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Už sa fašiang 
kráti...
Zo života 
výtvarného 
odboru ZUŠ
Krňačky – 
Braunwald

Organizátor fašiangov DHZ ďa-

kuje najusilovnejším: Silvinke 

Vilhanovej, Evke Schallerovej, 

Veronike Schallerovej, Evke 

Zelenčíkovej, Majke Dobišovej, 

Maťke Dominikovej, Renke Ku-

bove, Alenke Faškovej.

Samozrejme aj sponzorom, bez 

ktorých by fašiangová zábava 

nemohla byť a to sú:

Oc Ú Valaská, kvetinárstvo 

Norbert Kučera, kvetinárstvo 

Viera Filipková, Sklomix Emil 

Babic, krajčírstvo Alena Tótho-

vá, mäso - údeniny Valovčan, 

reštaurácia Perla, Erik Bachra-

tý, autoservis Jozef Krbyľa, fi r-

ma Tonus.

Už sa fašiang kráti,
už sa nenavráti,
staré dievky plačú,
že sa nevyskáču...

Posledné úpravy pred zapriahnutím
Z peknej diouky hotová opica

foto : Rado Krbila
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Kedy sa začína plánovať bursa?

P. B. – prvá schôdza sa koná mesiac, 
mesiac a  pol pred fašiangami. Tu 
sa stretnú hasiči, richtár a  príprav-
ný výbor. Začne sa uvažovať nad 
vhodnou a aktuálnou témou, ktorá 
sa realizuje na alegorickom voze.

J. K. – Spíšeme približný zoznam 
ľudí, ktorých obsadíme do sprievo-
du, na voz, za masky a  v  závere je 
dôležité priprieť ľudí k  tomu, aby 
dodržali dané slovo a  fašiangov sa 
zúčastnili. 

- Návštevníci valaštianskej bursy 
majú predstavu, že to ide samo, 
že to nie je nič náročné. Aká je 
pravda?

J. K. – Pravda je taká, že ľuďom sa 
nie veľmi chce. Z roka na rok je ná-
ročnejšie spojiť mládež do sprievo-
du, nahovoriť ich na voz. 

P. B. – Mládež sa aj k maskám a kro-
jom, ktoré im na túto príležitosť za-
požičiavame, správa nešetrne. Kaž-
dý rok sa musia opravovať, obšívať. 
Neplatí to samozrejme o  každom 
jednotlivcovi.

Sú aj takí, ktorí si vážia príležitosť 
byť v  sprievode, vážia si možnosť 
obliecť sa do kroja, masky, hrdo sa 
prejsť dedinou.

 Máme tému a dobrovoľníkov do 
sprievodu, čo ďalej?

P. B. – Je potrebné zajednať pre bur-
sovníkov muziku, ktorá chodí s po-
chôdzkou po dedine, ko nský po-
voz, pohoniča. Zakúpia sa papiere, 
tie treba napodkladovať – natrieť 

Niečo o burse s hlavným organizátorom Pavlom Benedekom 

a mládeneckým richtárom Jurajom Kubove

Zo starej na novú

Vozidlo bez posádky

Ujčok Turňa maľuje

opakovane bielou farbou – toto ro-
bím ja aj Pavel Švantner.

- Kto kreslí vybranú tému?

J. K. – Pred piatimi rokmi zomrel náš 
dvorný kreslič Jozef Slivka. Roky 
maľoval vtipné scénky na alegoric-
ký voz. Po ňom sa kreslenia náčrtov 
ujala jeho vnučka Žofka Vilhanová 
– Hubertová. S ňou a P. Benedekom 
vymyslíme vtipy, tie načrtne, a Bea 
Benedeková s  otcom ich vymaľu-
jú. Toto je proces trvajúci niekoľko 
dní.

- Aká je ďalšia postupnosť prí-
prav?

P. B. – Za predpokladu opravených, 
obšitých masiek, krojov (o  to sa 
stará Silvia Vilhanová), je potrebné 
ich pripraviť, vyžehliť, rozdeliť pre 
jednotlivcov, vyčistiť čižmy, upraviť 

klobúky, čepiec pre mladuchu.

J. K. – Týždeň pred fašiangami sa 
bursovní mládenci stretnú a  pri-
pravia voz, aby v  sobotu mohol 
vyraziť do ulíc.

- Na deň D je teda všetko pripra-
vené? Čo je ešte potrebné, aby 
vyšli bursovníci na dedinu?

P. B. – V deň D od 4,30 hod. Vlado 
Molčan a Milan Pohorelec varia 
guľáš na občerstvenie, nech vládzu 
bursovníci  vyskakovať.

J. K.  - Aktéri pomaly prichádzajú, 
najedia sa, obliekajú sa s pomocou 
niektorých našich mám a  vklada-
jú sa do rúk p. Petra Turňu a Silvie 
Vilhanovej, ktorí ich zmaľujú na ne-
poznanie.

P. B. – R. Krbila, R. Blažek organizu-
jú muziku, voz , sprievod. O  12.00 
hod. bursovná chasa vyráža po de-
dine zaspievať či zatancovať. Do-
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Sviňa mláti kravu

Stará mať - krstná mať

Členovia rodiny na nepoznanie

Či pustíte s bursou

Bozkávam ťa, čižmička, nech mi je Verná krčmička

máci ich pohostia, dostanú slaninu, 
klobásku, pampúšiky, pálenku, kto 
čo dá.

- Organizujete aj príchod na ná-
mestie a krst?

P. B. – Ja, richtár i celý prípravný vý-
bor sa snažíme dbať na to, aby bol 
sprievod na námestí v stanovenom 
termíne. Aj tu vytancujú okolosto-
jacich.

J. K. – Krst prebieha na námestí  a je 
to prijatie nového člena, ktorý šiel 
s  bursou prvýkrát do bursovnej 
chasy, kolektívu. Tento krstenec si 
vyberie vopred krstného rodiča zo 
starších bursovníkov. Krstí sa za-
hnojenou čižmou (teraz potretou 
už len horčicou). Krstný rodič stojí 
za svojím zverencom, za golier mu 
naleje kúsok bieleho vína. Krstné 
dieťa prednesie prísahu: „Bozká-
vam ťa, čižmička, nech mi praje 

krčmička!“, musí bozkať pečať – či-
žmu a na zábave krstnému rodičo-
vi pri šenku popýtať.

- A ako je to so zábavou?

P. B. -  Na zábave sa organizačne 
podieľajú najmä R. Krbila, L. Blažek, 
P. Švantner, J. Bánik, V. Zelenčíková, 
A. Hučková, ale samozrejme i  os-
tatní členovia DHZ. Je potrebné na-
chystať sálu, zajednať hudbu, pri-
praviť pochovávanie basy, priniesť 
na pochovávačku masky, napísať 
glosy. Tie sa prečítajú (bursovným 
farárom – Krbila a fašiangom – Bá-
nik) pri pochovávaní basy za náre-
ku bursovníkov.

- Je toho viac, než dosť. Čo keď to 
všetko skončí?

P. B. – Všetko odniesť, upratať sálu, 
hasičňu, dať masky na poriadok, 
kroje do čistiarne, rozobrať alego-
rický voz. A  všetkým poďakovať 
- pozvaním na stredajšie halušky, 
ktoré pripravia ochotné matky bur-
sovníkov.

foto : Rado Krbila
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Na pocity z tohtoročnej bursy sme sa spý-
tali aj novopečeného bursovníka Rudolfa 
Ruda z Brezna

Ako vnímaš svoju účasť na tomto podu-
jatí?

Trochu som váhal. Nevedel som, čo ma čaká, 
ale keď som sa bol pozrieť, ako skladajú voz, 
prebehlo zoznámenie, prehodilo sa pár viet 
i  pol deci, bolo rozhodnuté. Chcel som sa zú-
častniť. Prvý dojem bol dobrý. Pači sa mi, že sa 
v tejto dobe vedia zísť ľudia rôzneho veku a za-
bávať seba aj iných, je to pekné.

Vedel si o fašiangoch niečo aj pred tým, 
ako si sa ich zúčastnil?

Pravdepodobne je to hanba, ale nevedel som 
o fašiangoch vôbec  nič. Určite to však v budúc-
nosti dobehnem. Párkrát som sa zúčastnil ako 
divák. 

Čo sa ti najviac páčilo z  pohľadu aktéra 
fašiangov?

Páčila sa mi atmosféra, ktorú ľudia a členovia 
sprievodu vytvárali. Prebiehala spontánna zá-
bava, radosť detí, fotenie na voze, kreácie ma-
siek a podobne. 

Čo sa ti nepáčilo, čo by si vylepšil, čo by si 
spravil inak? 

Organizátori by mali podľa môjho názoru vy-
lepšiť komunikáciu a spoluprácu s účastníkmi.

Chcem poďakovať richtárovi, že ma pozval do 
sprievodu a samozrejme ľuďom v zákulisí, ktorí 
pracovali na celej kráse sprievodu. 

