nechal. Keď neberieme do úvahy 

niekoľko prípadov, medzi ktoré patrí obrátenie Pavla na ceste do 

Damasku, Nový zákon pri väčšine obrátení alebo uzdravení spo-

mína, ako ľudia prichádzali za Ježišom ako prví a prosili ho o po-

moc. Spomeňme si na Bartimeja, ktorý opakovane kričal: ,,Ježišu, 

syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10, 47). Alebo si môžeme 

spomenúť na ženu, ktorá sa dotkla okraja Ježišovho rúcha (Mt 9, 

21). V týchto aj v ďalších príbehoch jednotlivci vyhľadávali Ježiša, 

ktorý ich prijímal, pozdvihol a naplnil svojou silou - milosťou.

Na jednej strane môžeme sa správať ako svätý Pavol a čakať na 

Ježiša. Ale na druhej strane môžeme volať Ježiša a prosiť ho o väč-

šiu milosť – silu. Naplnení vierou dúfajme v to prvé, ale húževnato 

robme to druhé. Poďme k Ježišovi a prosme ho, aby nás ešte viac 

presvedčil, že je Emanuel, Boh s nami. Nech táto radostná správa 

je stále živá aj v našom živote.

Roman Kupčák, váš duchovný otec
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„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1, 23). „A hľa, ja 

som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20).

 V živej viere je víťazstvo života
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 Bolo to pekné stretnutie. Divákov požehnane 
a recitujúcich 11. Päť detí a šesť dospelých. Jeden 
pri reprodukovanej hudbe, ktorou sa znásobovala 
príjemná atmosféra. Najskôr si vylosovali poradie. 
Zvlášť deti a zvlášť dospelí.
Kategória detí, žiakov našej ZŠ:
• Peťka Senčeková 5.B
• najmladší účastník Gabko Pacera 2.B
• Kamilka Paučová 6.B
• Kubko Bíreš 5.B – svojou prózou všetkých po-
bavil a rozosmial
• Florián Pacera 5.B
 Čo k nim dodať? Pekne recitovali tí naši školáci. 
Niektorí svojím výberom aj rozosmiali. Do prednesu 
dali svoje srdiečka a nás všetkých potešili.
Po hudobnom predele prišli na rad naši starší reci-
tátori.
Č. 1 si vylosovala pani Vierka Babčanová, ktorá 
okrem svojho pekného prednesu, vlastnej tvorby 
s hlbokým obsahom, priniesla aj výborné zákusky.
• pani Vierka Fašková – vystúpila s pôsobivou 
vlastnou  tvorbou
• svojim mužným hlasom nás potešil jediný pri-
hlásený muž medzi ženami, pán Miroslav Mihok
• vystúpila pani Hanka Adamčiaková – náš hosť 
z Mýta pod Ďumbierom – ktorá prijala naše pozva-
nie, aby zarecitovala vlastnú tvorbu -  Dobrá správa - 
našim milovaným zvieratám, ktorú ako prvú z tohto 
podujatia uvádzame v našom  hlásniku  a potom v 
ďalších číslach aj tie ostatné. Lebo majú spoločného 
menovateľa. Skrývajú v sebe hlboké posolstvo.
• Svojím prednesom potešila pani učiteľka Evka 
Kúdelková
• Mária Pacerová – vlastná tvorba
• s dojemným prejavom, vlastnou tvorbou vy-
stúpila pani Anka Fischerová, ktorá zarecitovala aj 
krásnu báseň - Vyznanie - pre jej 103 ročnú mamič-
ku, ktorej narodeniny sme si v októbri pripomenuli.

 Ako som už spomenula, básne potešili srdcia 
prítomných. Detský prednes niesol pečať čistého, 
nevinného, úprimného prežívania, čo dojalo, aj 
pobavilo nás skôr narodených.
 Prednes dospelých bol krásny svojou zrelos-
ťou a hĺbkou poznania života s cenným posol-
stvom pre ľudí, s uvedomením si, čo je pre život 
človeka skutočne dôležité, aj keď k takémuto po-
znaniu sa človek musí svojím prežívaním dopra-

covať sám.
 Na záver, pod vplyvom smelosti a odvahy os-
tatných recitujúcich, najmä našich detí, odvážil 
sa zarecitovať aj náš sprostredkovateľ pôsobivej 
reprodukovanej hudby, pán Matúš Pacera. Zareci-
toval vlastnú báseň o láske, s jemným hudobným 
podfarbením. Všetkých nás milo prekvapil a potešil.
 Potom už iba poďakovanie, odovzdanie kviet-
kov dospelým a čokoládiek deťom, ktoré odovzdala 
kultúrna referentka Danka Králiková. Vzájomné vy-
znania, objatia, ponúknutie zákuskom a rozlúčenie 
s recitátormi a  skvelým publikom. Z pekne uprave-
nej knižnice A. A. Baníka sme sa odobrali do svojich 
domovov s príjemným pocitom dobre prežitého 
večera.

 Prikladám niekoľko odpovedí našich recitáto-
rov na otázky:
Prečo recitujem a čo mi 
poézia dáva?
 Deti som veľmi nespo-
vedala, lebo hneď prvá 
odpoveď, ktorá vyplynula 
z  rozhovoru s najmladším 
účastníkom Gabkom, ma 
odzbrojila. Povedal niečo 
v tom zmysle, že starká 
chcela a že sa tešil na slad-
kú odmenu. Staršie deti 
som s otázkami tiež trochu 
zaskočila a keďže som im 
nechcela pridávať ďalšie 
úlohy, majú ich dosť v ško-
le, stačila mi taká všeobec-
ná odpoveď, niečo v tom 
zmysle, že radi recitujú a 
vystupujú.

Pani Vierka Fašková:
 Už ako žiačka základnej školy som recitovala pri 
rôznych slávnostných príležitostiach. Písaniu vlast-
ných básní som sa začala venovať v dospelom veku. 
Inšpiráciou k napísaniu mi bolo množstvo zážitkov, 
či potreba vyjadriť vďačnosť za všetko, čoho sa mi z 
Božej milosti dostalo.

Um a lásku srdca dávajme ľuďom denne,
aj keď nám ublížia a roztrasú svet.
Nie, nepestujme v duši zatrpknutie,
zabudnime na zlé slová,
nech ich prosto niet.
Aj keď už síl nám ubúda,
neľakajme sa veľkých cieľov,
kráčajme pomaly a isto
v ústrety vďačnosti, láske, nehe
a šepnime im svoju odpoveď.

Pani Vierka Babčanová:
 Láska k poézii mi pomáha nahliadnuť do vlast-
nej duše, do duše mojich detí, priateľov, čím nachá-
dzam pochopenie v tom, čo by mi ináč bolo cudzie.

Pán Miroslav Mihok:
 Začal som recitovať ako chlapec a stále ma to 
baví. Mal som obdobie, keď som písal vlastné bás-
ne, teraz už iba recitujem a robím to rád. Je v tom 
niečo pekné, môcť spríjemniť ľuďom „chvíľu.“

Pani Hanka Adamčiaková:

  Poézia, ktorá prýšti z čistého srdca, je svojím 
spôsobom i terapia. V ťažkých chvíľach povzbudí, v 
smutných rozveselí,
v rušných upokojí.
Pocity pretavené do krásy slova. A sila slova je veľká. 
Dokáže oživiť, ale i ničiť.
 Poézia má podobné účinky ako hudba. Ale-
bo pekný obraz. Zobrazuje a odovzdáva životnú 
múdrosť.

Pani Evka Kúdelková:
 Už od útleho detstva som recitovala. Ako žiačka  
ZŠ som sa zúčastňovala  rôznych recitačných súťa-
ží a ako mladá deva /pedagogická škola/ som za-
čala tvoriť vlastné básne, do ktorých som vkladala 
prežívanie a túžby mladého človeka. V dospelosti, 
ako členka zväzu žien, sme organizovali poetické 
večery. Venovala som sa tiež divadelníctvu. Už ako 
učiteľka v Ihráči /moje prvé učiteľské miesto/ som 
nacvičovala rôzne divadielka, tiež som v nich hrala. 
Pokračovala som v tejto činnosti aj neskôr, v ZŠ Va-
laská. Čas plynul a ja som recitovaniu ostala verná aj 
na dôchodku. Ako členka Jednoty dôchodcov som 

sa zapájala do organizovania posedení pri poézii, 
napríklad v marci, mesiaci knihy. Zvlášť príjemné 
bolo, keď sme spolu s Mirkom Mihokom chodili  de-
ťom v MŠ čítať rozprávky.

Pani Mária Pacerová:
 Každá báseň v sebe skrýva nejaké posolstvo. 
Keď ho v nej nájdem a osloví ma, túžim toto posol-
stvo podať ďalej, aby oslovilo, potešilo aj druhých 
ľudí.
  Rada recitujem, keď je nejaká príležitosť – 
svadba, oslava, rozlúčka, kde sa nejaká vhodná bá-
seň priam pýta. Rada napíšem, vyhľadám, predne-
siem, pre radosť, potešenie, povzbudenie druhých.
 Píšem básne po silnom prežití dobrého, ale aj 
ťažkého a smutného. Nachádzam pri tom riešenie a 
verím, že to môže pomôcť aj iným ľuďom.

Pani Anka Fischerová:
 Pretože poézia bola zmyslom môjho života od 
školských rokov a je ním aj dnes. Z nej som čerpala 
energiu, ona mi ukázala, že popri chlebe potrebuje 
precítiť aj niečo krásne. V  každom slove, v  každej 
vete, v každom rýme básnika som sa snažila vžiť sa 
do toho, čo chcel povedať svetu. Uvedomila som 
si, že nie pátosom sa vyjadrujú jeho myšlienky, ale 
hlbokým precítením toho, čo on dal na papier, aby 
som jeho písané slová a myšlienky preniesla do sŕdc 
tým, ktorým to na pódiu alebo pri stretnutiach tl-
močím.

Generačné stretnutie pri poézii

Dňa 9. novembra 2016 sa podľa plánu kultúrnej komisie uskutočnilo krás-
ne podujatie na oslavu poézie pod názvom:

(Dokončenie str. 23)
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Dlho očakávaný koncert Františ-
ka a  Vojtu Nedvědovcov, ktorý 
sa v rámci Kultúrnej jesene usku-
točnil v  nedeľu 20. novembra 
2016, pritiahol množstvo svojich 
priaznivcov a  fanúšikov. Miesta 
kultúrneho domu boli zaplnené 
do posledného miesta a  Nedvě-
dovci so svojou skupinou môže-
me povedať nesklamali. Práve 
naopak, aj keď v tradičnej zostave 
Nedvědovcov absentoval Hon-
za Nedvěd, ktorý ohlásil koniec 
svojej koncertnej činnosti, Fran-
tišek a Vojta spolu s Petrom Koc-
manom a Milanom Plechatým 
svojou charizmou a talentom 
rozospievali celé publikum. Zná-
me hity ako napr. Stánky, Igelit či 
Banská Bystrica rozospievali snáď 
každého v hľadisku. Svojím vystú-
pením ponúkli 100 minút výbor-
nej atmosféry. Na svoje si prišli 
ako mladší, tak aj tí skôr narodení. 
Úžasná nálada stmelila všetkých 
do jedného celku a mne rezonujú 
slová z piesne Stánky: ,,Tak málo 
je, tak málo lásky.“ Taká krátka 
veta a pritom tak výstižná - prav-
divá. Stojí  za zmienku,  zamyslieť 
sa nad týmito slovami.  Keď táto 
štvorica hudobníkov dokázala 
stmeliť do jedného celku celé 
osadenstvo kultúrneho domu, 
nebolo by zlé pouvažovať nad 

 Životom dobité duše,

 zlomené šípy zlomenej kuše,

 cestičky na rázcestí,

 rovesníci lží a lestí.

  

 Doboví padlí anjeli,

 vankúše v cudzej posteli,

 v hlavách nebeské chóry,

 v nohách dupanie bez pokory.

  

 Podivne sa tvária,

 hmotné dary sa im mália,

 reťaze pravidiel a zvykov,

 prevrátené do chladných trikov.

  

 Šikmé veže,

 ešte aj v leže,

 v ostrom uhle,

 jednou nohou v truhle.

 Rovnováha sveta,

 je vedľajšia veta.

 Potomkovia tieňov,

 nechytajú raketový ťah,

 na vecné zmeny vo veciach.

 Na beh na dlhé trate.

 Potomkovia tieňov
 Len na krátko sa vznietia

 a už aj končia v smetiach.

  

 A čo na to tiene?

 Zúfalo  a zmätene,

 v obrazoch predkov na stene,

 hľadajú svoj zdroj.

 A v rámoch je len prázdny kroj.

  

 Až zájde slnko

 a mesiaca jas

 ukryjú mračná na dlhší čas,

 potomkovia tieňov osirejú.

 Ich bude znieť Zemou hlas.

 dupať budú ich kroky.

  

 Veriť sa žiada,

 že v potomkoch tieňov,

 len driemu zmysly netopierov.

 Že napriek zlému osudu,

 nezdržia sa iba chvíľu.

 Že spíšu novú zmluvu,

 vrátia Zemi dlh,

 a v obrazoch predkov,

 bude zas hmota i duch.

Peter Babčan

Nedvědovci nesklamali

hlbokými myšlienkami textov 
jednotlivých piesní a premietnuť 
ich do bežného života každého 
jedného z nás. 
Po koncerte bola možnosť za-
kúpenia si CD z ich tvorby, ale aj 
tvorby iných interpretov a Nedvě-
dovci so svojou kapelou vám 
na ne s radosťou venovali svoje 
autogramy. Neváhala som ani ja 
a zašla som za nimi s prosbou o 
krátky rozhovor pre čitateľov Va-
laštianskeho hlásnika. Ich humor 
nemal konca, a tak z ich vtipných 
odpovedí aspoň niekoľko. 

Aká bola vaša cesta na Hore-
hronie, trafi li ste na prvý raz do 
našej obce? 
Vy ste obec, však máte cez 3,5 
tisíc. obyvateľov? Ale cesta bola 
dobrá.
 
Aké boli vaše prvé pocity a aký 
dojem máte z ľudí, ktorých ste 
tu stretli?
Nám sa páči všade, kde sú dobrí 
ľudia a takých sme stretli aj tu. 
Boli ste úžasné publikum.

Koncertuje často po Sloven-
sku?
Na Slovensku máme veľa koncer-
tov, tu u vás sme prvý raz a cítili 
sme sa tu dobre. 

Prianie pre čitateľov VH:
Čitateľom Valaštianskeho hlásni-
ka  prajeme krásne Vianoce. 

Toto venovanie vám všetkým pri-
kladáme aj s podpismi Františka 
a Vojtecha Nedvědovcov, Petra 
Kocmana a Milana Plechatého. 

Marika Pančíková
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   Ernest Laubert sa narodil 15.1.1897 vo 
Valaskej. Pochádzal z  ôsmich detí. Ako se-
demročnému mu tragicky zahynul otec pri 
práci v Podbrezovej, o tri roky celkom osirel. 
Od otcovej smrti žil 10 rokov v sirotinci v Slo-
venskej Ľupči, kde aj vychodil školu. Po jej 
skončení sa vrátil do rodiska. V roku 1930 sa 
oženil s  Albínou Dolníkovou z Valaskej. Mali 
spolu tri deti. 
   Aktívne sa zapájal do sociálnej a kultúrnej 
činnosti. Bol spoluzakladateľom miestneho 
odboru Matice slovenskej a  v  rokoch 1922-
1930 pracoval ako jej tajomník. Bol členom, 
neskôr aj účtovníkom úverového a  potrav-
ného družstva. V hasičskom zbore vykonával 
funkciu pokladníka. Pracoval ako člen Obec-
ného zastupiteľstva vo Valaskej. Účinkoval 
v miestnom divadle a spevokole, ktoré orga-
nizovala Matica slovenská. Do roku 1942 pra-
coval v podbrezovských železiarňach, potom 
prešiel do Rudných baní v  Banskej Štiavnici. 
Od roku 1948 až do odchodu do dôchodku 
pracoval na podnikovom riaditeľstve Rud-
ných baní v Banskej Bystrici.
   Vo voľnom čase sa venoval turistike a poľov-
níctvu. Krásu slovenskej prírody i výjavy z de-
dinského prostredia verne zachytil štetcom na 
plátne svojich obrazov. Zaoberal sa štúdiom 
histórie, najmä svojho rodného kraja. V  roku 
1966 napísal Kapitoly z dejín Valaskej a okolia, 
v roku 1972 monografi u Poniky a v roku 1980 
Dejiny ľupčianskeho hradu a panstva.
   Ernest Laubert zomrel 4. novembra 1982 
ako 85 ročný v Banskej Bystrici. Pochovaný je 
vo svojom rodisku – vo Valaskej.

Dodatok
   Keby som mala tú možnosť poďakovať sa 
pánovi Ernestovi Laubertovi za neúnavnú 

Pripomíname si 120 rokov od narodenia 
Ernesta Lauberta, valaštianskeho historika

   Každý, kto sa zaujíma o históriu a čítal Monografi u obce Valaská vie, kto bol tento náš vý-
znamný rodák a čo všetko pre obec urobil. Jeho životopis je uvedený v úvode monografi e. 
Chcem ho pripomenúť aj tým, ktorí ešte nemali možnosť sa s ním zoznámiť.

prácu v pátraní po histórii našej obce a okolia, 
hlboko by som sa pred ním poklonila. Každý 
musí uznať, že to množstvo aktivít, čo vykazo-
val, množstvo písomností a historických ma-
teriálov, čo po sebe zanechal, ani nie je možné 
stihnúť za jeden život. 

Ernest Laubert a začiatky jaskyniarstva 
v našom okolí

   Kataster Valaskej je známy jaskyňami a vy-
vieračkami. V  minulosti mali ľudia strach 
z podzemných priestorov a ani nemali čas za-
oberať sa nimi. Po prvej svetovej vojne vzde-
laní nadšenci mali túžbu preskúmať aj miesta 
dosiaľ nepoznané. 
   Ernest Laubert z Valaskej, bratia Arpád a Ele-
mér Hollmannovci z Piesku a vtedajší učiteľ vo 
Valaskej Jozef Kovalčík – to sú osoby, ktorých 
mená sa spájajú s objavením Bystrianskej jas-
kyne.
Ani by ste neverili, že mladých ľudí zaujíma 
aj dnes každý, aj ten najmenší detail, ako títo 
„pionieri“ jaskyniarstva dokázali bez akejkoľ-
vek techniky liezť do neprebádaných jaskyn-
ných otvorov a priepastí. 
   Mladý inžinier Martin Budaj podrobne 
spracoval materiály, ktoré neúnavne zbieral 
od potomkov spomínaných, aj ďalších jasky-
niarov. Mala som možnosť stretnúť sa s  ním 
a svojím nepatrným „čriepkom“ prispieť k tej-
to práci, za čo som aj s vďakou prijala od neho 
kópiu. 
   Pred sviatkom zosnulých som sa v cintorí-
ne stretla s  pánom Arpádom Hollmannom, 
synom jedného zo spomínaných jaskyniarov. 
Pri mojom pátraní po minulosti som neraz 
počúvala spomienky pamätníkov na túto ro-
dinu. Prečítala som si znovu zápisky učiteľa 
Kovalčíka o  tom, ako pátrali po nových jas-
kynných priestoroch v  Bystrej. Pre čitateľov 
Valaštianskeho hlásnika som vybrala nasle-
dovný príbeh:
   Elemér Hollmann, mladší z bratov, praxoval 
po skončení meštianky v Brezne. Cestou do-
mov na Piesok prechádzal pešo cez kopce. 
Ponad Bystrú si vždy zvolil inú trasu, či náho-
dou nenatrafí na nejaký otvor. Raz sa pristavil 
pri lieviku v svahu, ktorý mal v priemere 5-6 
m. Na jeho dne pod raždím bol otvor nie väčší 
ako dlaň, ktorým dul prievan. Keď so spoloč-
níkmi otvor rozšírili a spustili sa doň, zistili, že 
nimi objavená priepasť(nazvali ju Peklom) je 
okolo 30m široká a asi 100 m hlboká. Bolo to 
v roku 1927.

DRUHÁ JASKYŇA
   „Túto bolo treba teraz skúmať. Bez povrazov to 
nešlo. Od hasičov sme nedostali nič. Museli sme 
hľadať iný prameň. Tento prameň našiel starší 
Hollmann medzi starým železom v  Podbrezo-
vej. Boli to dve staré oceľové laná úctyhodnej 
dĺžky. Arpád si ich vypýtal zaiste od vrátnika, 
naložil ich na príležitostný konský povoz a do-
pravil na Bystrú. Tu sme ich pomerali. Spolu 
mali 84 m a Hollmannovci ich železnou platňou 
spojili. Vynesenie tohto lana na kolíku (dreve-

nom kole) k otvoru pekla, bola naozaj čertovská 
robota. Bolo ťažké a  cesta strmá, neschodná. 
Poriadne sme sa unavili, kým sme došli k cieľu. 
Uviazali sme ho asi v 20 m hĺbke a zhodili voľ-
ný koniec do priepasti. Na ďalší deň, opierajúc 
sa o tento povraz, zliezli sme na dno pekla. Na 
dne sú obrovské balvany opreté o seba a popod 
tieto hranaté kvádre sme preliezali. Došli sme 
na suché piesočnaté riečisko. V piesku sme na-
šli kúsky dreva a jeden starý hrebeň z rohoviny, 
ktoré sem doniesla voda. Lezenie nadol ešte 
ako-tak šlo. Horšia bola cesta späť. Prichodilo 
nám viac sa spoliehať na lano, ktoré bolo po-
trebné pevnejšie stískať v dlani. Pri tomto výstu-
pe sme začali na lane objavovať ostré úlomky 
drôtu, ktoré nám vnikali do živého. Dostali sme 
sa šťastlivo hore, avšak dlane sme mali poriad-
ne dopichané. 
   Ešte raz sme sa spúšťali za pomoci tohto 
oceľového lana. Vtedy bol s  nami aj Ernestko 
(Laubert). Vrátili sme sa celí, ak nepočítame do 
toho dlane, na ktorých červená krv premokala 
pomedzi hlinu. Keď sme boli hore na svetle, Er-
nestko preriekol. Kamaráti, už nikdy s  vami. Ja 
chcem ešte žiť. Slovo si dodržal.“ 
 Spracovala Mária Luptáková
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   Všade som počúval /rozhlas, televízia/ o sociálnych potravinových ba-
líčkoch pre invalidov a sociálne slabších občanov. Starostovia, primátori 
sa chválili, ako idú v tomto smere svojim občanom pomôcť a vo Valaskej 
nebolo počuť nič. Aspoň ja som nič nepočul, nič nedostal a nepoznám ani 
kľúč k tomu, ako takúto sociálnu potravinovú pomoc môže občan v núdzi 
dostať. Kto a na akom základe o tom rozhoduje? Ja som invalid už dlhé 
roky, môj príjem je malý a takáto pomoc by mi aspoň trochu pomohla. Bol 
by som rád, keby mi kompetentné osoby v tomto smere pomohli informá-
ciami a nielen mne.
   Moja adresa: Miroslav Stipankovič, Hronská 431/18, Valaská /najlepšie 
by to bolo prostredníctvom Valaštianskeho hlásnika, ťažko sa mi chodí/.
   Ešte sa chcem opýtať, ako je to s distribúciou hlásnika. Keď si ho chcem 
prečítať, tak mi musí požičať kamarát. Ďakujem

My, poslanci obecného zastupiteľ-

stva, ďakujeme všetkým občanom 

za ochotu a spoluprácu pri riešení 

problémov v našej dedine. Nie je 

vždy v našej moci prispieť k úplnej 

spokojnosti, hoci si to sami želáme. 

Prajeme vám všetkým, ktorí nám 

naďalej veríte, krásne a pokojné 

prežitie vianočných sviatkov a do 

roku 2017 veľa síl, zdravia, šťastia, 

lásky a pokoja. Nech rok  2017 pri-

nesie pre našich občanov len to, čo 

si sami prajú. Pracovať budeme aj 

naďalej len pre vaše dobro, aby sa v 

našej dedine lepšie žilo. Ďakujeme 

vám!

Blažena Pastírová

Poďakovanie 
Je čas Vianoc a zamýšľame sa, či sme 
urobili všetko pre našich najbližších. 
Doba je rýchla a prináša veľké zme-
ny. Mladí a starší sa ponáhľajú a nie 
vždy sa ich úsilie docení. Príchodom 
rôčkov pribúdajú choroby, ktoré sme 
si nedoliečovali a prejavuje sa to prá-
ve vo vyššom veku. A tu sa musíme 
zastaviť a spomenúť si, ako by sme 
pomohli. Nie malou mierou v našej 
obci pomáhame spoluobčanom, 
ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 
Členovia rodín musia pracovať, aby 
zabezpečili chod domácností, a tu 
práve nastupujú naše opatrovateľ-
ky. Sú všetky kvalifi kované, ochotné, 
milé   a neraz pracujú so zaťatými  
zubami, aby všetko zvládli k spo-
kojnosti svojich opatrovaných star-
kých. Nálady sú u chorých rôzne, ale 
naše žienky   - opatrovateľky všetko 
zvládnu s úsmevom. Ja osobne, ale 
aj naši občania ich obdivujú, ako to 
zvládajú. Komisia pre sociálne veci a 
školstvo vysoko si cení ich prácu. Pre-
to v tento výnimočný čas, milé naše 
opatrovateľky, prijmite od nás slová 
vďaky, úcty a pokory k vášmu po-
volaniu. Želáme vám veľa dobrého 
zdravia,  aby ste zvládali svoju profe-
siu so cťou. Ďakujem vám za všetko, 
čo dávate chorým zo svojho srdiečka.

Blažena Pastírová -  predsedníčka 
komisie pre soc. veci a školstvo

UPOZORNENIE!
Podporné pohrebné združenie  

Slovenska ÚSTREDIE  BETLIAR 

oznamuje svojim členom, že 

správna rada PPZ na svojom 

zasadnutí dňa 21.8.2016 schvá-

lila od 1.1.2017 zvýšenie 

členského príspevku na 15,- 

€ ročne a výšku pohrebnej 

podpory na 420,- €.

Podľa dĺžky členstva nasledov-

ne: 

od 1 do 5 rokov členstva:         

145,00 €,

od 5 do 10 rokov členstva:      

220,00 €,

od 10 do 15 rokov členstva:    

295,00€,

nad 15 rokov členstva:             

420,00€.

Drahí Valašťania,

býva zvykom na konci každého roka zhodnotiť ten 

uplynulý rok. Toto hodnotenie mojej pôsobnosti, či 

už ako poslanca, predsedu komisie ŽP, či z  pozície 

zástupcu starostu nechám na každého jedného 

z vás. Tentokrát som sa  rozhodol podeliť sa s vami 

s tromi, v mojich očiach najväčšími, momentmi uplynulého obdobia.

Takže po prvé. Tak, ako som písal v predošlom čísle, na jeseň sa ko-

nala voľba hlavného kontrolóra našej obce – voľba dopadla tak, že 

poslanecký zbor nezvolil nového kontrolóra a voľba bude hneď za-

čiatkom roka 2017. 

Po druhé. Veľmi si vážim každého jedného občana našej obce. Viace-

ro občanov ma zastavuje, rozpráva sa so mnou, snažím sa pomôcť 

tak, ako viem a môžem, ale ... ostal som v nemilom úžase, keď som 

si po voľbe hlavného kontrolóra našiel v  schránke anonymný list. 

Adresát ma v  ňom obvinil, že som zmanipuloval voľby, vnucoval 

poslancom svoj názor a čo je horšie, vyhrážal sa mi, resp. ma usmer-

ňoval, že sa mám začleniť kam patrím! Komu ležím v žalúdku? Som 

pre niekoho ohrozením? Potrebuje ma niekto pre niečo pred občan-

mi našej obci znemožniť a zdiskreditovať? Prečo? Čoho sa bojíte? Na 

stretnutí s poslancami sme otvorene ja a ďalší 4 poslanci povedali, 

koho budeme voliť a prečo! V tejto voľbe som podporil človeka, kto-

rý možno v našej obci nie je až tak veľmi obľúbený, pre niektorých je 

to kontroverzná osoba, ale na druhej strane sa komunálnej politike 

v našej obci vyzná a reálne vie zhodnotiť problémy obce, o ktorých 

vždy jasne a nahlas hovoril. Ale ... najhoršie na tom celom je, že tento 

list vzišiel z poslaneckého zboru! Asi ide skutočne o veľa, keď sa nie-

kto takto bojí, že ma potrebuje zastrašovať a vyhrážať sa mi, ale ja sa 

pýtam, ak naša obec funguje podľa platnej legislatívy a dodržuje zá-

kony, právne predpisy a všeobecno-záväzné nariadenia, tak potom 

čoho sa bojí? Použijem myšlienku poslankyne Pacerovej, keď sme 

nastupovali na výkon tejto funkcie  „čisté ruky“ ... stojí to za zamys-

lenie! Hlavný kontrolór musí byť nápomocný poslancom a všetkým 

občanom obce, nielen vedeniu obce! Hlavný kontrolór musí objek-

tívne zhodnotiť skutočnosti a fakty – nemôže byť zaujatý! Pevne ve-

rím, že v januári 2017 si zvolíme takého hlavného kontrolóra, ktorý 

konštruktívnou kritikou, ale aj pomocnou radou posunie našu obec 

ďalej. Veď naša obec má veľmi veľký potenciál, len škoda, že nie je 

až tak využitý! A energia s elánom nás všetkých sa míňa tam, kde sa 

nemusí!

Po tretie. Bol by som veľmi rád, keby sa nám, poslancom, podarilo 

dotlačiť vedenie obce k  tomu, aby záznam z  rokovania zastupiteľ-

stva si mohol každý občan našej obce pozrieť prostredníctvom TV 

prijímačov, a tým by ste si aspoň vedeli urobiť svoj názor. Nič nie je 

nemožné pre toho, kto v to verí a mne (a časti poslaneckého zboru) 

neostáva nič iné, len dúfať a veriť, že sa tento malý zázrak aj stane (a 

ďalším bude, že sa vám ešte ako zástupca starostu budem aj naďalej 

prihovárať, nakoľko sa nám osobnosti za predsedníckym stolom po-

stupne menia).

Valašťania, všetkým vám zo srdca prajem požehnané a veselé vianočné 

sviatky, aby každý z  vás našiel pod stromčekom to, po čom túžil, aby 

ste tieto sviatky prežili v  kruhu svojich najbližších v  rodinnej pohode. 

Všetkým vám prajem do nového roka 2017 pevné zdravie, správny krok, 

šťastie, lásku najbližších a spolupatričnosť spojenú s toleranciou! 

PaedDr. Matúš Magera

váš zástupca starostu

Myšlienky od vicestarostu
Železnice Slovens kej republiky od 11.12. 2016 prišli s novotou. Expres-
né vlaky, ktoré premávajú u nás na Horehroní, zastavujú aj vo Valaskej. 
Je to veľké plus pre cestujúcich do Banskej Bystrice, lebo cestu absol-
vujú už za 40 minút, nie ako doteraz obyčajnými vlakovými spojmi za 
hodinu. Okrem toho expresné vlaky smerujúce až do Margecian tiež vy-
užívajú hlavne naši študenti, ktorí študujú v Košiciach a v Prešove. Títo 
doteraz museli na tieto spoje dochádzať do Brezna. Cestu tým mali sťa-
ženú. Týmto chcem poďakovať ochote železníc, že akceptovali pripo-
mienku poslanca pána Bánika k cestovaniu železnicou z našej dediny.