Redakčná rada                                                    

Nane lóve nane láska

No comment

Veselica na námestí

Pohostenie na námestí



   Takto hovoria protagonisti, účastníci bursy 
z roku 1969, ktorí fašiangovali v Bystrej, Mýte pod 
Ďumbierom a na Táľoch.
   V  tých časoch dorástla vo Valaskej silná gene-
rácia mladých chlapcov – hasičov. Tí sa rozhodli 
organizovať fašiangy po svojom. Masky sústre-
dili v  hasični, kde pripravovali aj alegorický voz. 
Predtým, po niekoľko rokov, sa obliekala bursovná 
chasa v  rodinnom dome manželov Longauerov-
cov. Bursa bola ich srdcovou záležitosťou. Teta 
Mariša opravovala staré a šila nové kostýmy pre 

masky a ujčok Jozef zhotovoval rôzne doplnky 
z dreva. Mládencov mali v  deň obchôdzky od 
rána plný dom, pokým ich vystrojili do sprievodu. 
Neviem si predstaviť, kto by dnes poskytol svoj 
dom pre takúto chasu. U nich sa aj varilo, aby si 
bursovníci predtým dobre zajedli, kým vyrazili v 
sprievode po dedine. Dokonca si spravili súťaž, 
kto zje najviac halušiek. Vyhral brat mojej mamy, 
Elemír Oravec. Bol to vysoký, urastený chlap. S ka-
marátmi, staršími mládencami, to ťahali s bursou 
viac ako desať rokov, a teraz ich mladí odstavili. 
Ujčok Cyro Molčan „Zo mlyna“, ktorý bol akoby 
richtárom, v dedine zvolal poradu starých bursov-
níkov. Dovtedy sa aj alegorické vozy pripravovali 
na dvore v  mlyne. Dohodli sa, ako všetkým uká-
žu, že ešte nepatria do starého železa, a začali s 
fašiangovými  prípravami vo veľkom štýle. Obec 
Valaská vlastnila chatu v príjemnom prostredí pri 
jaskyni Bystrá. Zábavy sa rozhodli pripraviť tam 
a obchôdzku po Bystrej, Mýte pod Ďumbierom a 
na Táľoch. Aj keď sa na túto akciu pripravovali tiež 
niekoľkí ženáči, uzhodli sa, že ich je do sprievodu 
málo. Chceli si prizvať aj isté mladé dámy. Môj 
otec, jeden z  organizátorov, potreboval pripraviť 
mamu na túto skutočnosť, tak jej povedal: „Vieš, 
keď sa tie ženy zamaskujú, nik ich nespozná.“ A 
mama na to: „ A keď sa my, vaše ženy a dcéry za-
maskujeme, ani nás nik nespozná.“ Slovo dalo slo-
vo, a tak hádam prvýkrát v histórii bursy sa obliekli 
za masky do sprievodu aj ženy. Kostýmy za grófov 
a grófky požičali z martinského divadla a niektoré 
masky až z českého Kolína. Keď nadišiel deň „D“, 
vyrazil od Molčanov „Zo mlyna“ alegorický voz 
s  grófskou spoločnosťou hore dedinou cez Pie-
sok-Dolinu na Bystrú. Ostatní sa poprevážali na 
terénnom vozidle GAZ. Na Bystrej sa k nám pridal 

priateľ Jožko Štefančík, oblečený v kroji s ražňom 
na slaninu. Znalý miestnych pomerov chodil po-
predku aj s „richtárom“ Pavlom Hľadajom. Za nimi 
išiel krojovaný sprievod. Mne sa kostým grófky ne-
ušiel, tak som si obliekla kroj. Pri cigánskej muzike 
a za výskania a ujúkania bursovnej chasy sme sa 
presúvali po Bystrej. Zvieracie masky a grófi  s gróf-
kami na alegorickom voze nemuseli tancovať po 
dvoroch, ako my v krojoch. Celou cestou nás spre-
vádzal dvorný fotograf Anton Pacera. Ten celú ak-
ciu zdokumentoval, tak sa fotografi e z nej nachá-

dzajú aj v obrazovej prílo-
he valaštianskej kroniky. 
Najväčšie prekvapenie 
sme pripravili pre hos-
tí v  hoteli Partizán na 
Táľoch. Vtedajší riaditeľ 
hotela pán Bachratý nás 
pozval do reštaurácie, 
aby sme pobavili hostí a 
urobil nám na pamiatku 
na tú dobu exkluzívne fo-
tografi e. Pokým sme boli 
na obchôdzke, kuchár a 
ostatné ženy v chate varili 
krumple s klobásou a ka-
pustou, tiež pripravovali 
všetko potrebné ku zába-
ve. Od večera do rána vy-
hrávala cigánska muzika 

takmer bez prestávky. Čardáše striedali s  hitmi, 
ktoré vtedy leteli, ako napr. „Otvárajte kasíno“, 
„Mendocino“ a pod. Zábavy trvali tri noci. Po prvej 
pretancovanej noci z nedele na pondelok sa celá 
spoločnosť Valašťanov ráno o piatej pobrala na 
robotnícky autobus. Ujčokova Cyrova dcéra Hele-
na „Zo mlyna“ zobrala strarú metlu spred dverí, 
veď snehu pripadlo do rána po kolená. Nezameta-
la však chodník, ale na čele sprievodu zdvihla met-
lu ako dirigent palcát a zavelila: „Vľavo do radu 
prvý hlas, vpravo druhý hlas, a spievame V  rich-
tárovej studni.“ Tak nám cesta v mraze a v snehu 
od chaty po autobusovú zastávku akosi ľahšie 

ubehla. So spevom sme pokračovali aj v autobu-
se, kde sa k  nám pridali cestujúci robotníci, ktorí 
išli do šichty do fabriky v Piesku a Podbrezovej. Po 
príchode domov som si nachystala školskú tašku 
a pobrala sa na vlak do školy, do Brezna. Na hodi-
ne „slovenčiny“ sa mi driemalo ako koňovi vo vrbi-
ne, a čo čert nechcel, vyučujúci si vymyslel diktát. 
Keď som pretrpela vyučovanie, už som myslela len 
na teplú posteľ. Večer sa situácia opakovala, celá 
bursovná rodina sa presúvala do Bystrej na GAZ-e. 
O tom, koľko sa nás na jeden šup pomestilo, rad-
šej pomlčím. Druhú noc sme podaktorí tancovali 
bosí, nohy sa nevmestili do topánok. Ráno opäť 
autobusom domov, no do školy sme už my, školá-
ci, nešli. Opuchnuté nohy od tanca som si močila 
v  slanej vode, lebo večer zábava pokračovala. O 
polnoci  pred  Popolcovou stredou pochovali bur-
sovníci basu so všetkými zaužívanými ceremónia-
mi. Odniesli ju do jaskyne, ktorej vchod bol oproti 
chaty. Po polnoci nastalo ticho a ktosi zakričal: 
„Hádam tu nebudeme takto sedieť do rána, kým 
nám pôjde autobus.“ Muzikanti priniesli basu na-
späť a zábava pokračovala do rána. Mnohí z bur-
sovnej rodiny, ako sme sa medzi sebou nazývali, 
už nie sú medzi živými. Tí, ktorí sa ešte stretávajú, 
si zaspomínajú, že taká bursa nebola a ani nebu-
de. „A či aj tam, na druhom svete budeme chodiť 
s  bursou? Hádam nám kamaráti držia miesto,“ 
povedia si starí bursovníci, keď príde reč na túto 
tému. Nebolo to jednoduché vydržať fašiangový 
ošiaľ od začiatku do konca. 
   Tie časy sa nevrátia, keď bursou žila celá dedina, 
keď si mládenci vyčerpali celú dovolenku na prí-

pravy a po skončení zábav na zotavenie. Dnešná 
mládež už upustila od dávnych zvykov, sprievod 
masiek sa koná v  sobotu a  tak isto aj zábava. 
Nová doba priniesla aj zákaz používať psie mäso 
do klobás. Stalo sa to po afére so „svalovcom“, kto-
rý spôsobil ochorenie konzumentov klobás, s  ich 
následnou hospitalizáciou na infekčných oddele-
niach. 
   V posledných rokoch sa dala dokopy spolu s ha-
sičmi skupina šikovných mladých ľudí, samozrej-
me aj dievčat. Organizujú bursu „po svojom“ a vý-
rok, že taká bursa nebola a ani nebude už nemusí 
byť pravdou.                                      Mária Luptáková
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Taká bursa nebola a ani nebude...
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Aj tento rok je možnosť poukázať 2% z vašich daní neziskovej 

organizácii Pekný deň. Dovoľujeme si vás osloviť a  požiadať 

o  podporu našej činnosti darovaním 2% z  vašej dane, ktorú 

odvádzate do štátneho rozpočtu. Príspevok pre vás nezname-

ná žiadny výdavok, sú to peniaze, ktoré musíte odviesť do štát-

neho rozpočtu. 

Ak ste sa rozhodli, že nás podporíte, do príslušných koloniek 

daňového priznania uveďte:

Suma 2% z vašej danej:.....€

IČO: 37953761

Právna forma: občianske združenie

Názov: Pekný deň

Sídlo: Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská

OZ Pekný deň vám ďakuje.