Blažena Pastírová

DÁVAME  DO  POZORNOSTI

OZNAM 
Prosíme občanov, ktorí by mali 
záujem o zriadenie denného 
stacionára pre občanov obce 
Valaská, nech svoj záujem na-
hlásia na Obecnom úrade Va-
laská na referáte pre sociálne 
veci a rodinu u pani Bc. Silvii 
Krupovej. Zatiaľ chceme zistiť 
záujem.                Sociálna komisia

Ako je to v našej obci so sociálnymi balíčkami?
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Na OcZ mimo plánu 12.10.2016 sa rozhodovalo aj o rozpočtovej 
zmene, kde sa hlasovalo o navýšení sumy 77 000 € na kúpu multi-
káry, mixovacej lopaty za 2000 €, kombinovanej lopaty 2200€, sypača 
12000 €, radlice 2000 € pre miestne hospodárstvo. Spolu za 95 200 €. 
Sedem poslancov to schválilo, zdržali sa: Pastírová, Kúdelková, Mage-
ra. Poslanec Bánik nebol prítomný.
Osobne tomu nerozumiem, prečo obec ide nakupovať niečo, s čím 
má operovať príspevková organizácia, ktorá ešte nie je ani založená. 
Na čele tejto organizácie má stáť bývalý konateľ Valbytu Martin Ha-
vaš, za ktorého sa 100% eseročka obce dostala do červených čísel. To, 
že je Valbyt v účtovnej strate niekoľko rokov, sa zvaľuje na neodpi-
sovanie hmotného investičného majetku, ktorý sa za starostu Grö-
neho nakupoval nekontrolovane. Hospodárenie Valbytu sa niekoľko 
rokov zatajovalo a keďže Martin Havaš sa stal hlavným kontrolórom 
obce, vnútorný audit neprichádzal do úvahy. Aby som bola presnej-
šia, v úvahe niektorých poslancov audit bol, ale starosta Juraj Uhrin 
to odignoroval. Teraz sa zlé hospodárenie Valbytu celkom dobre hodí 
na to, aby sa vymyslela nejaká nová čierna diera, kde sa budú strácať 
obecné fi nancie. Pritom stále nevieme, čo bude s Valbytom, či bude 
ich správcovská činnosť ukončená, alebo dôjde ,,len“ k odčleneniu ich 
prevádzkarní.
Vtedy starosta podržal hlavného kontrolóra, ktorý ako sa zdá, stal sa 
jeho ľavou rukou (jeho pravá ruka je nový prednosta R. Hadžega) a je 
ešte možné aj to, že ak by už bolo so starostom zle, nájde si miestečko 
v novej organizácii.
Možno by bolo dobré opýtať sa bývalého HK, ako dlho mieni vydržať 
na novom stolci, keď predtým zutekal nielen z Valbytu, ale dnes už aj 
z úradu HK ?
Rozhodnutie o založení príspevkovej organizácie sa môže zdať na 
prvý pohľad dobré. Ale dôležitejšie je to, kto to uchopí do svojich rúk.
A tak ,,zachraňujúce“ rozhodnutia poslancov, aby sa napríklad vyriešil 
problém so zimnou údržbou, sa môžu vyvŕbiť celkom inak.
Na to poukázal vo svojom príspevku na OcZ Ján Holko, člen fi nančnej 
komisie:

,,Finančná komisia neprijala záväzné stanovisko, iba odporučila nejaké 
smery, mantinely, od ktorých sa môžete odrážať.

Možno si ani neuvedomujete, dneska je výnimočný deň, dneska je presne 
rok ako pán starosta podpísal zmluvu, ktorej predchádzalo uznesenie o 
zakúpení nejakej multikáry. Proste mal sa vyriešiť zimný posyp. Pán sta-
rosta podpísal zmluvu, ktorou daroval nejakému chlapíkovi z Kysúc 5000 
€. Následne v 6. mesiaci bolo poslancami odporučené pokračovať v tejto 
nastúpenej ceste. Neviem, z akého titulu pán starosta nepokračoval, ale 
dostal vás do takej situácie ako tu už bolo spomenuté, že je zima na pra-
hu, že to treba schváliť. Keď neschválite, budete zlí vy, on predsa chcel.
Jediné, čo som vytkol pánovi prednostovi na fi nančnej komisii, vzhľadom 
na tú jeho predloženú ponuku, bolo to, že ju nedal komplexnú. Tá ponu-
ka bola najjednoduchšia, ale zároveň aj najdrahšia. Nezaoberala sa tou 
možnosťou smerovania, ako bolo nastúpené, kúpenie multikáry, len ju 
bolo potrebné technicky a právne ošetriť. Nezaoberala sa možnosťou vy-
užitia vozového parku, ktorý tu je, daily iveco, multikára, piaggo a čo tam 
je, a osadenie týchto mechanizmov prídavnou radlicou a sypačom, na čo 
mi kontroval pán Havaš, kvázi ako budúci šéf príspevkovej organizácie s 
tým, že tie stroje sú opotrebované, ojazdené, že to nie je vhodné, ale pri-
tom nepredložil žiadnu analýzu, odkedy a ako sa investovalo, aké opravy 
boli vykonané, koľko je zostatková hodnota a tak ďalej.
Ja apriori nie som proti novému mechanizmu, ale nie dnes a nie v tejto 
cene. Ja chcem poukázať na to, že keď sa prijala táto najjednoduchšia, 
najdrahšia ponuka, neskúmala sa varianta kúpenia kvázi nového me-
chanizmu, dajme tomu dvoj-trojročného, s nejakými 10-20000 najazde-
nými kilometrami, 100 motohodinami, nespomenula sa preto, lebo sa 
neskúmala, neskúmali sa ani leasingové spoločnosti, ktoré sa takýmito 
obchodmi zaoberajú, nehľadal sa niekto, kto takýto stroj možno má, len 
z takých alebo onakých dôvodov ho nevyužíva a chce sa ho zbaviť, a ne-
prejednala sa ani tá možnosť, že by sa tento mechanizmus jednoducho 
prelízoval, čím by sa odľahčila obecná kasa, aby sa v prvotnom probléme 
neminulo skoro viac ako 90 000 €, lebo z prvotnej požiadavky do 20 000 
€, sme sa dneska dostali nad 90  000 €, a to je už, myslím si, dobrá zá-

Cesta Titanicu a pohľad J. Holka na kúpu multikáry
ťaž pre kasu. Takisto neviem, či ste boli oboznámení, páni poslanci, aj s 
technickými podmienkami tej ponuky od pána prednostu, aj s dodacími 
lehotami. Pretože dodacia lehota je 12 až 14 týždňov.
A keď si zoberieme, kým to vygeneruje systém, lebo budete robiť cez elek-
tronické trhovisko, predpokladám, kým to vygeneruje systém, je koniec 
októbra, 12-14 týždňov, pol decembra nerobíme, pol januára sa nerobí, 
ja to tu vidím niekedy v pol februára, keď už môže byť vzhľadom na tieto 
klimatické pomery už po zime a bude tu stroj, ktorý bude pripravený na 
zimu, ale vy ho chcete využiť multifunkčne, na leto ho musíte odstrojiť, 
kúpiť minimálne korbu, metlu alebo ja neviem čo, teda ďalšie výdavky. 
Pri tom elektronickom trhovisku pán prednosta Č. Balogu upozornil na 
fi nančnej komisii, že nie je tak jednoduché tam to vložiť, pretože ak zade-
fi nujete nejakú položku nesprávne a systém vygeneruje stroj, ten stroj sa 
nemusí pre túto obec vôbec hodiť, ale že vraj sa bude musieť kúpiť.
Ak idete k tomu obchodníkovi, ktorý toto predložil, tak neviem ako sa s 
ním chcete dohodnúť, aby ste to kúpili od neho, keď to dáte do systému. 
Prebrali sme aj určité obchodné triky, ale neviem, či chcete do toho ísť. 
Záverom chcem apelovať na pánov poslancov, aby nehlasovali za toto 
opatrenie, aby nechali tú príspevkovú organizáciu vzniknúť.
 Nekupujme niečo pre niečo, čo ešte neexistuje. Nechajme ju vzniknúť, 
nechajme ju utriasť, generovať svoje potreby, myšlienky, zásady, nechaj-
me ju aj pracovať, aby si na to zarobila, isto aj toto odľahčí obecnú kasu. 
Chcem apelovať na pána predsedu fi nančnej komisie, vy sám ste predlo-
žil na fi nančnej komisii výňatok z rozpočtu, kde nás tlačí topánka a hovo-
rím tomu rozpočtové diery. Kde v niektorých položkách je obec až priveľ-
mi štedrá, niektoré prepláca a nerobí sa s tým nič. Môžete mi oponovať a 
môžete mi povedať, že máme v šuplíkoch veľa peňazí, že v jednom, čo sa 
volá rezervný fond, je tam cez 200 000 €,, v jednom, čo sa volá bežný účet, 
máme niečo pod 200 000 €, ale tie peniaze, ktoré vygenerovala obec, tie 
už mali byť dávno minuté, mali byť použité na akcie, ktoré stoja, ktoré sa 
nekonajú z nečinnosti úradu, o čom svedčí aj tých 8 strán nesplnených 
uznesení. A musíte rátať aj s tým, že môžu prísť náhodné nepredvídateľné 
havarijné situácie a ak vy vymyslíte 2 - 3 takéto akcie, takéto požiadavky, 
tie šuplíky budú razom prázdne. A keď budú prázdne, čo nastúpi potom? 
Dlhová služba. Hovorím, že prijatím prvého úveru pre túto obec nastupu-
jete cestu do pekla. Pretože dneska žiť na dlhy je moderné, dá sa to ľahko, 
horšie je to splácať. Rozpočet bude generovať nejaký prebytok, ten pôjde 
...”

Starosta: ,,Ďakujem, pán Holko, práve vám ubehol čas!“
Holko: ,,Pán starosta, mohli by ste ma nechať dokončiť, rok ste mali 
na to, aby ste tento problém vyriešili a nemusel som vôbec vystúpiť.“
Starosta: ,,Ja nepotrebujem počúvať to, ja som predsedajúci, ukončil 
sa vám časový limit na príspevok, ja vám ďakujem a nemyslím si, že je 
teraz vhodné počúvať, akým spôsobom máme úverovať. Hovoríte, že 
keď prvý úver zoberieme, tak si podpíšeme zmluvu s diablom a pred 
chvíľou ste nám núkali leasing. To je tiež nejaký úver. Takže ďakujem za 
príspevok, čo ste nám prispeli.“

Na záver: Pán starosta má svojich poradcov, nepotrebuje počúvať ob-
čana, ktorý vie triezvo uvažovať, má svoje skúsenosti a vidí do toho.
Hoci obec nemá dlhodobý program rozvoja obce, zdá sa, že sú tu oso-
by, ktoré majú víziu, ako by sa dalo ešte na obci priživiť (to je možno to 
nesprávne videnie), pardón, vlastne pomôcť obci.
Aj zvolení poslanci by mali mať víziu viac ako len na zvolené 4 roky, 
tak, aby všetky procesy potrebné pre chod obce naštartovali transpa-
rentne a tieto už len korigovali počas ďalších rokov a nemenili podľa 
svojich chutí.
A na záver mi napadá paralela s Titanikom, ktorý keď vyplával na svoju 
prvú a zároveň poslednú jazdu a keď jeho spodné paluby po náraze 
už zalievala voda, tak Tí hore sa ešte zabávali a hrala im muzika.
A to preto, lebo Tí investori - Tí majitelia - Tí bosovia im nahovorili, že 
loď je 
n e p o t o p i t e ľ n á !
A všetci dobre vieme, ako to dopadlo.
A tak nám neostáva len dúfať a veriť, že nami zvolení poslanci nám 
našu Valaskú svojimi rozhodnutiami nebudú hlboko utápať, až tak, 
aby nám ju celkom potopili.
     Jana Petrásková
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1. Pán prednosta, vaše vymenovanie do 
funkcie prednostu OcÚ bolo trochu kontro-
verzné a sprevádzali ho mnohé rozdielne 
názory. Ako to vnímate vy, ocitnúť sa na ta-
komto poste bez toho, aby bolo vypísané a 
uskutočnené výberové konanie, resp. vaše 
vymenovanie prerokované na obecnom za-
stupiteľstve?
Funkcia prednostu OcÚ nie je len o  funkcii, ale 
predovšetkým o usilovnej práci, o čo sa snažím 
od začiatku môjho pôsobenia na OcÚ. Moje 
vymenovanie do funkcie je plne v súlade s §17 
ods.1 zákona SNR 369/1990 o obecnom zriade-
ní: „Prednostu vymenúva a odvoláva starosta 
obce.“ 
2. Ako sme sa dozvedeli, v podobnej funk-
cii ste sa ocitli už pred časom, kedy ste túto 
funkciu krátku dobu vykonávali na OcÚ v 
Podbrezovej, ale  po krátkom čase ste od-
tiaľ odišli, myslíte, že na OcÚ vo Valaskej má 
funkcia prednostu inú pracovnú náplň ako v 
Podbrezovej?
V  Podbrezovej som nastúpil na funkciu pred-
nostu v roku 2011. Po roku práce na budovaní 
úradu prednostu, všetkých povinnostiach vy-
plývajúcich z  funkcie ako aj správcu informač-
ného systému som sa rozhodol po zrelom vy-
hodnotení požiadať o uvoľnenie z funkcie. Naše 
názory so starostom obce Podbrezová sa rôzni-
li, obaja sme v tom čase začínali vo funkciách, 
takže to určite nebolo o neplnení si povinností. 
Spolupráca starostu a prednostu je podľa môj-
ho názoru veľmi dôležitá, až nevyhnutná.
3.Vieme, že funkcia prednostu vyžaduje o. 
i. znalosť právnych predpisov a noriem  pre 
prípravu všeobecne záväzných nariadení, 
podkladov pre uzatváranie zmlúv, podkla-
dov pre rokovanie obecného zastupiteľstva, 
zverejňovanie informácií v súlade s platný-
mi zákonmi, dá sa povedať, že táto funk-
cia je doslova a dopísmena pravou rukou 
starostu obce. Stali ste sa ním preto, že ste 
odborne erudovaný alebo že ste starostov 
dobrý kamarát, ako sa to pošuškáva a bu-
dete mu kryť chrbát?
Funkcia prednostu v Podbrezovej mi dala veľmi 
veľa vedomostí a skúseností. Prečo sa nepozrieť 
na  moje ročné pôsobenie pozitívne ako na vý-
hodu vzhľadom na skúsenosti, ktoré som tam 
získal? 
Uvedomujem si plne všetky spomínané povin-
nosti vyplývajúce z funkcie prednostu a snažím 
sa ich čo najlepšie a svedomite plniť. Svoje vzde-
lanie, vedomosti, zručnosti ako aj usilovnosť sa 
snažím využiť v prospech výkonu funkcie pred-
nostu obecného úradu a rozvoja obce. 
So starostom obce sa poznáme dlho ako aj 
s mnohými občanmi vo Valaskej. Som presved-
čený, že sa rozhodol vymeniť prednostu nie pre-

Rozhovor s novým prednostom Obecného úradu vo Valaskej

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som vám poprial všetko dobré do nového roka 2017, pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspe-
chov.
Redakcia VH ma oslovila e-mailom, aby som sa vyjadril k pripraveným otázkam. Na úvod by som rád poukázal na 
niekoľko postrehov na otázky, ktoré akoby boli skopírované z internetových stránok, kde autori uverejňujú informá-
cie plné poloprávd a skreslených informácií bez toho, aby si overili skutočnosti. Myslím, že autori, častokrát nepod-
písaní, nesprávne pochopili význam slova demokracia a riešia svoju vnútornú nespokojnosť verejne. Môj názor je, že 
mnohé osočujúce až urážajúce informácie pretavené aj do niektorých otázok nepatria do obecných novín. 

Ako isto už mnohí z vás  viete, od 1. septembra 2016 je vo funkcii nového prednostu Obecného úradu vo 
Valaskej  Mgr. Roman Hadžega, ktorý vo svojej funkcii nahradil bývalého prednostu Ing. Petra Minárika.  
Nového pána prednostu sme aj my oslovili a požiadali o krátky rozhovor. Otázky preňho sme zostavili na 
podnet občanov Valaskej.

to, že sa poznáme, ale ako nevyhnutný krok pre 
obecný úrad.
Mojou úlohou je riadiť chod obecného úra-
du,  podieľať sa na plnení úloh v prospech obce. 
Spoluprácu starostu a  prednostu, snahu nájsť 
zhodu pri riešení úloh nepokladám za „krytie 
starostovho chrbta“.
4. Môžete nám priblížiť vaše prvé skúsenos-
ti spolupráce so zamestnancami OcÚ a aj s 
obecným zastupiteľstvom. Aké sú vaše doj-
my?
Spolupráca so zamestnancami OcÚ je podľa 
mňa na dobrej úrovni. Na záležitostiach, ktoré 
nie sú úplne k mojej spokojnosti, spolupracuje-
me a  riešime priebežne. Práce je veľa, mnoho-
krát by som deň natiahol na 48 hodín. 
Preferujem a  verím v  aktívnu spoluprácu me-
dzi obecným úradom a volenými zástupcami 
obyvateľov v  duchu myšlienky „musíme ťahať 
za jeden koniec lana v prospech obce“. V rámci 
spolupráce som otvorený ich názorom, nápa-
dom i pripomienkam.
5. Aká je vaša vízia ďalšieho smerovania OcÚ 
a našej obce z vášho pohľadu ako prednostu 
obecného úradu? Plánovanie do budúcnosti, 
investičné akcie a pod.?
Mojím cieľom je posilniť proklientský prístup vo 
vzťahu k  obyvateľom tak,  aby boli vybavení 
okamžite alebo budú kontaktovaní po prevere-
ní požiadavky. Plánujem optimalizáciu pracov-
ných činností tak, aby sme boli pripravení efek-
tívne plniť úlohy a požiadavky.
Čo sa týka investičných akcií, chcem sa predo-
všetkým zamerať na monitorovanie výziev a čer-
panie mimorozpočtových prostriedkov z fondov 
EÚ. Aktívne sa budeme zapájať do výziev z EU 
fondov, kde by sme chceli zabezpečiť veľké pro-
jekty ako: Komplexná obnova telocvične pri ZŠ 
J. Simana , Komplexná rekonštrukcia MŠ, Tajch - 
rekonštrukcia,  Revitalizácia Námestia  1. mája.
Plán investičných akcií obsahuje osadenie do-
pravného značenia v  celej obci, vybudovanie 
chodníka na Piesku, rekonštrukciu multifunkč-
ného ihriska, vybudovanie chodníka a schodov 
pri železničnej stanici vo Valaskej, naplánova-
nie a  osadenie informačných smerových tabúľ, 
Hronská – kompletná obnova s vybudovaním 
odstavných plôch a chodníka, vybudovanie be-
žeckej dráhy pri ihriskách, rekonštrukcia domu 
smútku.
6. Pár rokov dozadu bolo dobrým zvykom 
poskytovať informácie z činnosti obecného 
zastupiteľstva a obecného úradu aj pro-
stredníctvom VH, váš predchodca od toho 
upustil, mienite sa k tejto činnosti vrátiť a 
poskytovať čitateľom aktuálne a objektív-
ne informácie prostredníctvom VH o dianí 
v obci ?
Áno, budem sa snažiť čoskoro v zjednodušenej 

forme správou zo zasadnutia obecného zastu-
piteľstva ako aj iných udalostí aktuálne a objek-
tívne informovať čitateľov VH.
7. Keďže mnohí obyvatelia obce vás ne-
poznajú, prosíme vás, aby ste sa nám v 
krátkosti predstavili, vieme, že bývate vo 
Valaskej, ste ženatý a máte 3 deti. Priblížte 
nám v krátkosti váš  profesijný životopis, 
kde ste doposiaľ pôsobili.
Vo Valaskej žijem od narodenia až doteraz. 
Mnohí poznajú mojich rodičov, mnohí poznajú 
moju rodinu. Pozná ma mnoho Valašťanov, kto-
rých  som učil na stredných školách.
Vysokoškolské vzdelanie som získal na UMB FPV 
katedre informatiky v Banskej Bystrici v odbore 
Aplikovaná informatika a učiteľstvo informati-
ky. Pracoval som v ESPE Piesok, v Železiarňach 
Podbrezová na odbore riadenia kvality, v zdra-
votnej poisťovni Sideria, Dôvera a  Mediworx 
software solutions ako informatik, na Hotelo-
vej a  Obchodnej akadémii v  Brezne ako učiteľ 
a  správca IKT, na Obecnom úrade Podbrezová 
ako prednosta a správca IS, v SPSA EBG Brezno 
ako učiteľ a správca IKT. 
Manželka Patrícia pracuje v  ZŠ J. Simana ako 
učiteľka 1. - 4. ročníka. Starší syn Dominik úspeš-
ne ukončil bakalárske štúdium Biológia a  po-
kračuje v magisterskom štúdiu Genetiky a od ja-
nuára študijným pobytom Erasmus v Götebor-
gu. Mladší syn Patrik študuje na Evanjelickom 
bilingválnom gymnáziu v  Tisovci. Najmladší 
člen rodiny Romanka je žiačkou druhého roční-
ka ZŠ J. Simana a ZUŠ vo Valaskej.
8. Čo by ste na záver odkázali našim čitate-
ľom?
Cením si ľudí, ktorí majú záujem o  spoluprá-
cu a aktívne sa zapájajú do chodu obce, ale aj 
tých, ktorí nemajú ambície vystupovať verej-
ne, žijú súkromným životom a vytvárajú vlastné 
hodnoty. Naša „Valaská“ si zaslúži, aby sme ju 
zveľaďovali a skrášľovali. Chce to usilovnú prá-
cu, trpezlivosť, ale aj slušnosť. Verím, že spolu sa 
nám to podarí.
Ďakujem

   Vážený pán prednosta, ďakujeme za odpo-
vede na naše ostrejšie ladené otázky, ktoré 
sme vám predložili na podnet našich obča-
nov. Veríme, že našich čitateľov zaujmú a 
uspokoja. Želáme vám, aby sa vaše dobré 
snaženie a vízie naplnili  pre dobro a prospe-
ritu našej obce, k spokojnosti nás všetkých. 
Veľa úspechov!
     
Redakčná rada
Citát:
,,Počul som o vás toľko klebiet, že nemôžem po-
chybovať o tom, že ste skvelý človek.“ 

Oscar Wilde
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Keďže som sa dostal do dôchodkového veku, ale činnosť dôchodcov vo Va-

laskej mi nevyhovuje, rád by som založil Klub nezávislých a demokraticky 

zmýšľajúcich dôchodcov. [KNDD]

Stále sa útočí na dôchodcov, že mladším generáciám kazia budúcnosť. 

Bolo by dobre dokázať, že nie všetci volia staré štruktúry a boli súčasťou 

komunistického zla.

Na vstup do tohto klubu by mohlo byť čestné prehlásenie, že člen sa zau-

jíma o politiku a pravidelne sa zúčastňuje volieb. Ale nikdy nevolil: HZDS, 

HZD, SNS, SMER, ZRS, KS a ĽSNS.

Súčasťou by mohlo byť aj čestné prehlásenie, že nikdy vedome nespolupra-

coval s ŠTB,  nebol členom KSČ, nerobil si VUML, ani nie je členom žiadnej 

sekty.

Pretože nikto nie je dokonalý, mohla by tu byť možnosť jedného ,,žolíka“, 

ktorý by sa použil pri  nedodržaní niektorej z podmienok. To znamená, ak 

si záujemca o členstvo uvedomil svoj omyl, môže ho jednorázovo použiť.

Prekážkou vstupu by nemala byť národnosť, rasa,  náboženské vyznanie, 

vzdelanie.

Klub by si mohol vyhradiť právo vylúčiť každého, kto zatají, že nespĺňa  nie-

ktorú z podmienok.

Z každého ofi ciálneho stretnutia by sa urobil záznam, ktorý by sa zverejnil 

na verejne dostupnom portáli kvôli transparentnosti.

Prejaví niekto o takýto klub záujem a prihlási sa? A nie je podmienkou, že to 

musí byť občan Valaskej.

Čestne prehlasujem, že je to môj nápad, s nikým nespolupracujem a nikto 

nie je v pozadí tejto mojej iniciatívy. Nezverejňujem žiadne kontaktné dáta, 

ak niekto má vážny záujem o takýto klub, určite ma nájde.

Jozef Pacera, farmár, gazda, SHR a pre jednoduchších kulak

Prečo som sa vzdal členstva v komisii pre ži-

votné prostredie a poľnohospodárstvo?

Na začiatok musím povedať, že  som do nej 

išiel s určitým zámerom, pomôcť vo veci ži-

votného prostredia, tiež niečo presadiť z po-

žiadaviek poľnohospodárov. Priznám sa, bol 

som pomerne naivný.

Hneď na začiatku som oslovil poľnohospo-

dárske subjekty v našej obci, že čo by bolo tre-

ba naniesť v tejto komisii. Nebolo toho veľa, 

vysoké dane za pozemky, zlé cesty do polí a 

ešte občania sa sťažovali na vysoké poplatky 

za skleníky. Lenže tieto veci sú v kompetencii 

fi nančnej a stavebnej komisie, v našej by sme 

toto zbytočne riešili. Žiadne iné podnety som 

nedostal.

Sklamalo ma aj to, že v komisii sa riešia len 

banálne veci a keď ide o vážne záležitosti, 

komisia sa aj tak obíde a starosta si urobí po 

svojom.

Príklad: Na Tehelnej ulici sa vyrúbali stromy. 

Nikto neoslovil našu komisiu, aký má na toto 

názor. V komisii sme to neriešili, sám pred-

seda bol vraj prekvapený, že sa takéto niečo 

robí, dozvedel sa to, keď išiel ráno do práce. 

Ďalší príklad: Úprava cesty na Lipovej [popod 

jaskyňu]. Podľa mňa aj tu mala zohrať svoju 

rolu naša komisia. To, že táto cesta je na po-

zemku Urbáru ešte neznamená, že občania 

nemajú právo sa k tomuto vyjadriť. Bol to asi 

najkrajší chodník v našej obci, veľmi príjemná 

[Ne]potrebná komisia
prechádzka. Dnes je to rozbitá, nekultivovaná 

cesta, ktorá nič nerieši. Úspora času pre mo-

torové vozidlá je minimálna a aj stret vozidiel 

s ľuďmi je nepríjemný a argument, že je to 

kvôli požiarom, neobstojí, lebo hasiči sú tak 

vystrojení, že keby tam nebola žiadna cesta, 

musia to zvládnuť. V tej ceste bola vrytá his-

tória. Sám si pamätám, ako sme tade vozili na 

koňoch zemiaky z Hnusného.

Snažil som sa niečo urobiť pre Piesočanov, 

[Zóna na ,,doživotie „]. Aj keď sa mi podarilo 

vyvolať akú takú  diskusiu na OcU,  výsledok 

je zanedbateľný, keby komisia mala nejaké 

kompetencie, urobilo by sa viac.

Na poslednom zasadaní komisie som nad-

niesol, že Zlievareň Hronec ide robiť rekon-

štrukciu a dotknuté obce, ako je aj naša, by sa 

mali o toto zaujímať. Počul som, že v Hronci k 

tomuto vraj prebieha aj nejaká petícia, mohli  

by sme sa pridať, reakcia predsedu Mageru 

bola asi takáto: To sa nás netýka, nech si to 

riešia Hrončania. Že sa nás to netýka, je hlú-

posť, veď niektoré časti Valaskej sú činnosťou 

Zlievarne viac zasiahnuté, ako niektoré hron-

čianske. Viem, o čom hovorím, hluk a tiež dym 

vnímam denno-denne,  veď to mám priamo 

na očiach. Čudujem sa reakcii predsedu, má 

dve malé deti, nemalo by mu byť ľahostajné 

v akom prostredí vyrastajú. Naša komisia rie-

šila aj prieskum prepadového územia. Ako 

člen komisie som bol prítomný pri prieskume. 

TEXAS
Valaská a Texas je už minulosťou.

Prečo len si my, Valašťania,

 nevieme vážiť úsilie tých, ktorí tu boli pred nami.

 Texas sa narodil spolu so sídliskom.

Pamätníci si budú pamätať, čo všetko tam bolo.

 Ja viem, že to bola celkom dobrá reštaurácia.

 Varilo sa tam, dalo sa posedieť, hrala hudba,

usporadúvali sa zábavy,

využívali ho na svadby aj kary, na rôzne oslavy.

 Potom už z toho bola obyčajná krčma.

 Po revolúcii strácala postupne svoj cveng, svoju úroveň.

Škoda, že sa nenašiel niekto,

 kto by z Texasu opäť spravil slušnú reštauráciu.

 Mohli sa tam robiť rôzne koncerty, výstavy.

 Mohli to byť reprezentačné priestory obecného úradu.

 Tých možností je naozaj veľa.

Navyše, Texas mal aj výhodnú strategickú polohu,

kedysi bol pred ním pekný parčík.

 No čo už. Texas je už minulosť.

 Fyzicky sa mení na potravinový obchod, ktorých je u nás dosť.

 Je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom, ako sa hovorí.

No je ho škoda.

Mali by sme si viacej chrániť našu históriu.

Napríklad starý mlyn v materskej časti obce.

Toho už tiež niet.

Čo vy na to, Valašťania?
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Klub nezávislých dôchodcov

Ďalšie vec, ktorá bola zbytočná. Videl som, že 

tam mali rozložené drahé prístroje, ktoré nie-

čo zaznamenávali. Dáta sa aj tak spracovávali 

niekde v počítačoch, kde komisia prístup ne-

mala, a ako neodborník v tejto veci kontrolo-

vať by som nemohol, takže aký význam mala 

angažovanosť našej komisie.

Veľa sa hovorí o výsadbe zelene v obci, ide sa 

zaplatiť niekoľko tisíc eur za Generál zelene. 

Som rád, že to bude robiť odborník a občania 

sa budú mať čoho chytiť, keď budú chcieť nie-

čo vyrezať alebo zasadiť, nebude sa to robiť 

živelne ako doteraz, ale akú rolu tu má zohrať 

komisia, keď aj tak ľudia si musia dať žiadosť 

na OcU, starosta to posúdi a urobí, ako uzná 

za vhodné, a komisie sa na nič nepýta, dokon-

ca ani poslancov.  

Veľká sláva sa robila okolo záchrany žiab pri 

jarnej migrácii. Je to dobre, ale veď to robili 

učitelia so žiakmi, na to netreba komisiu, sta-

čí nejaký nadšenec, krúžok v škole. Nechcem 

tým znížiť úprimnú snahu učiteľov, žiakov, 

šikovných ľudí z VPP pod vedením koordiná-

torky pani Kurekovej a všetkých,  ktorí pri tom 

pomáhali.