   Tak ako po mnohé iné roky sa naša farnosť 

opäť s  radosťou zapojila do Dobrej noviny. 

Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou 

eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí) a prekračuje rámec nielen jeho členskej 

základne, ale aj hranice Slovenska a európ-

skeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň 

verejná zbierka povolená Ministerstvom 

vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti 

koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť 

o narodení Krista v rodinách svojich miest a 

obcí. Súčasne zbierajú fi nančné prostriedky, 

ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové 

projekty v krajinách afrického kontinentu. 

Ide predovšetkým o  projekty zamerané na 

základné ľudské potreby, ale tiež pre tých 

najslabších a najohrozenejších (budovanie 

studní a vodojemov, nemocníc a centier pre 

opustené deti a mládež). V  tomto ročníku 

Dobrej noviny upriamujeme pozornosť na 

vodu. Nemať prístup k pitnej vode znamená 

odopierať právo na život zakorenené v ľud-

skej dôstojnosti. Z výťažku verejnej zbierky 

podporí Dobrá novina v  roku 2016 viaceré 

Milí čitatelia,
určite ste postrehli, že obecný ka-
nál Valaská je mimo prevádzky. 
Doposiaľ ho prevádzkovala fi rma 
Vares. Vzhľadom na prebehnuté 
udalosti je otázkou pre Vás ob-
čanov, či tento kanál bude v  pre-
vádzke i  naďalej. K  tejto proble-
matike sa môžete vyjadriť v obec-
nej knižnici vo Valaskej v  čase 
úradných hodín. Svoje pripomien-
ky a  námety môžete podať ústne 
i písomne zamestnancom obecné-
ho úradu.

Deti a mládež našej farnosti sú stále ochotní pomáhať

rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky 

na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospe-

lých, rodín a komunít v krajinách subsahar-

skej Afriky. Všetky fi nančné prostriedky vy-

zbierané deťmi sú odosielané na číslo účtu 

Dobrej noviny. Projektové výdavky musia 

byť pokryté účtovnými dokladmi v súlade 

so zákonmi danej krajiny. Všetci projektoví 

partneri zasielajú fi nančné správy, ktoré po-

tvrdia primerané využitie zaslaných peňazí. 

Dobrá novina po obdržaní týchto dokladov 

preposiela všetky informácie tzv. zodpo-

vedným(povereným) osobám, aby sme my 

potom mohli ďalej informovať našich koled-

níkov, na čo sa použili vyzbierané peniaze.  

    V  našej farnosti sa tento rok vyzbieralo 

spolu 470 €. Aj touto cestou sa chcem za 

celý realizačný tím Dobrej noviny poďako-

vať našim deťom a mladým, že s láskou obe-

tovali svoj voľný čas a priložili ruku k dobré-

mu dielu a  samozrejme všetkým rodinám 

či jednotlivcom, ktorí sa dokázali aj v  tejto 

neľahkej dobe podeliť s tými najbiednejšími 

a venovali peňažný príspevok.  Nech vám to 

náš Nebeský Otec odplatí!

Mgr. Kristína Magerová – zodpovedná osoba 

Dobrej noviny pre farnosť Valaská

Venujte nám 2% z vašich daní
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Tak, ako je to už   posledné 

roky zvykom, aj tento rok sa 

v prvý februárový víkend ko-

nal jedenásty raz ples školy. 

Hlavným organizátorom je 

združenie rodičov pri ZŠ Ja-

roslava Simana vo Valaskej 

za veľkej pomoci vedenia 

školy a  bývalých rodičov (te-

rajších priateľov) školy, ktorí 

pracujú ako organizačný 

plesový výbor. 

V  slávnostne vyzdobenej 

spoločenskej sále v  Hronci 

všetkých prítomných úvod-

ným slovom pobavili žiaci 

Jakub Bíreš a  Petra Sen-

čeková. Neskôr sa predsta-

vili svojím vystúpením žiaci 

tanečného odboru pri ZUŠ 

vo Valaskej. Po úvodnom 

11. REPREZENTAČNÝ PLES ŠKOLY

valčíku nasledovala tanečná 

zábava v  spoločnosti dob-

rých ľudí a  priam v rodinnej 

atmosfére. Do tanca hral 

p. Ľuptovčiak a  živá hudba 

rockové trio z  Banskej Bys-

trice. Po polnoci sa losovala 

tombola,   ktorej výťažok je 

venovaný  združeniu rodičov 

pri Základnej škole J. Sima-

na. A  veru,  tombola bola 

bohatá. Touto cestou by som 

sa chcela poďakovať spon-

zorom, ktorí prispeli cenami:  

Hotel Partizán Tále, Hotel 

Hubert Gerlachov, Potraviny 

Plus - Emília Poliaková, Pro-

dental – MUDr. Košíková, Le-

káreň Helenium – PharmDr. 

Giertlová, Kaderníctvo Jana, 

Pizzeria Koruna, Kaviareň 

Maestro, Prima Copp – p. 

Oravec. Tombolové ceny ďa-

lej venovali pani Ťažká, pá-

nov Petrovský, pán Matejka, 

fi rma Eurohaus – stavebná 

činnosť,  Agromix – Roman 

Badinka, SILLI ALARM, GEO 

SPORT, Mýval, Eden – dodá-

vateľ potravín do školskej je-

dálne, Segas Brezno – Gálfy 

Ľubomír. Vďaka patrí pani 

Anke Pažitnej a  Marcelovi 

Melicherčíkovi, ktorí venova-

li darček každému účastní-

kovi plesu s  emblémom Ka-

mennej chaty pod Chopkom 

a za kvetinové dary ďakuje-

me pani Vierke Filipkovej.

Už teraz sa teším na budúci 

ročník, ktorý bude tradične... 

(veď viete,  kedy a kde )

PaedDr. Michaela Badinková
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Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 
- ospravedlnení: Ing. Blahút, p. Zelenčík, Mgr. Nátherová
- poslanci OcZ - nečlenovia komisie: p. Pastírová, Ing. Bánik 
- hostia: p. Štéc, Ing. Longauer
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Náučná lokalita Horehronská banská cesta Piesok   
3. Prepadové územie nad Tajchom, materská časť Va-
laskej – cenové ponuky  
4. Náhradná výsadba drevín na rok 2016 – predbežný 
návrh
5. Kontrola odporúčaní členov a referentov komisie ŽP 
zo stretnutia 4. 11. 2015.
6. Diskusia 
7. Záver
 
K bodu č. 1 
Predseda komisie PaedDr. Magera privítal všetkých 
prítomných (prítomných členov a referentov komisie, 
poslancov OcZ, tiež aj prítomných hostí) na šiestom za-
sadnutí vo volebnom období 2014 – 2018. Informoval ich 
o programe stretnutia.   

K bodu č. 2 
   Ing. Longauer informoval o projekte – náučná lokalita 
Horehronská banská cesta Piesok. Projekt vychádza zo zá-
meru vybudovať na území Horehronského podolia okre-
su Brezno náučné banské chodníky k  starým banským 
dielam. Tým chcú zvýšiť úroveň povedomia o  ochrane 
technicko–kultúrno–historického dedičstva a jeho obno-
vy, sprístupniť a zachrániť objekty, ktoré sú svedkami his-
tórie, alebo sú objektmi zvláštneho významu z  hľadiska 
jedinečnosti alebo technických unikátov Horehronia. Ich 
zámerom je vykonať prieskum, zmapovať, popísať a  vy-
dať náučnú knihu o  starých banských dielach na území 
Valaská - časť Piesok.  Na danom území plánujú vytvoriť 
geopark, spolu s  poznávacími a  náučnými chodníkmi 
k starým banským dielam. Náučný chodník sa bude začí-
nať na Piesku – Pod skalou pri bani Hriavka. 
    Ohľadom fi nancovania Ing. Longauer povedal, že vy-
užijú 2% z daní, dotácie z VÚC  a z Ministerstva dopravy. 
Budú tu hlavne drevostavby, pre ktoré potrebuje získať 
povolenie z Krajského úradu ŽP. 
   Ing. Bánik sa spýtal, aké požiadavky má na OcÚ vo Va-
laskej a či sú potrebné fi nancie od obce. Ing. Longauer od-
povedal, že to bude stavané na obecnom pozemku. Buď 
pozemok prenajme a potom odovzdá obci, alebo to bude 
mať v  trvalom prenájme. Všetko budú robiť z  vlastných 
zdrojov a od obce nechcú nič. 
   PaedDr. Magera uviedol, že je to veľmi dobrý zámer, kto-
rý zvýši turizmus v našej obci. 
   P. Pacera sa spýtal, ako budú stavby vyzerať a či to nebu-
de ohradené, pretože do toho priestoru chodí verejnosť 
liezť. Ing. Longauer informoval, že skala bude sprístupne-
ná na lezenie. 
Stanovisko Komisie ŽP: 
1. Komisia berie na vedomie informáciu od Ing. Lon-
gauera ohľadom náučnej lokality Horehronská banská 
cesta Piesok
2. Komisia odporúča starostovi obce vstúpiť do jedna-
nia s OZ Horehronská banská cesta v zastúpení Ing. Lon-
gauerom.  

K bodu č. 3 
   Týka sa prepadového územia nad Tajchom v materskej 
časti Valaskej. P. Trnková predložila 4 cenové ponuky. Naj-
lepšia ponuka je od p. Putišku – rozbor sondou od 8 – 15 
m. Prišli aj ďalšie ponuky, sú ale cenovo vyššie. A ešte tre-
ba rátať okolo 5000 eur na potápačov. Poslanci predbežne 
odsúhlasili 15 000 eur na tento projekt. 
   P. Štéc zo speleoklubu Ďumbier informoval, že p. Gauko 
z Banskej Bystrice by dokázal posúdiť, ktoré položky z da-
ných cenových ponúk sú oprávnené, aby obec zbytočne 
nepreplácala za niečo, čo netreba dať urobiť.  Uviedol, že 
potápačov netreba, lebo jazero sa nedá nájsť. Sú tu len 
veľmi úzke a  hlboké dutiny. Geofyzikálny rozbor môže 
obci pomôcť.
   P. Pastírová uviedla, že v tomto území musia byť dutiny, 

Zápisnica č. 6/2015 z rokovania Komisie životného prostredia, poľnohospodárstva a prírodných hodnôt 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 10. 12. 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

lebo sa to stále prepadáva, nie je to pevné. Ďalej uviedla, 
že je tu detské ihrisko a sú ohrozené deti, nakoľko sa nedá 
predpokladať, kedy a kde sa zase niečo prepadne. Jedná 
sa hlavne o bezpečnosť. 
   PaedDr. Magera sa informoval, či by p. Štéc do konca 
roka tieto 4 odborné posudky na geofyzikálny prieskum 
podzemných priestorov prepadového územia v obci Va-
laská vedel  posúdiť. Mal na mysli to, ktorá z nich by bola 
najkvalitnejšie spravená a aby sme neplatili za rozbor, kto-
rý v danej oblasti netreba urobiť, pretože p. Štéc tu už s 
jaskyniarmi v minulosti prieskum robil. P. Štéc súhlasil, že 
to stihne dať posúdiť a PaedDr. Magera mu poďakoval za 
ochotu pomôcť. 
   P. Hucík uviedol, že by bolo vhodné, aby sme ešte hľadali 
sponzorov a granty cez internet na fi nancovanie. P. Pacera 
sa spýtal, že ak niekto urobí geologický prieskum, či nám 
dá aj nejaké záruky, že sa už nikto neprepadne. PaedDr. 
Magera uviedol, že geologický prieskum určite  nebude 
urobený amatérsky. Ing. Bánik mal pripomienku, aby sa 
zistila možnosť získania fi nančných prostriedkov mimo-
rozpočtových – z grantov, z inštitúcií od štátu.
Stanovisko Komisie ŽP: 
1. Komisia berie na vedomie predložené cenové po-
nuky.
2. Komisia odporúča OcÚ vo Valaskej v zastúpení refe-
rentky komisie p. Trnkovej komunikovať s p. Štécom ohľa-
dom cenových ponúk odborných posudkov danej oblasti.

K bodu č. 4 
   Náhradnú výsadbu drevín na rok 2016 za výruby v roku 
2015 predložila pani Trnková. Uviedla, kde, aké dreviny  
a v akom počte  má obec vysadiť. 
   P. Pastírová uviedla, že treba pozrieť VZN, lebo na území 
cintorína sa nesmie vysádzať. Ing. Bánik sa spýtal, kto ur-
čuje typ a počet drevín a či je v obci vypracovaný generál 
zelene. P. Trnková odpovedala, že dreviny predpísal okres-
ný úrad a aj druhy, aké má obec vysadiť.  
   Ing. Bánik uviedol, že obec má mať plán, ako to bude 
v obci so zeleňou vyzerať a ako sa bude zeleň v obci sadiť. 
Nie je spracovaný dokument, o  ktorý by sa dalo oprieť. 
Doporučuje pozastaviť túto činnosť a vypracovať plán. Po-
tom na základe tohto dokumentu vysádzať zeleň v obci.
   PaedDr. Magera sa informoval, či je termín, dokedy má 
byť náhradná výsadba uskutočnená. P. Trnková uviedla, že 
september 2016 a 2018.  PaedDr. Magera ešte uviedol, že 
sa budú musieť volať aj správcovia bytových domov, aby 
boli oboznámení s novou výsadbou a mohli povedať svoj 
názor. Ďalej informoval, že z 16 výrubov je 15 zrealizova-
ných.
   Ing. Bánik a p. Pacera uviedli, že nie je dobré robiť výruby 
živelne a  tiež je treba plán, ktoré stromy v  budúcnosti 
bude treba vyrúbať. Aj p. Pastírová uviedla, aby sa nieko-
mu  nestalo to, čo jej, že počas výrubu mal byť prítomný 
p. Minárik a nakoniec nebol. Ona dostala pokutu 20 000 
Sk. P. Trnková uviedla, že to môžeme zadať ako študent-
skú bakalársku alebo diplomovú prácu, ale že zadarmo to 
nebude. 
Stanoviská Komisie ŽP: 
1. Komisia berie na vedomie správu referentky Trnkovej 
ohľadom náhradnej výsadby drevín za výruby.
2. Komisia odporúča OcÚ vyhotoviť „Generála zelene“ – 
výsadby stromov v intraviláne obce. 
3. Komisia odporúča OcÚ osloviť SPÚ  v Nitre alebo TU 
vo Zvolene, aby dali ponuku na vypracovanie štúdie na 
„Generála zelene“ obce Valaská.

 K bodu č. 5
   Členovia komisie si prešli všetky odporúčania zo stretnu-
tia 4. 11. 2015. PaedDr. Magera zisťoval, ako sa splnili od-
porúčania a úlohy z posledného stretnutia.
   PaedDr. Magera mal za úlohu dať obnoviť turistické 
značenie z  Bystrej do Valaskej – informoval, že viackrát 
posielal maily na Slovenský turistický spolok a  Klub slo-
venských turistov, ale odpoveď nedostal. Bude tam ešte 
telefonovať. P. Pacera uviedol, že stačilo zobrať pílku do 
ruky a pútač uvoľniť. PaedDr. Magera mal za úlohu vyrobiť 
poďakovanie Mgr. Bírešovej a Mgr. Paprčkovej za pomoc 
k Dňom obce Valaská. Úlohu si splnil.

   Ing. Slezáková mala za úlohu napísať zápisnicu – úlohu 
si splnila. Ing. Murínová  mala za úlohu napísať článok do 
Valaštianskeho hlásnika – úlohu si splnila.
P. Trnková 
 projekt p. Štéca - už oslovil Slovenskú správu ciest 
a dostal aj stanovisko,                
 riešenie s občanmi z Piesku  bude prebiehať cez práv-
nika,
 VZN o ovzduší sa bude aktualizovať,
 VZN o chove zvierat nemôžeme mať, treba sa riadiť 
príslušným zákonom. 
Stanoviská Komisie ŽP: 
1. Komisia poveruje p. Paceru, aby na predmetnom 
mieste uvoľnil značku, ktorá ukazuje na Valaskú od zaras-
tajúcej zelene.
Z úloh, ktoré boli dané referentom a členom komisie, 
sú všetky splnené.
 
K bodu č. 6 
   P. Pacera by chcel informáciu ohľadom sieťok na balí-
ky na senáž, či je  možné ich spaľovať doma. Dočítal sa 
o tom v Čechách, ale u nás sa mu nepodarilo nič bližšie 
zistiť. Ak by to bola pravda, tak by bolo treba informovať 
poľnohospodárov, pretože tohto odpadu je veľa, je aj dosť 
znečistený. Znížilo by sa tak množstvo odpadu na sklád-
kach, ale musí byť potvrdené, že spaľovaním nevznikajú 
nebezpečné látky.
   Úloha pre p. Trnkovú, zistiť dodávateľov sieťok na senáž 
pre poľnohospodárov, kontaktovať ich, zistiť, či je možné 
sieťky doma spaľovať a informovať občanov prostredníc-
tvom článku vo Valaštianskom hlásniku.
   P. Pacera sa spýtal, že či je možnosť postihovať občanov, 
ak doma spaľujú umelé hmoty. Vznikajú z nich nebezpeč-
né polychlórované bifenyly (PCB, PCBs), ktoré sú rakovino-
tvorné. Sused takto ohrozuje svojich susedov. V Nemecku 
stačí, ak sused nahlási suseda a príde štátny orgán, ktorý 
urobí rozbor a v prípade nájdenia zakázaných látok, vinník 
dostane pokutu.
   P. Hucík uviedol, že je to už aj u nás schválené. P. Pastírová 
sa informovala, v akom stave je kanalizácia na Piesku. P. 
Trnková informovala, že sa to má začať realizovať od sep-
tembra 2016, ak prídu peniaze z eurofondov.
   PaedDr. Magera dal návrh, že p. Múka by bol hodnotný 
člen našej komisie za obyvateľov materskej časti obce, 
pretože p. Zelenčík je mimoriadne pracovne vyťažený 
a často nemôže prísť na zasadnutia komisie, a tak dostáva 
komisia veľmi málo podnetov z materskej časti obce.