Som rád, že na začiatku som sa vzdal odme-

ny  za činnosť v tejto komisii, lebo by som sa 

hanbil za každé prijaté euro, zmysel komisie 

som za rok a pol nenašiel. Možno má niekto 

na spomenuté veci iný názor. Ja mu ho nebe-

riem. Vyjadril som tu svoj názor a zhrnul dôvo-

dy, prečo som sa vzdal členstva v komisii. Je to 

aj odpoveď pre tých, ktorých zaujíma, prečo 

som sa takto rozhodol.                  Jozef Pacera

Mária Pacerová
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Prítomní: -  podľa prezenčnej listiny 
- ospravedlnený: Ing. Blahút – pracovná cesta
Program zasadnutia: 
Otvorenie zasadnutia
Kontrola odporúčaní členov a referentov komisie ŽP zo stretnutia 14. 4. a  4. 7. 2016
Generál zelene obce Valaská – cenové ponuky a referencie 
Prepadové územie nad Tajchom stará časť Valaskej – záverečná správa o vykonaní geofy-
zikálneho prieskumu 
Rôzne - diskusia 
Záver

K bodu č. 1 
Predseda komisie PaedDr. Magera privítal prítomných a informoval ich o  programe 
stretnutia.   

K bodu č. 2 
Členovia komisie si prešli všetky odporúčania a  úlohy. PaedDr. Magera zisťoval, ako sa 
splnili odporúčania a úlohy zo stretnutia z 14. 4. 2016:
Vstúpiť do jednania s Urbárom ohľadom cesty na Lipovú – úloha v plnení,
Žiadosť ohľadom odchytu  holubov – poverenie člena komisie Mgr. Nátherovej – 
sprostredkovať  informácie o stanovisku komisie ŽP – úloha v plnení,
Odpoveď p. riaditeľke ZŠ Jaroslava Simana ohľadom výrubu stromov – odpoveď odosla-
ná, úloha splnená, odpoveď p. Bošeľovej ohľadom výrubu stromov – ústny podnet – musí 
písomne doručiť svoj podnet na referát ŽP.
zo stretnutia z 4. 7. 2016:
Generál zelene obce Valaská – cenové ponuky - úloha splnená,
PaedDr. Magera – napísať e-mail pánovi Karakovi – úloha splnená,
Ing. Minárik – kovový stojan na odpad na Lipovej - nesplnená  /kovový stojan tam je, ale 
je to len stojan, nie kovová nádoba, ktorá by plnila lepšie svoj účel/,
Ing. Slezáková - zápis zápisnice – úloha splnená.

Predseda komisie ŽP skonštatoval, že 4 úlohy boli splnené a 2 úlohy sú v plnení a 1 úloha 
je nesplnená.

K bodu č. 3
Ing. Murínová vstúpila do jednania podľa poverenia komisie ohľadom Generála zelene 
obce Valaská s Ing. Halásovou a Ing. Hromcovou. Ing. Halásová zaslala podrobné referen-
cie a výsledky jej práce. Ing. Hromcová pre dôvod zaneprázdnenosti a odsťahovania sa 
odstúpila od možnosti vypracovať Generála zelene obce Valaská. Odporučila však komisii 
Ing. Húšťavovú.
Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča OcÚ prizvať na zasadnutie komisie ŽP Ing. Halásovú a Ing. Húšťa-
vovú /ak sa rozhodne reagovať kladne/ v druhej polovici novembra 2016.

K bodu č. 4
Aktuálne informácie ohľadom štúdie  prepadového územia nad Tajchom od Dr. Putišku 
podal PaedDr. Magera. Správa má veľký rozsah. V odporúčaniach, ktoré vyplývajú z tejto 
správy vzhľadom na nemožnosť vyplnenia krasového útvaru: 
a/ okamžité opatrenia a monitoring 
- prečistenie a kontrola účinnosti vrtov raz ročne,
- vybudovanie pozorovacej studne,
- nivelačné merania 4-krát ročne.
b/ ideový návrh využívania plochy

Prítomní: -  podľa prezenčnej listiny 
                        - hostia - poslankyňa Pastírová

Program zasadnutia: 
Otvorenie zasadnutia
Kontrola odporúčaní členov a referentov komisie ŽP zo stretnutia 26. 10. 2016 
Generál zelene obce Valaská  
Rôzne - diskusia 
Záver

K bodu č. 1 
Predseda komisie PaedDr. Magera privítal prítomných na jedenástom zasadnutí /piatom 
v tomto kalendárnom roku/ a informoval ich o programe stretnutia.   

K bodu č. 2 
Členovia komisie si prešli všetky odporúčania a  úlohy. PaedDr. Magera zisťoval, ako sa 
splnili odporúčania a úlohy  zo stretnutia z 26. 10. 2016:

- oplotenie pozemku a zákaz vstupu v rajóne I,
- presunúť detské ihrisko do bezpečnejšieho rajónu II.
Predseda komisie PaedDr. Magera informoval členov komisie, že pošle 53 stranový mate-
riál od Dr. Putišku všetkým členom komisie elektronickou formou, aby si ho preštudovali 
a na ďalšom zasadnutí komisie ŽP mohli zaujať stanovisko.

K bodu č. 5 
Poslankyňa Pastírová podala 5 podnetov. 
1. holuby na Októbrovej ulici 470 – stanovisko – nesmú sa kŕmiť holuby, bližšie informácie 
podá Mgr. Nátherová,
2. výrez briez pri bytovom dome Októbrová 469 a Tehelná 465 – stanovisko – podať pí-
somnú žiadosť o výrub predmetných alergénov,
3. obmedzenie venčenia psov z dôvodu ich agresívneho moču – pán Múka informoval, že 
v Podbrezovej to majú vyriešené tak, že najskôr postavili ostrovčeky s pieskom a stĺpom 
na venčenie a potom zaviedli pokuty za nedodržiavanie a porušovanie VZN,
4.  dreviny na cintoríne – stanovisko - budú riešené v rámci nového Generála zelene obce,
5. výrub orecha na pozemku  rod. Neumannovej – stanovisko – rodina súhlasí s výrubom 
predmetného stromu.
Pán Pacera informoval, že Zlievareň Hronec plánuje prestavbu, podáva sťažnosť, že táto 
prevádzka je hlučná (bol upozornený, že sťažnosť sa musí podať písomne, nestačí ústny 
podnet). Pán Pacera informoval, že sa vzdáva svojho členstva a končí, pretože podľa neho 
sa nerobí pre poľnohospodárov nič.
Pán Múka odporúča doplniť chýbajúceho člena za poľnohospodárov z členov Ovčiarske-
ho spolku. 
Ing. Slezáková  informovala, že na námestí nestačia kontajnery na separovaný odpad, 
opakovane sú preplnené, hlavne kontajner na plasty. Požiadala aj členov komisie, či ne-
odporučia niekoho zodpovedného zo starej časti Valaskej na jarnú akciu – prenášanie 
obojživelníkov cez cestu v starej časti Valaskej. Pán Múka sa ponúkol, že on by zabezpečil 
dopoludňajšiu prehliadku fólií a prenos žiab na druhú stranu cesty. Poobede to už zabez-
pečia žiaci zo ZŠ Jaroslava Simana s učiteľmi biológie. 
 

K bodu č. 6
Predseda komisie PaedDr. Magera poďakoval za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

Odporúčanie Komisie ŽP, poľnohospodárstva a  ochrany prírodných hodnôt pre 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej, štatutára obce Valaská a  Obecný úrad vo Va-
laskej.
Komisia odporúča OcÚ doriešiť zakúpenie a umiestnenie kovovej nádoby na odpad na 
Lipovej v okolí altánkov.
Komisia poveruje člena komisie Mgr. Nátherová sprostredkovať informácie ohľadom žia-
dosti o odchyt holubov.
Komisia odporúča OcÚ vstúpiť do jednania s Urbárom - cesta Lipová.
Komisia odporúča OcÚ prizvať na zasadnutie komisie ŽP Ing. Halásovú a Ing. Húšťavovú /
ak sa rozhodne reagovať kladne/ v druhej polovici novembra 2016.
Komisia poveruje predsedu komisie PaedDr. Mageru elektronicky zaslať členom a referen-
tom komisie správu ohľadom prepadového územia od Dr. Putišku.
Komisia poveruje predsedu komisie PaedDr. Mageru informovať poslankyňu Pastírovú 
o jej podnetoch prejednaných na komisii.
Komisia odporúča poslancom OcZ odvolať člena komisie p. Paceru – na základe vlastnej 
žiadosti na novembrovom zasadnutí.
Komisia poveruje Ing. Minárika a p. Múku osloviť doplnenie člena za poľnohospodárstvo 
z Ovčiarskeho spolku.
Komisia poveruje Ing. Slezákovú zápisom zápisnice.

zapísala Ing. Slezáková

Ing. Minárik - kovová nádoba na odpad na Lipovej – splnená,  
Mgr. Nátherová - sprostredkovať informácie ohľadom odchytu holubov - splnená, ale od-
poručenie: obec musí písomne odpovedať na písomný podnet.
PaedDr. Magera – stanovisko Urbáru ohľadom cesty na Lipovú – podľa Urbára je cesta 
dokončená - splnená,
Prizvať na zasadanie komisie ŽP Ing. Halásovú - splnená,
PaedDr. Magera – zaslať elektronicky správu ohľadom prepadového územia - splnená,
PaedDr. Magera – poslať správu na otázky poslankyni  Pastírovej – splnené,
Odvolanie pána Paceru ako člena komisie ŽP – splnené,
Oslovenie nového člena komisie za poľnohospodárov – v plnení,
Ing. Slezáková zápis zápisnice – splnená.

Predseda komisie ŽP skonštatoval, že 8 úloh bolo splnených a 1 úloha je v plnení.

K bodu č. 3
Ing. Halásová podala informácie ohľadom Generála zelene obce Valaská:

Zápisnica č. 4/2016 z rokovania Komisie životného prostredia, poľnohospodárstva a prírodných 

hodnôt Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 26. 10. 2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

Zápisnica č. 5/2016 z rokovania Komisie životného prostredia, poľnohospodárstva a prírodných 

hodnôt Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 24. 11. 2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

(Pokračovanie na str. 16)
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   Vážení čitatelia Valaštianskeho hlásnika, uve-

rejňujeme jeden z  mnohých príspevkov, ktoré 

sme dostali do tohto čísla. Prečo naň reaguje-

me? Keď sme si ho prečítali, prvé, čo nás zara-

zilo, bol sprievodný list pisateľa, údajného p. 

Zemana z  Valaskej. Výhražným spôsobom nás 

žiada o  uverejnenie svojho príspevku, a  vraj 

keď ho neuverejníme my, uverejní ho v  iných 

periodikách. Po p reverení si databázy obyva-

teľov obce Valaská, žiadny p. Zeman neexistu-

je, nie je v naše obci prihlásený ani k trvalému 

a  ani prechodnému pobytu. Je to vymyslené 

meno – pseudonym. Svedčí o  skutočnosti, že 

autor príspevku nemá ani toľko slušnosti, aby 

sa pod zmienený príspevok podpísal vlastným 

menom. Však už len hlavička sprievodného listu 

prezrádza, že ide o  vymyslenú osobu, nakoľko 

bude skúmať územný plán obce a analyzovať súčasný stav, navrhne zásahy, navrhne ná-
hradnú výsadbu a navrhne novú výsadbu /stromoradia, izolačnú zeleň, vnútra blokov/,  
limitujúce budú vlastnícke vzťahy, bude mapovať verejnú zeleň,
predpokladaný časový harmonogram je pol roka od jarného obdobia /kvitnutie drevín/.
Poslankyňa Pastírová sa informovala – či sa bude riešiť aj cintorín, pretože v hornej časti 
cintorína robia problém náletové dreviny a v dolnej časti tuje dvíhajú hroby. Ing. Minárik 
bude mať za úlohu napísať článok do Valaštianskeho hlásnika, v ktorom osloví obyvateľov 
Valaskej, aby podali svoje pripomienky a podnety ohľadom Generála zelene v obci Va-
laská /podnety na orezy, výrezy/. 
PaedDr. Magera – všetky podklady od členov komisie ŽP a od občanov potom poskytne-
me  Ing. Halásovej, aby ich mohla zapracovať do Generála zelene obce Valaská.
Stanovisko komisie: 
Komisia poveruje referenta komisie Ing. Minárika, aby spolupracoval s pani Ing. Ha-
lásovou a poskytol jej požadovanú dokumentáciu.
Komisia berie na vedomie víziu pani Ing. Halásovej ohľadom Generála zelene.

K bodu č. 4
Pán Múka pripomenul, že zo správy ohľadom prepadového územia nad Tajchom vyplý-
vajú vážne závery, ktoré ale treba riešiť citlivo a zohľadniť aj záujmy občanov obce a aj ich 
bezpečnosť. Odporúča čo najskôr umiestniť výstražné tabuľky, aby si ľudia boli vedomí, 
že sa pohybujú na nebezpečnom území. Poslankyňa Pastírová upozornila, že  šachtu tre-
ba otvoriť a územie  ohradiť, aby tam nemohli jazdiť autá /toto je priorita./ Pán Múka sa 
vyjadril, že ľudí treba postupne informovať o tomto prepadovom území v týchto krokoch: 
osadiť informačnú tabuľu, uverejniť informačný článok do VH s fotkami, priestory upraviť 
a osvetliť. 
Pán Blahút – ukázal snímky okolia domov medzi Hronskou ulicou a námestím  znečiste-
ných odpadkami. Upozornil, že pôvodcami sú obyvatelia vedľajšieho domu, ktorí by to 

mali dennodenne čistiť, keďže náprava nenastáva po dohováraní. Obec musí zistiť, kto 
z pracovníkov VPP má na starosti tento úsek a dôsledne kontrolovať, či si túto povinnosť 
aj naozaj plní.
Poslankyňa Pastírová podotkla ohľadom jarnej migrácie žiab, že zábrany by mali byť pod 
lesom, poza záhrady, aby to bolo účinnejšie. Pán Múka sa ponúkol, že osloví Správu ná-
rodného parku so žiadosťou o pomoc a rady ohľadom aktivít na záchranu chránených 
obojživelníkov počas jarnej migrácie. 
Poslankyňa Pastírová podotkla, že je veľa miest s neobrobenou pôdou, ktorú nikto neko-
sí. Každý má povinnosť sa starať o pôdu zo zákona. Na mnohých miestach sa rozrastajú 
invázne rastliny, ktoré budú problémom v budúcnosti, pretože sa nebezpečne rýchlo roz-
množujú a vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín. Pán Múka informoval, že pri Pamätníku 
rumunských partizánov je skládka stavebného odpadu a v Suchej doline ľudia vyhadzujú 
domový odpad.  

K bodu č. 5
Predseda komisie PaedDr. Magera poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie komisie 
ukončil. 

Odporúčanie Komisie ŽP, poľnohospodárstva a  ochrany prírodných hodnôt pre 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej, štatutára obce Valaská a  Obecný úrad vo Va-
laskej.
Ing. Minárik – spolupracovať s Ing. Halásovou ohľadom Generála zelene obce Valaská.
Ing. Minárik – článok do Valaštianskeho hlásnika ohľadom pripomienok občanov obce - 
Generál zelene obce Valaská.
Ing. Minárik – oslovenie nového člena na doplnenie komisie ŽP za poľnohospodárstvo 
z Ovčiarskeho spolku.
Komisia poveruje Ing. Slezákovú zápisom zápisnice.

zapísala Ing. Slezáková

nie je uvedená ani úplná adresa. Dotyčná osoba musí byť ale 

znalá pomerov, nakoľko vie, že v súlade so štatútom obecných 

novín anonymy neuverejňujeme, tak si jednoducho vymyslel 

meno, pravdepodobne inšpirované seriálom „Tridsať prípa-

dov majora Zemana“. Ak zmienený pán Zeman naozaj existuje 

a býva vo Valaskej, nech nás kontaktuje na našej mailovej adre-

se a rady sa s ním stretneme osobne. Čo k tomu dodať, myslíme 

si, že obraz o autorovi príspevku si môže urobiť každý sám. Pri-

kladáme sprievodný list aj s obálkou.

Redakčná rada

Jeden z prípadov 
majora Zemana

(Dokončenie zo str. 16)
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Na stretnutí  pri chutnej kapustnici s krásnym programom a hojnou účasťou členov spomí-

name na končiaci rok 2016. Čo všetko sme spolu prežili? Z čoho sme sa veľmi tešili a čo v nás 

zanecháva najvzácnejšiu spomienku? 

Pri našej rozsiahlej činnosti by boli odpovede rôzne. Za tú najvzácnejšiu spomienku pre nás 

všetkých však možno považovať úspechy nášho člena M. Popoviča, ktorý v súťažiach prekročil 

hranice nášho okresu, kraja a v rámci Slovenska svojím 2. miestom vo vrhu guľou priniesol 

krásny úspech našej JDS vo Valaskej. 

Aj krása poetického slova, či už vo vlastnej tvorbe alebo vo výberoch z obľúbených autorov má 

v našej organizácii bohaté zastúpenie. Najhodnotnejšie a vekom najobdivuhodnejšie miesto 

má naša Vierka Fašková a B. Novotňáková, ktoré sú dôkazom citátu: ,,Stúpajúci vek prehlbuje 

lásku v srdci každého človeka k človeku a k poézii.“

Naša milá Vierka Fašková, ktorá dosiahla už mnohé úspechy na rôznych poetických stretnu-

tiach, nás aj tentoraz potešila víťazstvom v okresnom kole Seniori recitujú v Michalovej a účas-

ťou na krajskom kole, ktoré sa odohralo v prekrásnom prostredí Zvolenského zámku. Bol to 

prekrásny umelecký zážitok a hlboké dojatie z prednesov všetkých seniorov.

Môžeme sa v spokojnosti a radosti tešiť z ich dosiahnutých výsledkov v roku 2016, za čo im 

obom patrí úprimné poďakovanie.

Srdečná vďaka patrí aj všetkým našim členom za ich aktivitu, snahu, vzájomné porozumenie 

pri všetkých akciách v r. 2016.

Vierka Babčanová za výbor JDS    

Druhú polovicu roka sme začali mesiacom júl, 

čiže prázdninovým, a  tak sme 20. júla usku-

točnili zájazd na kúpalisko Rapovce i  s  vnú-

čatami. 24 členov sa zúčastnilo na rekondič-

nom pobyte v Turčianskych Tepliciach. Tieto 

kúpele navštevujeme už viac rokov a stále je 

o ne záujem. Mesiac august sme prežili stre-

távaním sa každý štvrtok v klube dôchodcov 

alebo na ihrisku v starej časti obce, kde sme sa 

pripravovali na športový deň, ktorý sa usku-

točnil 31. augusta. V tento deň sme si zašpor-

tovali a posedeli pri dobrom guľáši a hudbe. 

Naši členovia sa zúčastnili i na oslavách SNP 

v Kališti, na Krpáčove a tiež v našej obci. Pek-

ný deň sme zažili v Osrblí, kde 14. septembra 

sa 495 členov i  s  hosťami zúčastnilo na XVI. 

ročníku Okresného zrazu turistov seniorov. 

Stretli sme sa v  priestoroch hlavnej budovy 

Národného biatlonového centra. K  účastní-

kom sa prihovoril starosta obce Osrblie Bc. 

Peter Siman. V  krátkosti oboznámil prítom-

ných s históriou obce. Potom pár slovami sa 

prihovoril predseda OO JDS Mgr. Daniel Kia-

nica a ostatní hostia. Po otvorení nás tajom-

ník ZO JDS v  Osrblí Ing. Anton Mojžiš oboz-

námil s  turistickými trasami – boli tri, ktoré 

usporiadatelia pripravili podľa náročnosti. Po 

absolvovaní jednotlivých trás sme sa vrátili 

do areálu, kde sme si pochutnali na kotlíko-

vom guľáši a pobavili sa pri muzike. Spokojní 

sme odchádzali domov. Nezabudli sme ani 

na našich jubilantov, ktorých pozývame kaž-

dý štvrťrok. Posedíme si pri peknom progra-

SPOMIENKY
Na krídlach spomienok zaleťme doďaleka,
k miestu, kde pramení žitia nášho rieka.
Tam pri tom prameni načrime do knihy života,
kde je zapísaná láska a dobrota,
ktorú sme od svojich rodičov dostali, rovno do 
kolísky,
keď prišli sme na svet, útli a bezbranní.

Čas letel ako vták. Z detstva a mladosti, 
ocitol sa zrazu v hniezde dospelosti.
Dospelosť je ťažká etapa života.
Vyžaduje múdrosť, pokoru aj silu,
odolávať zlobe a nástrahám sveta.
Niekedy je ťažké, priam nad ľudské sily,
aby sme svoj život dôstojne prežili.

Po rokoch mladosti, detstva, dospelosti,
do ríše staroby otvára sa brána,
cez ktorú k nám vchádza múdra, štedrá dáma.
Rozdáva nám koše s radosťami, šťastím,
ale aj koše plné bolesti a strastí.

Taký je život, ďalej sa ísť musí,
v ústrety zime, ktorú každý bez výnimky skúsi.
Prijmime  s pokorou, čo dané nám je z Hora,
všetko tak musí byť, je to Božia vôľa. 

me, ktorý nám pripravia deti z MŠ, potom sa 

k prítomným prihovorí predsedníčka ZO Mgr. 

Evka Kúdelková a  pri občerstvení začne roz-

právanie o  prežitých rokoch. Pekný zážitok 

máme zo zájazdu vo Važeckej jaskyni, Kež-

marku a Poprade. Bol to pekný deň, za ktorý 

patrí poďakovanie predsedníčke a  členkám 

výboru Matice slovenskej na Piesku. Zúčastni-

li sme sa i  na akciách usporiadaných obcou. 

12. októbra sme mali posedenie k  mesiacu 

úcty k starším, ktoré organizoval OO JDS. Rok 

2016 sme ukončili 13. decembra, posedením 

pri vianočnom stromčeku, ktorý sme ozdobili 

ozdobami, ktoré vytvorili členky v  klube dô-

chodcov, a kapustnici, ktorá bola dobrá, a za 

to patrí vďaka p. Štubňovi a jeho zamestnan-

com. Pekný program nám pripravili páni uči-

telia s deťmi zo ZUŠ. Pozdraviť nás prišla i pani 

riaditeľka. Ďakujeme za pekné vystúpenie.      

Naše pozvanie na posedenie prijal i pán pred-

nosta Ing. Roman Hadžega, Mgr. Ján Račák 

za Smer, Jozef Tokár – poslanec VÚC, Eliška 

Fodorová za OO JDS a zároveň i naša členka 

JDS a  kultúrna referentka Danka Králiková. 

Prítomných bolo 83 členov a  sme radi, že 

sa z  roka na rok počet zvyšuje nielen na ka-

pustnici, ale i na ostatných akciách. Naše po-

sedenie zahájila a  prítomných hostí privítala 

predsedníčka ZO JDS Mgr. Evka Kúdelková. 

K prítomným sa prihovorili i hostia. Zúčastnili 

sme sa i na Živom betleheme a na vystúpení 

žiakov a učiteľov ZUŠ Valaská. 

Nakoniec by som chcela všetkým členom JDS 

a i spoluobčanom zaželať krásne prežitie via-

nočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a lásky 

do nového roka. 

Helena Tóthová

členka ZO JDS  

Najkrajšie úspechy seniorov

Seniori nezaháľali ani v druhej polovici roka 2016
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Ako si sa dozvedela o tejto súťaži, kto ťa na ňu prihlásil?

K. M.: O súťaži som sa dozvedela prostredníctvom mojej sesterni-

ce, ktorá ma na ňu nahovorila, aj prihlásila.

I.R.: O súťaži som sa dozvedela  hlavne z  internetu, ale aj vďaka 

plagátom a bilbordom. 

Ako sa ti podarilo vyrovnať sa so stresom, ktorému si určite pri 

príprave a samotnej súťaži bola vystavená?

K.M.: Stres tlačil jednoznačne aj na ostatné fi nalistky, ale aj na náš 

organizačný tím. Práve vďaka dobrej atmosfére sme ho dokázali 

prekonať.

I. R.:  So stresom sa nedalo vyrovnať, bolo treba ho len prežiť. Po 

pár krokoch na móle stres opadol, ale len do chvíle, kým s nami 

moderátor nerobil rozhovor. 

Je toto jeden z prvých krokov, ktorý si spravila k ďa lšej súťaži, 

napríklad Miss Slovensko?

K. M.: Momentálne o tom neuvažujem. Zameriavam sa hlavne na 

štúdium, keďže som len v treťom ročníku gymnázia a o rok ma 

čaká maturita, ale človek nikdy nevie, čo príde.

I.R.: Určite to nie je jeden z krokov k ďalším súťažiam.

Čo tvoje plány do budúcnosti? Ako ti táto súťaž zmenila život?

K. M.: Nemôžem povedať, že by mi súťaž zmenila život nejako vý-

MISS HOREHRONIE

Katarína Molčanová Ivana Račáková

Tri Valašťanky nás reprezentovali dňa 4.11. 2016 na súťaži Miss Ho-
rehronie. Po sústredení na Vígľašskom zámku, natočení upútavky na 
toto podujatie (ktorá bola na tak vysokej úrovni, ako by išlo o  Miss 
Slovensko), nastal galavečer v hoteli Ďumbier. Na fi nále boli lístky za 
tri dni vypredané. Niet sa čo čudovať. Finále lákalo príťažlivým progra-
mom, ktorý slovom sprevádzal Michal Hudák. Na súťaži Miss Hore-
hronie sme mali tri Valašťanky. Teréziu Pribylovú - učiteľku v našej MŠ, 
Ivanu Račákovú - študentku a Katarínu Molčanovú - študentku. Takáto 
reprezentácia našej obce stojí za povšimnutie a zmienku v našich no-
vinách. Z troch dievčat sa dve umiestnili. Ivana Račáková získala titul 
I. vicemiss Horehronie, titul Miss Horehronie porota udelila Kataríne 
Molčanovej. Dievčatám sme  položili niekoľko otázok, aby ste aj vy - 
naši čitatelia vedeli, kto nás takto úspešne reprezentoval.

razne, spoznala som skvelých ľudí a získala nové skúsenosti, čo si 

vážim. A plány do budúcnosti? Predovšetkým úspešne zmaturovať.

I.R.: Zatiaľ nemám veľké plány do budúcnosti. Chcem úspešne 

zmaturovať, to je mojím plánom. Nie som ten typ, čo plánuje a drží 

sa podľa toho.   Nemôžem povedať, že by mi nejako veľmi zmenila 

život. Vďaka tejto súťaži som nadobudla užitočné skúsenosti, zís-

kala skvelé zážitky, stretla sa a spoznala úžasných ľudí, ktorých by 

som bez tejto súťaže nikdy nespoznala, a naučila ma pár nových 

vecí. 

Čím si vypĺňaš svoj voľný čas? Aké športy preferuješ?

K. M.: Svoj voľný čas najradšej vypĺňam práve športom, či už je to 

plávanie, beh alebo jazda na koni.

I. R.: Svoj voľný čas vypĺňam od-

dychovaním, keďže ho nemám 

toľko, koľko by som chcela. Trá-

vim ho s rodinou, mojimi  štvor-

nohými miláčikmi a v  prírode... 

najviac preferujem turistiku.

Mohli sme vidieť predvádzať 

a  následne fotiť ťa pre Mišku 

Giertlovú a  jej značku Fake-

Folk z názvom V kroji ukrytá, 

ktorá vytvorila celú kolekciu 

špeciálne pre Miss Horehro-

nie. Ako sa ti predvádzali tie-

to modely? A  môže byť táto 

súťaž pre teba aj začiatkom 

kariéry modelky?

K. M.: Každý jeden kúsok bol 

ručne vytvorený a jedinečný. Ja 

osobne som si FakeFolk zamilo-

vala a som vďačná, že som tie-

to modely mohla predvádzať. 

K  ďalšej vašej  otázke snáď len 

toľko - pripúšťam, ale ako som 

povedala, sama uvidím, čo prí-

de. Nie je to pre mňa momen-

tálne prvoradé.

I. R.: Tie šaty sú umelecké dielo. Predvádzali sa veľmi dobre a na 

najbližšiu príležitosť  budem jednoznačne riešiť šaty z FakeFolk.

Myslím si, že nemôže, neviem si seba predstaviť ako modelku.

Aké hodnoty vyznávaš, čo ti pomáha prekonávať každodenné 

problémy?

K. M.: Moja rodina a priatelia sú pre mňa hodnoty, vďaka ktorým 

prekonávam každodenné prekážky a problémy. 

I. R.: Na poslednú otázku dáko neviem odpovedať. 

Rozhovor pripravila Silvia Vilhanová
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Dátum zberu TKO deň 
materská časť a Piesok -  PROFAX (110 litrové KUKA nádoby) 
03. januára 2017 (utorok)      
17. januára 2017 (utorok)            
31. januára 2017 (utorok)  
14. februára 2017  (utorok)           
28. februára 2017  (utorok) 
14. marca 2017  (utorok)            
28. marca 2017 (utorok) 
11. apríla 2017   (utorok) 
25. apríla 2017 (utorok)            
09. mája 2017 (utorok) 
23. mája 2017 (utorok)            
06. júna 2017   (utorok) 
20. júna 2017   (utorok) 
04. júla 2017  (streda)            

18. júla 2017   (utorok) 
01. augusta 2017   (utorok) 
15. augusta 2017 (utorok) 
30. augusta 2017 (streda) 
12. septembra 2017  (utorok) 
26. septembra 2017   (utorok)            
10. októbra 2017  (utorok) 
24. októbra 2017  (utorok) 
07. novembra 2017 (utorok)            
21. novembra 2017         (utorok) 
05. decembra 2017  (utorok)            
19. decembra 2017    (utorok) 
02. januára 2018 (utorok) 

sídlisko Valaská  -  TECHNICKÉ SLUŽBY Brezno 
1 100 litrové zberné nádoby 
03. januára 2017 (utorok) 
10. januára 2017 (utorok) 
17. januára 2017 (utorok) 
24. januára 2017 (utorok) 
31. januára 2017 (utorok) 
07. februára 2017 (utorok) 
14. februára 2017 (utorok) 
21. februára 2017 (utorok) 
28. februára 2017 (utorok) 
07. marca 2017 (utorok) 
14. marca 2017 (utorok) 
21. marca 2017 (utorok) 
28. marca 2017 (utorok) 
04. apríla 2017 (utorok) 
11. apríla 2017 (utorok) 
18. apríla 2017 (utorok) 
25. apríla 2017 (utorok) 
02. mája 2017 (utorok) 
09. mája 2017 (utorok) 
16. mája 2017 (utorok) 
23. mája 2017 (utorok) 
30. mája 2017 (utorok) 
06. júna 2017 (utorok) 
13. júna 2017 (utorok) 
20. júna 2017 (utorok) 
27. júna 2017 (utorok) 

04. júla 2017  (utorok) 
11. júla 2017  (utorok) 
18. júla 2017 (utorok) 
25. júla 2017  (utorok) 
01. augusta 2017 (utorok) 
08. augusta 2017 (utorok) 
15. augusta 2017    (utorok) 
22. augusta 2017     (utorok)      

30. augusta 2017 (streda) 
05. septembra 2017 (utorok) 
12. septembra 2017 (utorok) 
19. septembra 2017 (utorok) 
26. septembra 2017 (utorok) 
03. októbra 2017 (utorok) 
10. októbra 2017 (utorok) 
17. októbra 2017 (utorok) 
24. októbra 2017 (utorok) 
31. október 2017 (utorok) 
07. novembra 2017 (utorok) 
14. novembra 2017 (utorok) 
21. novembra 2017 (utorok) 
28. novembra 2017 (utorok) 
05. decembra 2017 (utorok) 
12. decembra 2017 (utorok) 
19. decembra 2017 (utorok) 
27. decembra 2017 (streda) 
02. januára 2018 (utorok) 