K bodu č. 7
   Predseda komisie PaedDr. Magera poďakoval prítom-
ným za účasť, za ich plodnú diskusiu a rokovanie komisie 
ukončil. 

Odporúčanie komisie ŽP, poľnohospodárstva a ochra-
ny prírodných hodnôt pre Obecné zastupiteľstvo vo 
Valaskej, štatutára obce Valaská a Obecný úrad vo 

Valaskej
1. Komisia odporúča starostovi obce vstúpiť do jedna-
nia s OZ Horehronská banská cesta v zastúpení Ing. Lon-
gauerom.  
2. Komisia odporúča OcÚ vo Valaskej v zastúpení refe-
rentky komisie p. Trnkovej komunikovať s p. Štécom ohľa-
dom cenových ponúk odborných posudkov danej oblasti.
3. Komisia odporúča OcÚ vyhotoviť „Generála zelene“ – 
výsadby stromov v intraviláne obce. 
4. Komisia odporúča OcÚ osloviť SPÚ  v Nitre alebo TU 
vo Zvolene, aby dali ponuku na vypracovanie štúdie na 
„Generála zelene“ obce Valaská.
5. Komisia poveruje p. Paceru, aby na predmetnom 
mieste uvoľnil značku, ktorá ukazuje na Valaskú od zaras-
tajúcej zelene.
6. Komisia poveruje Ing. Slezákovú zápisom zápisnice.

Zapísala dňa 12. 12. 2015 vo Valaskej: 
Ing. Zuzana Slezáková 
Zápisnicu overil:
Predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera  
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Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

- ospravedlnení: pán Ing. Blahút, pán Zelenčík

- hostia: pán Múka, poslanci OZ: pani Pastírová, pán 

Ing. Dundovič

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola odporúčaní členov a  referentov komi-

sie ŽP zo stretnutia 10. 12. 2015

3. Určenie plánu stretnutí  na rok 2016

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie nového čle-

na komisie ŽP

5. Prepadové územie nad Tajchom, materská časť 

Valaskej 

6. Diskusia 

7. Záver

K bodu č. 1 

Predseda komisie PaedDr. Magera privítal všetkých 

prítomných (prítomných členov a referentov komi-

sie, poslancov OZ, tiež aj prítomných hostí) na sied-

mom zasadnutí vo volebnom období 2014 – 2018. 

Informoval ich o programe stretnutia.   

K bodu č. 2 

   Členovia komisie si prešli všetky odporúčania zo 

stretnutia 10. 12. 2015. PaedDr. Magera zisťoval, 

ako sa splnili odporúčania a úlohy z  posledného 

stretnutia.

   Pani Ing. Slezáková mala za úlohu napísať zápisni-

cu – úlohu si splnila.

   Pán Pacera mal za úlohu uvoľniť značku, ktorá uka-

zuje na Valaskú smerom od Bystrej od zarastajúcej 

zelene – úlohu si splnil.

   Pán starosta obce mal vstúpiť do jednania s OZ 

Horehronská banská cesta v zastúpení pánom Ing. 

Longauerom – úlohu si splnil. 

   Pani Trnková mala  komunikovať s pánom Štécom 

ohľadom posúdenia cenových ponúk na geofyzi-

kálny prieskum podzemných priestorov prepado-

vého územia v obci Valaská. Cenovo najvýhodnej-

šia  ponuka je od pána RNDr. Putišku /9800 eur bez 

DPH/ - úlohu si pani referentka Trnková splnila.

   Pani Trnková mala za úlohu osloviť SPU v  Nitre 

alebo vo Zvolene, aby dali ponuku na vypracova-

nie štúdie na „Generála zelene“ obce Valaská. Zatiaľ 

má dve ponuky a čaká ešte na ďalšie. PaedDr. Ma-

gera odporučil, aby toto bol hlavný bod na ďalšie 

stretnutie.

   Slečna Murínová mala za úlohu zistiť dodávateľov 

sieťok na senáž pre poľnohospodárov, kontaktovať 

ich a zistiť, či je možné sieťky doma spaľovať. Zistila, 

že plastové obaly na balíkovanie sena nie je možné 

doma spaľovať. Môžu sa spaľovať len v spaľovniach 

alebo zabezpečiť ich odstránenie cez fi rmu Detox 

/nebezpečný odpad/ – slečna Murínová si úlohu 

splnila.

Z úloh, ktoré boli dané OÚ, referentom a členom 

komisie, sú všetky splnené.  

K bodu č. 3 

   Predseda komisie PaedDr. Magera predložil plán 

stretnutí členov Komisie ŽP na rok 2016. Termíny 

stretnutí v  roku 2016 sú: 4.2., 14.4., 16.6., 8.9., 

3.11., 8.12. 2016. V  prípade aktuálnych problé-

Zápisnica č. 1/2016 z rokovania Komisie životného prostredia, poľnohospodárstva a prírodných hodnôt 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 4. 2. 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

mov týkajúcich sa ŽP sa členovia komisie stretnú aj 

mimo plánu stretnutí.

K bodu č. 4 

   PaedDr. Magera informoval členov komisie, že pán 

Miroslav Zelenčík sa rozhodol odstúpiť z  dôvodu 

mimoriadnej pracovnej vyťaženosti a častej absen-

cie na zasadnutiach komisie. PaedDr. Magera ďalej 

informoval, že oslovil pána Ľubomíra Múku, ktorý 

súhlasil s členstvom v komisii ŽP. 

Stanovisko Komisie ŽP: 

1. Komisia berie na vedomie predložený návrh čle-

na komisie pána Miroslava Zelenčíka.

2. Komisia odporúča na najbližšom zasadnutí OcZ 

odvolať Miroslava Zelenčíka a vymenovať Ľubomí-

ra Múku z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaže-

nosti a  častej absencie na zasadnutiach komisie, 

a  následne aj nedostatočných podnetov z  mater-

skej časti obce týkajúce sa ŽP.

 K bodu č. 5

   Pani Trnková informovala o tom, v akom stave je 

riešenie problematiky  prepadového územia nad 

Tajchom. Na základe preskúmania a  odborného 

posúdenia bola vybraná cenová ponuka s  fi rmou 

AEG s.r.o, v  zastúpení s  RNDr. Putiškom PhD., aby 

sa mohol začať geofyzikálny prieskum v  danej 

oblasti. Pripomienku mal pán Pacera, či to budú 

efektívne vynaložené prostriedky, aby sa zbytočne 

neplytvalo obecnými peniazmi. Poslanec pán Ing. 

Dundovič uviedol, že stále dochádza k  poklesom 

pôdy v tejto oblasti. Prieskum sa má konať hlavne 

z dôvodu  bezpečnosti obyvateľov obce. Pán Múka 

bude osobne pri geofyzikálnom prieskume a aj pán 

Pacera /na vlastnú žiadosť/.  

 Stanovisko Komisie ŽP: 

1. Komisia odporúča na najbližšom zasadnutí OcZ 

starostovi obce vstúpiť do jednania s  fi rmou AEG, 

s.r.o. v zastúpení RNDr. Reném Putiškom PhD., ohľa-

dom realizácie geofyzikálneho prieskumu podzem-

ných priestorov a inžinierskogeologického priesku-

mu na posúdenie stability potenciálneho prepado-

vého územia v obci Valaská. 

K bodu č. 6 

   V  diskusii vystúpil PaedDr. Magera, ktorý infor-

moval o  dvoch podnetoch od obyvateľov Piesku. 

Po prvé – kôš na autobusovej stanici na Piesku ne-

bol vysypaný od začiatku roka 2016. Po druhé – na 

autobusovej stanici pri ceste pri lampe je pohode-

ný na zemi veľký kus nepotrebného železa, ktorý 

ohrozuje ľudí hlavne večer. Pani referentka Trnková  

bude mať za úlohu to preveriť.

   Pani referentka Trnková má návrh VZN obce Va-

laská o  ochrane ovzdušia a  poplatkoch za znečis-

ťovanie ovzdušia na území obce Valaská - PaedDr. 

Magera odporúča predložiť VZN poslancom na 

prerokovanie.

   Pani poslankyňa Pastírová mala viac podnetov:

- aby návrh VZN o ochrane ovzdušia bol sprístup-

nený na informačných tabuliach na námestí vo Va-

laskej a na Piesku

- pri Čiernom Hrone pri píle býva nezákonne v búde 

bezdomovkyňa Eremiášová Nataša

- na Bystrej - miesto zhorenísk chát, ktoré je v ka-

tastri našej obce, veľmi špatí a  robí zlé meno obci 

Valaská. Majiteľom týchto zhorenísk by mala obec 

dať pokutu, že to neodstránili.

- pri Tajchu dom rodiny Bartošovcov nemá riadne 

spravenú kanalizáciu. Pravdepodobne púšťajú od-

pad len do výkopu, pretože je tam veľký smrad. Ko-

misia ŽP by mala zmapovať žumpy vo Valaskej, či 

z nich nevyteká. Občania by mali podľa zákona obci 

predkladať, kto im vyprázdňuje žumpy. 

- motorkári a štvorkolkári brázdia lúky a poškodzu-

jú porast na Lipovej 

- na čiernej skládke v materskej časti Valaskej pod 

kravínmi pribúda odpad. Ing. Slezáková a pán Ing. 

Dundovič informovali, že túto skládku už viackrát 

čistili hasiči vo Valaskej a pomáhali aj žiaci ZŠ Jaro-

slava Simana počas akcie Vyčistime si obec. Bude 

treba sem umiestniť viac kamier a  vypracovať sa-

dzobník pokút. 

K bodu č. 7

   Predseda komisie PaedDr. Magera poďakoval 

prítomným za účasť. V  novom roku zaprial všet-

kým členom a referentom komisie minimálne taký 

úspešný rok ohľadom životného prostredia, ako bol 

minulý. Všetkým poďakoval za ich plodnú diskusiu 

a rokovanie komisie ukončil. 

Odporúčanie komisie ŽP, poľnohospodárstva 

a  ochrany prírodných hodnôt pre Obecné za-

stupiteľstvo vo Valaskej, štatutára obce Valaská 

a Obecný úrad vo Valaskej

1. Komisia odporúča na najbližšom zasadnutí OcZ 

odvolať Miroslava Zelenčíka a vymenovať Ľubomí-

ra Múku z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaže-

nosti a  častej absencie na zasadnutiach komisie, 

a  následne aj nedostatočných podnetov z  mater-

skej časti obce týkajúce sa ŽP.

2. Komisia odporúča na najbližšom zasadnutí OcZ 

starostovi obce vstúpiť do jednania s  fi rmou AEG, 

s.r.o. v zastúpení RNDr. Reném Putiškom PhD., ohľa-

dom realizácie geofyzikálneho prieskumu podzem-

ných priestorov a inžinierskogeologického priesku-

mu na posúdenie stability potenciálneho prepado-

vého územia v obci Valaská.

3. Komisia poveruje Ing. Slezákovú zápisom zápis-

nice.

4. Komisia poveruje referentku Trnkovú predložiť 

VZN o  ovzduší poslancom OcZ na najbližšie pra-

covné zasadnutie a tiež na najbližšie zasadnutie ko-

misie ŽP predložiť cenové ponuky „Generál zelene 

obce Valaská“.

5. Komisia poveruje referentku Ing. Murínovú do-

riešiť podnety pani poslankyne Pastírovej týkajúce 

sa odpadového hospodárstva a  zároveň napísať 

článok do Valaštianskeho hlásnika týkajúci sa na-

kladania s  odpadom od poľnohospodárov /sieťky, 

fólie, špagáty/. 

 

Zapísala dňa 7. 2. 2016 vo Valaskej: 

Ing. Zuzana Slezáková 

Zápisnicu overil:

Predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera 
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Prehľad kultúrno – športových podujatí 
v roku 2016

- Fašiangy – bursa -  sprievod masiek obcou, vystúpenie FS 

- Krnohári, zábava, pochovávanie basy

- Výstava futbalistov Z histórie futbalového klubu

- Muzikál Svätý Martin

- Oslobodenie obce – pietny akt kladenia kytíc pri pamät-

níkoch padlých hrdinov

- Ocenenie významných osobností

- Pochovávanie Moreny – program na Piesku, rozlúčka so 

zimou – deti MŠ

- Marec – mesiac knihy – prehliadka knižnice, besedy, 

prednášky, čítanie a premietanie rozprávok a povestí

- Veľkonočný stolnotenisový turnaj

- Vesmír a sedem divov sveta – prezentácia kníh MUDr. 

Weberovej, kultúrny program

- Repríza muzikálu Soľ nad zlato

- Stavanie mája, program detí na námestí

- Spomienka na koniec 2. sv. vojny, položenie kvetov a za-

pálenie sviečok k pomníkom padlých hrdinov

- Deň matiek -  program detí ZŠ, MŠ a ŠŠ

- Absolventská vystáva prác detí ZUŠ  vo výstavnej sále KD

- Absolventský koncert žiakov ZUŠ

- Basketbalový turnaj

- 45. ročník Festivalu dychových hudieb

- Vyčistime si obec

- Deň detí 

- Futbalový turnaj – M. Olerínyho

- Florbalový turnaj

- 60. výročie vzniku Detského domova vo Valaskej

- Zapálenie Jánskej vatry na Lipovej a na Piesku 

- Splav netradičných plavidiel na Hrone

- Volejbalový turnaj

- 72. výročie SNP – pietny akt kladenia kytíc

- Súťaž v pečení harule

- Kultúrna jeseň 2016 (program 4 nedele)

- Beseda s lekárom v knižnici

- Večer  poézie – recitovanie básní básnikov a prezentácia 

vlastnej tvorby

- Mikuláš

- Živý betlehem

- Vianočný koncert ZUŠ  + hosť, výstava prác žiakov ZUŠ

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

1. Závery a odporúčania z decembrového stretnutia

2. Výber osôb a osobností a návrh pre obecné zastupiteľstvo a staros-

tu obce

3. Plán akcií na rok 2016

4. Najbližšie akcie - fašiangy, oslobodenie obce, oceňovanie osobnos-

tí

5.  Diskusia

6. Závery a odporúčania komisie z tohto stretnutia

7. Záver

1. O vedenie kroniky prejavila záujem Ing. Zuzana Medveďová ml.  

Do obecnej kroniky je potrebné doplniť údaje za chýbajúce roky.

Členom komisie bola predložená zmluva s fi rmou Vares z roku 2001. 

Predsedovi komisie bolo pánom Kortišom prisľúbené písomné 

ospravedlnenie za uverejnenie nepravdivej informácie na infokanáli. 

Poplatky za prenájom ihriska vyberajú zamestnanci obce.

2.   Na základe výzvy boli zozbierané návrhy od občanov na udelenie 

Ceny obce. Z týchto návrhov priamou voľbou členovia komisie vy-

brali nasledovne:

CENA OBCE:  1. Viera Babčanová

 2.  Mgr. Magdaléna Vaníková

 3. Ján Jenča

 4. Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc.

CENA ŠPORTOVEC:   1. Lenka Ťažká - karate

 2. Terézia Ťažká - karate

 3. Dušan Sliačan - streľba

                                        4. Dezider Siládi – reprezentant ČSSR vo futbale

                                                                                                              

Pani B. Pastírová navrhla p. P. Vilhana, p. Ľ. Danka, p. M. Paceru a p. M. 

Babčana  na ocenenie Za prácu s mládežou a rozvoj športu v obci.

Ocenenie prebehne 6. marca v Kultúrnom dome vo Valaskej. 

3. Pani Králiková predložila plán podujatí na rok 2016, ktorý bol člen-

mi komisie doplnený. 

Plán podujatí je súčasťou prílohy a zašle sa aj členom redakčnej rady 

na uverejnenie vo Valaštianskom hlásniku.

4. Kultúrna referentka informovala o najbližších podujatiach v obci, 

ktorými sú fašiangy, muzikál Svätý Martin, pietny akt kladenia kytíc 

k pomníkom padlých hrdinov, výstava futbalistov a ocenenie osob-

ností Valaskej.

5. Pani Pacerová sa informovala na plán výstav. PaedDr. M. Magera 

požiadal o doriešenie odmeňovania Mgr. D. Maťovčíkovej za korektú-

ru Valaštianskeho hlásnika.

6. Na záver predseda komisie M. Poliak poďakoval za účasť. 

Komisia navrhuje nasledovné:

1. Schváliť osoby, ktoré boli navrhnuté z radu občanov a odsúhlasené 

aj členmi komisie na Cenu obce

2. Doriešiť odmeňovanie Mgr. Maťovčíkovej za korektúru Valaštian-

skeho hlásnika 

ZMENA VO VÝPOŽIČNOM 

ČASE OBECNEJ KNIŽNICE

Utorok - nestránkový deň

Piatok - od 800 hod. do 1130hod.

Zápisnica zo zasadnutia kultúrno – športovej komisie 
konanej 4. februára 2016
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   Dezider Siládi sa narodil 11.2.1956 ako 

tretie zo štyroch detí v  rodine jedného 

z najlepších futbalistov Valaskej - Júliusa 

Siládiho.

   Syn Dežko zdedil futbalové gény po 

svojom otcovi. Už ako žiak ZŠ vo Valaskej 

hrával za breznianske žiacke futbalové 

družstvo. Počas štúdia v  SOU v Brezne 

bol hráčom dorasteneckého futbalového 

klubu TJ Mostáreň Brezno. V  roku 1972 

sa ako 16- ročný dostal do nominácie 

   Dňa 19.12.2015 sa konala v priestoroch Kultúrneho domu vo 

Valaskej výstava poštových holubov, ktorá bola sprístupnená 

aj širokej verejnosti. Účelom výstavy bola propagácia chovu 

holubov, ale aj výber najvhodnejších poštových holubov, ktoré 

by reprezentovali OZ CHPH Brezno na celoštátnej výstave Tren-

čín 2016, konanej dňa 09.01.2016. 