P L Á N  zberu TKO v obci Valaská

na kalendárny rok 2017
Ak občan potrebuje vykonať zber TKO (tuhého komunálneho odpadu), je potrebné, aby najneskôr v deň zberu ráno vyložil NAPLNENÚ 

KUKA nádobu pred svoj rodinný dom. V prípade, že občan v deň zberu ešte nemá nádobu naplnenú a je predpoklad, že mu obsah 

naplnenia vydrží do ďalšieho zberu, nemusí nádobu sprístupniť a počká na nasledujúci  zber TKO. 
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 Jozef Makovník

Jozef sa narodil 19. marca v roku 1944 v Hronci 

rodičom Jánovi a Anne Makovníkovcom. Tí ho 

s  láskou vychovávali spolu s  ich dcérou, Joze-

fovou sestrou Zdenkou, s ktorou prežil krásne 

detstvo a  mladosť. Po ukončení základného 

vzdelania nadobudol stredoškolské vedomosti 

a vyučil sa za hutníka. V tomto odbore pracoval 

celý svoj produktívny vek v  Zlievárňach Hro-

nec. Pekným obdobím prechádzal v roku 1965, 

kedy sa zoznámil s  Vierkou.   Manželský sľub: 

v apríli roku 1968. Z  tohto pekného a harmo-

nického manželstva pochádzali dve deti: dcé-

rka Adrianka sa po mesiaci svojho kratučkého 

života stala v máji roku 1969 maličkým anjeli-

kom v nebi. O  tri roky prišiel na svet syn Erik, 

ktorý im robil veľkú radosť. Pán Jozef bol zanie-

teným športovcom už od mladosti. Venoval sa 

hlavne futbalu, bol hráčom Spartaka Hronec, 

kde odohral 30 rokov. Samozrejme k  tomuto 

športu priviedol aj svojho syna, na ktorého bol 

hrdý. Medzi priaznivcami futbalu spoznal aj 

väčšinu svojich kamarátov a priateľov, ktorých 

mal veľmi rád a kým sa dalo, trávil s nimi každú 

voľnú chvíľku. Bol veselej povahy, preto ho mali 

ľudia radi. Jozef sa venoval aj iným športom. So 

svojimi priateľmi chodieval na cyklistické túry, 

hrával nohejbal, a  vykonával rôzne iné špor-

tové aktivity. A  tak jeho život plynul, ubiehali 

dni, mesiace spokojného života. Na jar tohto 

roku sa mu jeho zdravotný stav zhoršil. Zákerná 

choroba ho trápila nielen fyzicky, ale aj psychic-

ky. Uzavrel sa do seba a  prestal komunikovať 

s okolím. V tomto ťažkom boji mu bola veľkou 

oporou jeho manželka, syn Erik, jeho priateľka 

Erika, ktorú mal Jozef veľmi rád a vytvorili si me-

dzi sebou pekný vzťah. Vždy, keď mohol, bol pri 

ňom jeho verný a  dlhoročný kamarát Róbert, 

ktorý mu dodával energiu a  chuť do života. 

No osud to zariadil inak. Jozef nedokázal ďalej 

bojovať s krutou chorobou a 8. decembra 2016 

svoj boj v nemocnici v Brezne prehral.

Pavel Hľadaj 

Narodil sa na Štedrý deň, 24. decembra v roku 

1935 Anne Hľadajovej, rodenej Belkovej v Čier-

nom Balogu. Detstvo prežil vo svojom rodisku 

spolu so súrodencami Markou, Štefanom, Ton-

kou a Jožkom. V mladosti rád a aktívne športo-

val, venoval sa najmä futbalu. Vyučil sa na Stred-

nom odbornom učilišti na Piesku a v tamojších 

strojárňach sa hneď po ukončení vzdelania 

zamestnal. Neskôr našiel uplatnenie vo Šver-

mových železiarňach v  Podbrezovej. Jedným 

z najdôležitejších období jeho života sa stal rok 

1959, kedy uzavrel manželstvo s Elenkou Gon-

dovou.   Postupne sa rodinka rozrástla o  syna 

Petra a dcéry Zuzku a Helku. V 90. rokoch pod-

stúpil náročnú operáciu srdca, a tak nečakane 

ostal na invalidnom dôchodku. Aj napriek tým-

to ťažkostiam žil aktívnym životom. Bol veľmi 

usilovný, zaujímal sa a angažoval aj vo veciach 

verejných. Bol zakladateľom a predsedom Slo-

venskej národnej strany vo Valaskej, členom 

NEKROLÓGY
farskej rady aj členom Matice slovenskej. Mal 

mnoho priateľov a  známych. Pre svoj humor 

a takt bol veľmi obľúbeným spoločníkom. Tam, 

kde to bolo potrebné, ochotne vždy pomohol. 

Voľný čas trávil prevažne na chalupe, ktorú si 

s  manželkou postavili. Venoval sa najmä svo-

jej rodine. Nadovšetko miloval svoje vnúčatká 

a oni zase milovali a zbožňovali svojho „dedka 

Paľka“. Každý úspech svojich blízkych prežíval 

a  tešil sa spolu s  nimi. Dlho bojoval s  ťažkou 

chorobou, žiaľ tento boj prehral a  naposledy 

vydýchol v  náručí svojej celoživotnej lásky - 

manželky Elenky.  Nebolo mu dopriate dožiť sa 

svojich osemdesiatich prvých narodenín. 

Ľudmila Horváthová 

Narodila sa 17.5. 1950  v  Brezne. Narodila sa 

rodičom Márii a  Mikulášovi Šárikovcom ako 

ich druhé dieťa. Vo Valaskej prežila najväčšiu 

časť svojho života. Absolvovala tu základné 

vzdelanie a  v  učení pokračovala na Strednej 

pedagogickej škole v  Lučenci, ktorú ukonči-

la maturitnou skúškou. Mala veľmi rada deti 

a s obľubou ich vychovávala a starala sa o ne. 

Jej prvým zamestnaním bola práca v Detskom 

domove v Heľpe. Časom sa zoznámila s Otom 

Horváthom a do ich životov sa zapísal dôležitý 

dátum a to rok 1970, kedy uzavreli manželstvo. 

O  pár mesiacov sa tešili narodeniu jediného 

syna Otina. Po ukončení prvých materských 

povinností sa zamestnala v  školskej družine 

pri základnej škole. Ako vychovávateľka tam 

pracovala až do času, keď mohla odísť na za-

slúžený dôchodok. Aktívne sa podieľala aj na 

spoločenskom živote v obci. Okrem iného bola 

členkou viacerých združení, napr. záhradkárov, 

či Jednoty dôchodcov vo Valaskej. Veľa voľné-

ho času trávila na svojej záhradke, či v prírode. 

Doma sa venovala ručným prácam, a  to háč-

kovaniu i  vyšívaniu. Veľmi rada aj varila. Pani 

Ľudmila bola predovšetkým dobrou manžel-

kou, mamou aj starou mamou. Tešila sa zo svo-

jich vnukov Tomáška aj Saška, nadovšetko ich 

milovala. S  manželom spoločne prekonávali 

všetky radosti aj starosti, ktoré im život počas 

46 spoločných rokov prinášal. No posledných 

9 mesiacov bolo najťažších. Bojovala s  krutou 

chorobou. Vedomá si vlastného osudu, snažila 

sa ochraňovať svojich najbližších pred vlast-

ným  utrpením, až pokým jej nezadržateľne 

ubúdajúce sily stačili. Vytrpela si naozaj veľa 

bolesti, až nakoniec svoj boj s  chorobou pre-

hrala a deň, 14. november 2016, sa stal pre ňu 

tým posledným.

Milan Sojka

Narodil sa 21. septembra v roku 1960 v Brezne 

rodičom Martinovi a Anne Sojkovcom. Detstvo 

nemal veľmi ľahké, pretože vyrastal v  rodine 

bez otca. Spolu so súrodencami sa musel po-

dieľať na prácach, ktoré bolo treba urobiť, ale na 

druhej strane zostal čas aj na hry a huncútstva. 

Základnú školu začal navštevovať v jednotried-

ke v Podkoreňovej a 5. - 9. ročník už dochádzal 

do školy v Brezne. Vo svojich 19 rokoch absol-

voval základnú vojenskú službu vo vojenskom 

útvare Terezín. Po návrate do civilu určitý čas 

pracoval v ČSAD Banská Bystrica, potom bol tri 

roky zamestnaný v  JRD Brezno ako robotník. 

Bolo to pre neho významné obdobie, pretože 

sa v práci zoznámil s Elenou, s ktorou o čosi ne-

skôr uzavrel manželstvo 25. apríla v roku 1987. 

To sa už tešili zo svojej dcéry Martiny a  o  pár 

mesiacov aj s dcéry Denisy. A do tretice, o dva 

roky pribudol ich jediný syn Milan. Keď začal 

pán Milan pracovať v  Poľnohospodárskom 

družstve vo Valaskej, dostal družstevný byt, 

v  ktorom spoločne s  manželkou vychovával 

svoje ratolesti. V ďalšom období odpracoval 7 

rokov v Železiarňach Podbrezová. Bol pracovitý 

a každému pomohol. Za úspory si rodina kúpila 

domček na Piesku a spoločne plánovali ďalšie 

dni a mesiace života. Jeho životná cesta mala 

i určité pády. Milan prišiel o  prácu, bol neza-

mestnaný a vykonával verejnoprospešné práce 

vo Valaskej. Možno nie všetky jeho rozhodnutia 

boli správne. Jeho manželský vzťah sa po urči-

tom čase rozpadol a ukončil rozvodom. Musel 

sa popasovať s rôznymi problémami. Zdravie sa 

mu o čosi zhoršilo, a tak minulý rok podstúpil 

operáciu a  dúfal, že to bude lepšie. V  posled-

nom období sa veľmi tešil na vnučku Emku, 

ktorej sa chcel venovať. 3. december 2016 sa 

zapísal ako deň jeho úmrtia.

Určite všetci vieme, že v tomto roku sa moja mamička, Paula Simanová, dožila úctyhodných 103 
rokov života ako jediná rodáčka a občianka Valaskej za dobu existencie obce. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí jej milým slovom, telefonátom, písomne i ústne k tomuto sviatku poblahoželali. 
Osobitne patria slová vďaky starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi, ktorý sa s darčekom a kvetmi 
spolu s Dankou Králikovou prišiel pokloniť jej prežitým 103 rokom a poďakovať za všetko, čo pre 
obec a svoju rodinu urobila. Srdečne ďakujeme aj prednostke Okresného úradu v Brezne PhDr. 
Ingrid Poliakovej za jej veľmi pekné a úprimné blahoželanie, v ktorom okrem iného povedala: 
„Vážená jubilantka, všetci si chránime v sebe vzácne chvíľky, každý okamih radosti života, ktorý nám 
do cesty prinesie osud, a práve takéto okamihy si starostlivo uchovávame vo svojich srdciach. Vaše 
srdiečko je iste naplnené až po okraj pocitmi vychádzajúcimi z krásnych spomienok na prežité roky. 
Vaši najdrahší, ktorým ste venovali svoj život, starostlivosť, Vám ďakujú za všetko, čo ste im dali do 
vienka. Vychovali ste dve krásne deti – syna Jaroslava, z ktorého vyrástol vynikajúci človek a geniálny 
lekár, na ktorého sme všetci v okrese hrdí. Osud ho síce zavolal do nenávratna skôr, ale vaša dcéra 
Anna je do dnešných dní vašou oporou a spoločníčkou. Príkladne sa o Vás stará a zároveň sama je 
aktívnou členkou MO MS. Môžete byť právom hrdá na svoju rodinu a my sme hrdí na to, že ste obyva-
teľkou okresu Brezno a že máme tú česť poznať Vás.“
Ďalej ďakujeme predsedníčke sociálnej komisie, pani Blažene Pastírovej, všetkým priateľom 
i známym. Ing. Anna Fischerová 
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My, ľudia, máme občas pekné spomienky, občas nie, ale hovorí sa, že 

postupom času človek na to zlé zabúda a ostáva len to pekné. A pres-

ne tak, ako čas plynie, zvykneme si na všetko... aj na to prázdne miesto, 

ktoré v našom živote ostáva po strate blízkeho človeka. A tak aj my si 

zvykáme a  1.12. 2016 to bol presne rok, ako náš príbuzný, kamarát 

a známy Juraj Zelenčík opustil našu Zem a vydal sa hľadať pokoj nie-

kde inde. Na počesť tohto dňa sme sa 3.12. 2016 zišli na jeho chate 

v srdci prírody a trošku sme si zaspomínali. Škoda, že naše uši už ne-

mohol pohladkať zvuk z Jurajovej fujary. Ostávalo nám len kochať sa 

krásou prírody a vnímať ten pocit, ktorý toto miesto prináša. A presne 

takto to Juraj chcel. Chcel, aby sa tam ľudia cítili dobre a myslím, že sa 

mu to podarilo.

   18. novembra 2016 sme si pripomenuli smutné prvé výročie od smrti našej rodáčky Doc. 
Ing. Anny Neumannovej, CSc.
Anka, ako sme ju mnohí  volali, sa narodila 26.10. 1960. Detstvo a študentské roky na 
strednej škole prežila vo Valaskej a Valašťankou ostala telom i dušou, aj keď väčšinu svojho 
aktívneho života prežila v Bratislave. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračovala v 
štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde po skončení štúdia pôsobila na Fakulte 
podnikového manažmentu  až do svojho náhleho a nečakaného odchodu 18.11. 2015. 
Svoju prácu  vykonávala nielen s veľkým entuziazmom, ale aj s veľkou láskou. Áno, bola 
síce prísna a nekompromisná, no záležalo jej na kvalite a nie na kvantite... čo je v dnešnej 
dobe veľmi vzácne. Bola spoluzakladateľkou a gestorkou pobočky VŠE, ktorú dotiahla do 
nášho regiónu do Brezna. Okrem svojho povolania vykonávala ešte mnoho iných aktivít, 
z ktorých spomeniem len niekoľko, napr. aktívnu činnosť v KDH, organizovanie farských 
akcií v domovskej farnosti Dlhé diely v Bratislave, aktívne členstvo v Kresťanskodemokra-
tickom zväze žien Slovenska a pod. Bola ako nezastaviteľný vlak. Ale v prvom rade ostala 
človekom so srdcom na pravom mieste.  Pri spomienke na ňu sa mi v mysli vynára jedna 
milá situácia, ktorá sa stala pred pár rokmi a ktorú mi ešte ona sama vyrozprávala. Stalo 
sa, že jednému nemenovanému  občanovi našej obce bolo vytknuté, ako si on dovolí volať 
Anku len tak po mene a ešte jej aj tykať. Však ona je pani docentka a tak ju má oslovovať. 
Zmienený pán pri najbližšom stretnutí  s Ankou sa jej ospravedlnil, že ak sa jej nejako do-
tkol svojím familiárnym oslovovaním, že on ju teda bude oslovovať pani docentka. Anka 
sa priam zhrozila nad týmto jeho vyjadrením, objala ho okolo pliec a doslova ho požia-
dala: ,, Ako si ma oslovoval doposiaľ, tak ma budeš oslovovať aj naďalej, a žiadna pani 
docentka.“ Toto gesto, myslím, hovorí za všetko. Človek má zostať človekom bez ohľadu na 
to, či má titul pred menom alebo za ním. A Anka tým človekom zostala. 
   Anka, dávaj na nás pozor z neba, nech semienko, ktoré si tu zasiala, klíči a rastie, aby sme 
žili tak, aby sme sa pred Pána nepostavili s prázdnymi rukami. 

Marika Pančíková 

Spomienka na Anku Neumannovú

Bol to človek s  obrovským srd-

com, vždy ochotný pomôcť. 

Myslím, že sa zapísal do srdca 

každému, kto ho poznal. Učil nás, 

že žiť sa dá aj v súlade s prírodou 

bez toho, aby sme si navzájom 

ubližovali. Občas prísny, občas 

veselý, ale vždy sa snažil žiť, ako 

najlepšie vedel.

Viem, že to prázdne miesto po 

ňom nikdy nikto nezaplní, ale 

tak ako napísal  Antoine de Saint 

Exupery vo svojom diele -  ,,... v 

každom stretnutí je už kus roz-

lúčky... „ - tak ja verím, že v každej 

rozlúčke je už kus návratu. 

Juraj si úlohu na tejto Zemi spl-

nil a tak musel ísť. Mnohým z nás 

ukázal, aký vie byť život krásny 

a  že aj v  ťažkých časoch máme 

nablízku vždy Božiu pomoc, 

v ktorú neprestával veriť do kon-

ca a ja viem, že teraz je v dobrých 

rukách. A  tak tí, čo ste ho mali 

radi, venujte mu tichú spomien-

ku. Ale neplačte za ním, veď on 

sám by to tak nechcel. Ja sa už 

len usmievam a  ďakujem za to, 

že som mala to šťastie a česť spo-

znať človeka, akým Juraj bol.

Česť jeho pamiatke  



Dňa 10. novembra uplynulo 31 rokov od 

úmrtia Miroslava LIČKA, otca, starého otca 

a zároveň dňa 06. decembra uplynulo 5 ro-

kov, čo nás opustila naša mama, stará mama a 

prastará mama Marcela LIČKOVÁ. 

S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a 

Katarína s rodinami. 

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. 
Odišli ste bez toho, aby nám vaše ústa 
zbohom dali. Len ten, kto niekoho na-
vždy stratí, vie čo je bolesť a žiaľ. Tá rana 
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. 
So smútkom v srdci sme si 23. novembra 
2016 pripomenuli 17. výročie, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý syn, brat, švagor a ujo 
Ladislav FIRČA a 28. januára 2017 si pripo-
menieme 1. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mama, babka 
Margita FIRČOVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou si spomínajú otec a manžel, 
brat a syn Jaroslav s rodinou, sestra a dcéra 
Blanka s rodinou. 

Kytice zo spomienok a lásky uvité,
sú v našich srdciach navždy pre teba ukryté.

Dňa 25. novembra 2016 by sa dožil
náš blízky príbuzný 

Ing. Zoltán FAŠKO 83 rokov.

S láskou a vďačnosťou spomínajú:
manželka, syn Igor, vnuci Ivan a Ján.
Ostatná blízka rodina, priatelia, známi.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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SPOMIENKYJUBILANTI NOVEMBER A DECEMBER

NARODILI SA

Veronika Belasá, 85
Marta Laprčková, 85

Nadežda Paučíková, 85
Mária Havašová, 80

Ján Jenča, 80
Katarína Baníková, 75

28.10.2016 - Matúš Domovec
15.11.2016 – Zoja Medveďová

02.12.2016 – Leo Čunderlík
11.12.2016 – Laura Štulajterová
16.12.2016 – Daniela Balážová

19.12.2016 – Veronika Madliaková

ROZLÚČILI SME SA

+26.10.2016 – Anna Kubove (*10.02.1940)
+27.10.2016 – Melánia Biľová (*20.01.1936)
+04.11.2016 – Dušan Kováčik (*20.04.1948)
+05.11.2016 – Ivan Ždánský (*27.01.1963)
+14.11.2016 – Ľudmila Horváthová (*17.05.1950)
+30.11.2016 – Pavel Málus (*01.08.1956)
+03.12.2016 – Milan Sojka (*21.9.1960)
+06.12.2016 – Ján Oravec (*25.06.1939)
+08.12.2016 – Denisa Švantnerová (*17.01.1977)
+08.12.2016 – Jozef Makovník (*19.03.1944)
+09.12.2016 – Anna Štábelová (*06.06.1944)
+10.12.2016 – Pavel Hľadaj (*24.12.1935)
+13.12.2016 – Zdenka Kakalejčíková (*18.07.1937)
+14.12.2016 – Mária Švantnerová (*24.03.1947)
+14.12.2016 – Marek Smoleň (*10.02.1994)

UZAVRELI MANŽELSTVO

04.11.2016 – Ján Poliak – Eva Balázsová
04.11.2016 – Marek Kupec – Monika Šreinerová
26.11.2016 – Lukáš Pokoš – Veronika Harvanová
10.12.2016 – Vladimír Kollár – Zuzana Rolincová

Nový život práve prichádza: nielen život vášho bábätka, ale 
život vás dvoch, ktorý naplní nové zážitky, skúsenosti a rados-
ti. Srdečne gratulujeme mamičke a otcovi!

Prišlo to tak zrazu, nečakane
a nádeje na život už niet, 
zostalo prázdne miesto v dome
a pár nedokončených viet...

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na vás myslíme vrúcne.
Chceme vám popriať radosť a šťastie
do mnohých ďalších rokov,
chceme vám  popriať zdravie a radosť
a čas - nech ide krokom.

Tíško a po špičkách čarovnou bránou vchádzate za šťastím, 
kde na vás oboch čaká raj. Láska je krehká, zraniteľná, 
nemá rada hádky. Aj tak je život zložitý a krátky. Preto sa 
snažte, nech je všetko vždy len naj...

Jolana Brejzová, 75
Juraj Cibula, 75

Dušan Morávek, 70
Božena Cibulová, 70
Anna Benková, 70
Ján Fabricius, 70

Cítime obrovský smútok a žiaľ, 
zrazu nič nie je, akoby si človek 
prial....

Život je jediná vec, 
ktorú máme na doživotie.
A keď už žijeme,
hľaďme, aby sme žili,
lebo za radosť zo života
aj tak zaplatíme 
zármutkom.
Pred šiestimi rokmi, 26.11. 2010 
zomrel  JOZEF SLIVKA, ľudo-
vý výrobca, držiteľ mnohých oce-
není a uznaní, čestný občan obce Valaská, náš otec, manžel, 
starý otec, priateľ. Spomeňte si na neho.
Odpočívaj v pokoji!



Dňa 23. februára si pripomenieme smutné 
prvé výročie úmrtia nášho syna 

Ivana WÁGNERA. 

S láskou spomínajú rodičia, družka, deti a  sú-
rodenci. 

V mesiaci decembri si pripomíname
nedožité osemdesiate narodeniny
a 15. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, starého otca a brata

Jozefa UHRÍKA.
Čas plynie a bolesť zostáva... S láskou spomí-
najú manželka a dcéry s rodinami.

,, Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíc-
krát spomíname.“ 
Dňa 4. decembra sme si pripomenuli štvrté 
smutné výročie, čo nás navždy opustil náš 
otec, starý otec a prastarý otec 

Ján HOLKO. 

S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéra a 
synovia s rodinami a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 18.12.2016 uplynulo 12 rokov, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec, starý otec a 
prastarý otec

Pavel KONCZ. 

S láskou a úctou spomína manželka, synovia 
Pavel, Milan a Peter s rodinami. 
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,,Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. 
No každý deň patrí ti naša spomienka.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa  19. januára si pripomenieme  smutné 
druhé výročie úmrtia 

Pavla MESIARA. 

S láskou spomína manželka  Margita, dcéra Iveta a vnuk Erik.

 Pri každej práci si človek potre-
buje oddýchnuť a  ja si najlepšie od-
dýchnem, keď si v  tichu svojej izby 
recitujem verše iných básnikov, ale aj 
verše moje, z  pripravovanej zbierky 
Poézia života. Som rada, keď vidím, že 
môj prednes ľudia vnímajú, že ich do-
kážem upútať, že rozumejú tomu, čo 
chcel básnik svojím dielom povedať. 
Myslím, že všetci recitátori sa o to sna-
žia, no nie všetkým sa to podarí.
 V poézii je jedno, v akej dobe žije-
me. Básne sa vždy písali, píšu a budú 
písať, lebo tak, ako dobrá kniha, aj 
ony sú korením života, jeho oslavou 
i pozastavením sa. Aj recitujú ich deti, 
mladí i  tí skôr narodení. A  tak prečo 
recitujem? Pretože si myslím, že tým 
poteším seba, ale aj tých, čo ma vní-
majú a  počúvajú a môžem  vyjadriť 
úctu ľudom, ktorí vkladajú na papier 
hĺbku svojich myšlienok.

Dobrá správa – milovaným zviera-
tám

Anna Adamčiaková

Vydržte priatelia!
Hoc teraz vás mnohí ničitelia
týrajú, zabíjajú pre krutý zisk.
/Narodiť sa na tento svet
je stále hrozný risk./
Raz bude všetko inak.
Lebo veď lev sa môže s teliatkom
spolu na jednej lúke pásť.
A dieťa nevinné zas môže
jedovatá kobra v láske mať.
Vlk bude bývať s baránkom,
leopard zase s kozliatkom
a celkom malý chlapec
sa bude s nimi hrať.
Medveď spolu s kravičkou
zelenú trávu popásať.
A lev, ten ako býk
zas bude seno žrať.
A nebude sa zabíjať.
Láskavosť ovládne svet
a múdrosť naplní ho,
ako vody plnia korytá riek.
A nebudú zbrane.
A vtedy sa to stane.
Ten, kto si teraz klope po čele,
nech vie, že lev a psíča
už vytvorili priateľstvo vrelé.
V zoologickej záhrade.
Tiež somárik určený dravcom k po-
trave
žije spolu s vlkom v jednej ohrade.
A má ho rád.
Ľudia ho odvrhli – vlk mu je kamarát.
I na dvore múdreho pána,
hrá sa spolu pes a mačka,
myš a kačka,
vedno spinká papagáj a divá svinka.
Psia sučka tuľká húsatá,
a tie ju učia plávať.
A dravá mačka žerie radšej chlieb,
pretože tak to vidí robiť svojho pána.
Raz to určite prísť musí.
I známy vedec – nositeľ Nobelovej 
ceny,
spriatelil sa s kŕdľom husí.

Vedel sa s nimi rozprávať.
Vtedy to príde,
keď celý svet sa bude chcieť
spravodlivosťou opásať.
Ak som mnohým len na posmech,
ten múdry vedec – Konrád Lorenz
mi za pravdu dá.
Vydržte moje zvieratá!

Mamička
Anna Fischerová

Tak sme ju vždy volali.
Ja, môj už nebohý brat.
Nie mama, mamka, matka,
ale mamička.
Lebo to oslovenie
bolo vždy plné vďaky a lásky,
razom zahnalo všetky mraky.
Vďaka ti, mamička,
že si nám život dala,
že si nás mala,
že si nám dobro do vienka vkladala,
že si nás vychovala.

Ubehli roky ako voda v Hrone,
dnes len ticho a skromne
spomínaš na ne,
s rukami zloženými v lone.
Ani si ich nerátala, nečakala,
ani na ne nereptala,
s dobrým i zlým si ich pokorne
a veľmi, veľmi zbožne
prežívala.

S modlitbou stále ráno začínaš,
v slzách s ňou niekedy líhaš
a deň čo deň s ňou usínaš.
Pre bôľ, čo si prežívala,
si si oči celkom vyplakala.
Nevidíš si nimi jas, tmu, ani ranné zore,
čakáš len stále,
či sa ešte známy hlas ozve.

Na tvojej tvári
niet skoro ani vrásky.
V myšlienkach preberáš časy detstva,
mladosť, smútok, šťastie,
rodný dom, priateľov, známe tváre,
muža, deti, vnúčatá
i pravnúčatá.
Ako len rada myslíš na ne.

Tie tvoje upracované ruky
by vedeli rozprávať.
Nimi si nás hladkala,
nimi na prahu dvier vítala,
pred zlobou a nepohodou chránila,
žehnala,
správnu cestu života ukázala.

Prežívaš s nami už stoštvrté roky,
my všetci hľadáme slová vďaky
a nevieme ich dosť nájsť.
Hľadáme lásku, aby sme ti ju vrátiť 
smeli,
takú vrúcnu, akú si nám vždy dávala.
Sme radi, že ťa ešte máme,
že ťa matkou všetkých Valašťanov vo-
láme,
že nám odovzdáš svoje múdre rady.
Tešíme sa možno ešte na ďalšie roky 
s nami a za všetko vrúcne ďakujeme.

Generačné stretnutie pri poézii
(Dokončenie zo str. 8)
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Vianoce. Čas pokoja, pokory a rodinnej pohody.  Čas bilancovania roka, 

čo sme všetko urobili – stihli - nestihli.  Čas radosti, rodinných stretnutí. 

Život sa spomalil, zavládla harmónia a teplo domova dýcha vianočnou 

atmosférou. Ukončí sa ďalší rok a očakávame príchod  toho nového - 

2017. Aký pre nás bude? Čo nám prinesie?  Určite sa vám vynára veľa 

otázok. Jednou z  nich, ktorú si kladie nejeden rodič alebo ich dieťa, je, 

kam na strednú školu, ktorú si mám vybrať, ktorá mi dá to, čo potrebu-

jem do života. Končí sa nám jedna etapa života a pomaly, ale isto prichá-

dza ďalšia, tak ako je to  aj v prírode. Po zime prichádza jar, príroda sa 

prebúdza do svojej krásy, tak aj vás čaká obdobie, keď sa rozhodujete, 

kam na strednú školu. Hotelová a Obchodná akadémia v Brezne vám 

otvára svoje brány, za ktorými 

určite nájdete svoje uplatnenie.  

Ponúka vám výborné podmienky 

na štúdium,  moderné vybavenie 

tried a odborných učební, domáce 

prostredie v školskom internáte či 

útulnú školskú jedáleň s profesio-

nálnou obsluhou a výberom jedál. 

Škola vám ponúka možnosť zís-

kať gastronomické certifi káty ako 

baristický, barmanský, 

karvingový, someliersky, 

ktoré sú uznávané doma 

aj v zahraničí.  Naše školy 

v rámci hodnotenia mi-

movládnej organizácie 

INEKO dosiahli výborné 

výsledky. V externej čas-

ti  písomnej maturitnej 

skúšky cudzích jazykov 

sme sa dostali nad ce-

loslovenský priemer. 

Žiaci dosahujú výbor-

né výsledky aj v  oblasti 

gastronómie, ekonomi-

ky, v kolektívnych a  indi-

Škola vám otvára bránu do života

viduálnych športových podujatiach - biatlone, fl orbale, volejbale, ako aj 

v celoslovenskom kole v odpise i úprave textu na počítači.

Počas štúdia máte možnosť pracovať v domácich a zahraničných gastro-

nomických zariadeniach – v Nemecku, na Cypre, v  Taliansku, Rakúsku, 

Švajčiarsku, na Rodose, kde využijete svoje nadobudnuté gastronomic-

ké a odborné vedomosti a zároveň sa zdokonalíte v cudzích jazykoch, 

ktoré sú nevyhnutnou súčasťou dnešného života. V rámci školy sú za-

bezpečené rôzne krúžky, individuálne doučovania, ktoré sú bezplatné 

a pomáhajú slabším žiakom sa zdokonaliť v danom predmete. Okrem 

štúdia vám ponúkame množstvo 

mimoškolských aktivít, zábavné 

relácie ako hitparády a iné zábav-

né programy. Súčasťou štúdia sú 

aj výchovno-vzdelávacie koncerty, 

študentské podnikateľské aktivity, 

olympiády a  rôzne súťaže, ktoré 

organizuje žiacka školská rada.

Veríme, že sa správne rozhodnete 

a  pri spätnej bilancii potvrdíte aj 

vy, že ste sa rozhodli správne. 

PhDr. Zuzana Kúdelková
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