   Na výstavách sa zúčastňujú holuby, ktoré dosahujú najlep-

šie výsledky pri 

pretekoch v pre-

letoch určených 

vzdialeností za 

meraný čas. Na 

výstave v Trenčí-

ne sa zúčastnili 

aj holuby našich 

chovateľov z OZ 

CHPH Brezno. 

Oblastné zdru-

ženie chovate-

ľov poštových 

FUTBALISTA DEZIDER SILÁDI

za mladší dorast ČSSR. Za poldruha roka 

odohral 13 medzištátnych zápasov. Jeho 

hráčske kvality v  seniorskom tíme TJ 

Mostáreň Brezno sa nedali prehliadnuť. 

Skvelými výkonmi získal miesto v Dukle 

Banská Bystrica, ktorej pomáhal k postu-

pu do najvyššej futbalovej súťaže. Hráči 

Dukly v  tých časoch predvádzali futbal 

na vysokej úrovni, prebojovali sa do sve-

tovej súťaže o pohár UEFA. Dezider Siládi 

svojou hrou presvedčil aj trénerov re-

prezentačného družstva ČSSR. Vyhrával 

bežecké súboje o loptu s hráčmi najzvuč-

nejších mien. V  reprezentačnom drese 

ČSSR odohral mnoho zápasov doma i 

v zahraničí. So svojím hráčskym umením 

sa predviedol na známych svetových fut-

balových štadiónoch napr. v  Anglicku, 

Škótsku, v bývalom ZSSR, Švajčiarsku, 

Fínsku, Saudskej Arábii, Iráne. Dostal 

sa do olympijského výberu, na 22. OH 

v  Moskve v  roku 1980. Tam Českoslo-

vensko získalo vo futbale zlatú medailu, 

ktorá Dežkovi ušla len o vlások, kvôli ope-

rácii zlomenej nohy. Po skončení aktívnej 

športovej činnosti skúšal popri práci aj 

trénerstvo v  Podbrezovej. V  roku 1987 

ukončil svoje športové účinkovanie, aby 

sa naplno mohol venovať svojej rodine, 

deťom.

Žije v  Banskej Bystrici, no srdcom zo-

60 - ROČNÝ JUBILANT

stal Valašťanom. Teší sa zo spoločných 

stretnutí s troma sestrami v rodičovskom 

dome, ako aj zo stretnutí s rodákmi, hlav-

ne členmi ich rozvetvenej rodiny Siládio-

vej a Barzíkovej. 

   Dnes futbalovému umeniu priúča svoj-

ho vnuka Deniska. Dežko Siládi nastavil 

vysokú latku v  najobľúbenejšom športe 

Valašťanov, vo futbale. Ktovie, či sa ešte 

niektorému z  našich hráčov podarí do-

siahnuť takých úspechov, ako skromné-

mu, nenápadnému chlapcovi „Z tehelni“.

   K okrúhlemu životnému jubileu praje-

me pánovi Deziderovi Siládimu najmä 

pevné zdravie a  veľa šťastne prežitých 

chvíľ v kruhu svojej rodiny.

   Mária Luptáková

Chov poštových holubov

holubov (OZ CHOPH) Brezno združuje chovateľov z Brezna a 

širšieho okolia.

   Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčast-

nili týchto výstav a tiež aj tým, ktorí sa podieľali na ich realizácii. 

Zároveň ďakujeme aj zastupiteľstvu o bce Valaská za umožne-

nie výstavy. 

OZ CHPH Brezno 
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   Prežívame pôstny čas. Popol-

covou stredou sme vykročili 

na 40 dňové obdobie sebapo-

znávania.  Pôst  má význam 

pokánia a vnútorného očis-

ťovania, ale v prvom rade má 

význam prípravy a očakáva-

nia. Štyridsaťdenným pôstom 

sa  pripravujeme na slávenie 

najvýznamnejších sviatkov 

kresťanstva - Veľkej noci.  Jeho 

dĺžkou si pripomíname Ježišov 

štyridsať dní trvajúci čas strá-

vený na púšti, keď sa pôstom 

pripravoval na svoje verejné 

účinkovanie.  Jeden z cieľov 

pôstu je priblížiť sa viac Bohu, 

lepšie spoznať seba a porozu-

mieť ostatným. Učiteľ cirkvi Ján 

Zlatoústy, ktorý žil na prelome 

4. a 5. storočia, nabáda postiť 

sa hlavne očami a sluchom. Ne-

načúvať ohováraniu, plytkým a 

márnivým rečiam. 

„Nech sa tvoj jazyk postí od 

ohovárania a zbytočných slov. 

K čomu nám poslúži, ak sa zdr-

žujeme hovädzieho a kuracieho 

mäsa i rýb, keď sa potom navzá-

jom hryzieme a požierame česť, 

na ktorú majú právo druhí?“ 

   Pôst nie je o tom, že človek 

niečo nemá alebo že niečo 

stráca. Hĺbka pôstu spočíva v 

obetavosti a láske, ktorú chce 

človek tomu druhému prejaviť. 

Je to o tom, že na niekoho mys-

lí a že z lásky k nemu dokáže 

robiť aj ťažké veci.

   Pôstne obdobie sme začali 

Popolcovou stredou, ktorá je 

prvým dňom pôstneho obdo-

bia.  Po veselom fašiangovom 

období nastal v stredu dňa 10. 

februára 2016 čas útlmu. 

Popolcovú stredu farníci našej 

farnosti spolu s naším duchov-

ným otcom Romanom začali 

Popolcová streda - začiatok 

veľkého pôstu

sláviť najskôr prvou svätou 

omšou ráno o 8,00 hod., po 

ktorej následne bola vyložená 

Sviatosť Oltárna k celodennej 

poklone. Všetci bez rozdielu, 

hľadajúci, ale aj tí pravidelní 

návštevníci bohoslužieb, svo-

jou účasťou pred Eucharistic-

kým Kristom na adorácii preja-

vili snahu ale i potrebu zmeny 

vo svojom živote. Celodenná 

adorácia bola ukončená o 

16,30 hod. spoločnou  pobož-

nosťou, ktorú viedol náš du-

chovný otec.  Následne o 17,00 

hod. nasledovala druhá sv. 

omša.  Pri obidvoch sv. omšiach 

nás náš duchovný otec v úvode 

sv. omše na znak kajúcnosti po-

značil znakom kríža popolom, 

ktorý pripravuje naša pani po-

mocníčka kostolníka  z posvä-

tených bahniatok z Kvetnej ne-

dele minulého roku.  Popol je 

znakom pominuteľnosti. Ním 

sme boli poznačení na začia-

tok pôstu práve preto, aby sme 

na to nezabudli.  Pôst, preto 

by mal byť aj časom, kedy sa 

častejšie zahľadíme na Krista 

na kríži a pobudneme v tichu s 

Ním. Skúsme si vtedy položiť aj 

otázku: „Akú hodnotu má pre 

mňa Kristus?“

   Následne vo svojom príhovo-

re sa nám prihovoril v duchu 

posolstva sv. otca Františka 

na tohtoročný pôst, ktorého 

mottom je : “Milosrdenstvo 

chcem, a nie obetu”.  Mt 9,13. 

Toto posolstvo nás bude spre-

vádzať počas celého 40 dňové-

ho pôstu nápisom na hlavnom 

oltári. Duchovný otec priblížil 

svojím veriacim toto posolstvo, 

ktorého hlavným aktérom je 

srdce. Naše srdce, ktoré počas 

pôstu, ale nielen počas neho, 

by malo byť plné lásky, pokory 

a milosrdenstva. Ako uviedol, 

hlavnými znakmi pôstu sú obe-

ta, almužna a milosrdenstvo;  

všetky navzájom sú podstat-

né a dôležité, ale naše obety 

a almužny, bez milosrdenstva 

a lásky by mali veľmi malý vý-

znam, keby v tom nebolo ob-

mäkčené srdce - úprimné a 

milujúce.  

   Každý, kto pozorne sledoval 

príhovor duchovného otca, 

nemohol zostať chladný voči 

týmto slovám a verím, že as-

poň tí, ktorí si ho vypočuli so 

záujmom, sa budú snažiť rea-

lizovať ho vo svojom osobnom 

živote. 

   Nasledujúce dni nás privedú 

k Veľkej noci, kedy budeme slá-

viť pamiatku umučenia, smrti 

a zmŕtvychvstania nášho Pána 

Ježiša Krista. Pripomenieme si 

pominuteľnosť pozemského 

života. Na tomto svete sme iba 

pútnikmi a nikdy nesmieme za-

budnúť na svoj pravý a koneč-

ný cieľ.  

M.Pančíková
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Nedostatok lásky, či neláska tohto sveta a  zlá interpretácia udalostí 

života spôsobili, že sme sa ocitli vo väzení vlastných vnútorných zra-

není. Často sme nepríjemne prekvapení našimi neprimeranými reak-

ciami v istých životných situáciách a divíme sa, odkiaľ sa to v nás vzalo. 

Sme zviazaní hnevom, nenávisťou, neopodstatneným strachom, na-

príklad z autorít, neschopnosťou prijať kritiku, obavou z neprijatia, kri-

tickými výhradami ku všetkému a každému, nedostatkom úcty k sebe 

samému, posudzovaním, súdením a mnohými ďalšími vlastnosťami, 

ktoré nám bránia prežívať lásku a prijať pokoj do srdca, ktorý nám Boh 

ponúka. Veľakrát sme sa mohli presvedčiť, že nemáme na to, aby sme 

sa z tohto väzenia dostali vlastnými silami. Je tu však niekto, kto má 

moc nás odtiaľ dostať. Ten, ktorý „vskutku niesol naše choroby a našimi 

bôľmi sa obťažil ... a jeho ranami sme uzdravení” (Iz 53, 4 - 5), ten, ktorý 

zomrel na kríži za nás aj preto, aby sme znovu nadobudli stratenú slo-

bodu - Ježiš Kristus. On môže vstú-

piť do väzenia našich problémov, 

pokiaľ mu otvoríme dvere, pretože 

kľúče od zámku držíme v ruke my 

sami. Tie kľúče sa volajú „odpuste-

nie” a „pokánie”.

Na prvý pohľad sa zdá byť nelo-

gické robiť pokánie a  odpustiť 

niekomu, ktorý nám svojou necit-

livosťou, či zlobou, zbabral život. 

Skôr by sme očakávali, že on by sa 

mal kajať, prísť za nami a poprosiť 

o  odpustenie. Boh samozrejme 

túži, aby to urobil a začal žiť život 

lásky, ale nútiť ho k tomu nebude. 

Ak však chceme oslobodenie od 

našich problémov teraz, musíme 

prísť s iniciatívou my. 

Prečo je potrebné odpustiť? Veď 

podľa „našej spravodlivosti” by 

sme mali mať právo neodpustiť, ba dokonca sa odplatiť za zlo. Ak však 

pozorne čítame evanjeliá, zistíme, že Ježiš vyučoval o potrebe odpus-

tenia tak často, až sa ho Peter opýtal: „Pane, koľko ráz mám odpustiť 

svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?” (Mt 18, 21). 

Potreba odpustenia sa dokonca dostala aj do modlitby, keď učeníci 

žiadali Ježiša, aby ich naučil správne sa modliť: ,,A  odpusť nám naše 

viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12). Ale stále zostala 

nezodpovedaná otázka, prečo je odpustenie také dôležité. Aby sme 

to pochopili, musíme spoznať, ako veľmi sme sa my previnili voči 

Bohu! Náš hriech nelásky je taká veľká urážka Božej lásky, že mohol 

byť odčinený jedine krvou a dobrovoľnou zástupnou smrťou nevin-

ného a nekonečne milujúceho človeka. Túto podmienku mohol splniť 

len Boží Syn, Ježiš Kristus - nevinný, ktorý zaplatil za našu vinu. A prá-

ve kríž, nástroj Jeho nesmierne bolestivej smrti, najjasnejšie ukazuje 

na obludnosť našich hriechov, ale aj na inú dôležitú skutočnosť, a to, 

že Boh nám tu obrovskú urážku voči Nemu odpustil! Ak Boh odpustil 

nám, nemali by sme to isté urobiť aj my tým, ktorí nám ublížili? „Nemal 

si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval 

nad tebou?” (Mt18, 33). Odpustiť máme preto, že Boh odpustil nám; 

ten kto nás zranil, je Božie stvorenie a Boh ho miluje a má s ním, tak 

isto ako s nami, plán; Boh chce, aby sme odpustili; dovoľujeme Bohu 

pracovať s tým, kto nás zranil (nedržíme ho vo väzení svojho neod-

pustenia).

Máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodnúť, či odpustiť alebo nie. 

Ak sme sa rozhodli pre „nie”, tak sa na nás vzťahuje Boží zákon ne-

odpustenia. A  rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú 

dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca 

každý svojmu bratovi (Mt 18, 34 - 35). Neodpustenie je hriech, ktorý je 

zvláštny tým, že zabraňuje odpusteniu iných hriechov. Ale ak vy neod-

pustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy (Mt 6, 15) a drží nás 

vo väzení našich slabostí a hriešnych reakcií v situáciách, v ktorých sa 

prejavujú následky našich zranení. „Hovorím ti: ,,Nevyjdeš odtiaľ, kým 

nezaplatíš do ostatného haliera.” (Lk 12, 59). Následky neodpustenia 

spôsobia, že nedokážeme počuť Boží hlas, nevieme sa správne roz-

hodnúť, nevieme, čo od nás Boh chce, naša modlitba je neúčinná - 

pýchou sa staviame nad Boha, a tým sa Mu protivíme, čo bráni prijatiu 

Jeho milosti a požehnania.

Častokrát si myslíme, že nedokážeme odpustiť, lebo k tomu človeku 

necítime hneď lásku a nesprávame sa k nemu milo. Nechápeme roz-

diel medzi dôverou a odpustením. Je dôležité vedieť, čo je a čo nie je 

odpustenie. Odpustenie je vedomé rozhodnutie, ktoré robím svojou 

vôľou (nie citmi), aby som umožnil 

Ježišovi odstrániť zranenie (strach, 

horkosť, vzburu, nenávisť...) z 

môjho srdca. Odpustenie je, že sa 

vzdávam svojho práva na odplatu 

za hriechy spáchané na mne a do-

voľujem Bohu byť sudcom v tejto 

veci. Odpustenie je proces pozo-

stávajúci z troch úrovní: verbálnej 

(slovnej), emocionálnej (citovej) a 

odpustenie srdcom. Odpustenie 

neznamená, že musíme poprieť 

svoje zranenia a hnev (môžeme sa 

hnevať a  popri tom môžeme od-

pustiť; ak sa hneváme, ale rozhodli 

sme sa odpustiť, znamená to, že 

proces odpustenia u nás ešte nie 

je dokončený, ale sa už začal). Od-

pustenie neznamená, že musíme 

pracovať na zmene našich pocitov 

(nútiť sa milovať). Ak je zranenie veľké, nie je v ľudských silách zmeniť 

pocity. Je to proces a sám Boh bude pracovať na našich emóciách, ak 

sme sa rozhodli odpustiť. Odpustenie neznamená, že musíme zabud-

núť na to, čo mi urobil (ale pri spomienke na to už necítime bolesť). 

Odpustenie neznamená, že tomu človekovi musíme znova slepo dô-

verovať. Odpustenie neznamená, že ospravedlňujeme jeho čin.

Odpustenie je naozaj proces a jeho dĺžka často závisí od veľkosti zra-

nenia. Je však dôležité tento proces naštartovať, a  to rozhodnutím 

nebrať spravodlivosť do vlastných rúk (nepomstiť sa) a verbálnym vy-

jadrením tohto rozhodnutia. Ak sa budeme modliť za tých, ktorí nám 

ublížili a žehnať im, Boh bude uzdravovať naše emócie a s Jeho pomo-

cou bude tento proces dokončený tým, že dokážeme odpustiť z celé-

ho srdca, ba čo viac, umožníme Bohu, aby konal v ich životoch, čím sa 

naozaj môžeme dočkať dňa, kedy nás sami prídu poprosiť o odpuste-

nie. Proces odpustenia je ukončený... keď nemáme silnú emocionálnu 

reakciu pri stretnutí s človekom, ktorý nás zranil... keď neprehrávame 

si stále v mysli, čo mu povieme, urobíme, keď ho stretneme... keď ne-

rozmýšľame, nepredstavujeme si, ako by sme mu mohli uškodiť... keď 

môžeme mu úprimne žehnať... keď sa vieme úprimne tešiť z dobra pre 

tohto človeka... keď nemáme pocit, že ten človek je nám niečo dlžný.

Pri odpúšťaní buďme konkrétni (pomenujme osobu, ktorá nás zrani-

la, kedy a akým spôsobom k zraneniu došlo, čo sme pritom prežívali) 

a vzdajme sa toho, že sa ten človek zmení. To je vec jeho a Boha. Maj-

me na zreteli, že zodpovednosť za naše zranenie nesie on, ale zodpo-

vednosť z neodpustenia tomuto človeku nesieme my.

Roman Kupčák

V áš duchovný otec

Tak neľahké a náročné, a tak potrebné a nutné
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Všenáprava ľudstva 
Jána Amosa Komenského,

cez modlitbu - Otče náš -
pre ľudí 21. storočia

Z večného zdroja tam hore,
preniká k nám svetlo, prúd energie.

Nepochopiteľná večná sila,
 ktorá tvorí, formuje, oživuje,

 prúdi aj cez naše telá.
Len od nás závisí,

akým smerom ju budeme viesť.
Či smerom dobra k pokroku,
alebo smerom zla k zániku.

 Čo je dobré a čo zlé,
 napovie nám svedomie.

Akí teda sme, ľudia 21. storočia,
čo pod maskou nosíme?

Otče náš, ktorý si na nebesiach ...
mnohí z nás dennodenne odriekajú,

ruky ku nebu spínajú a čakajú na zázrak.
Prosia a čakajú...,

 ani náznak snahy,
 priložiť aj svoje ruky k dielu.

Posväť sa meno Tvoje...
vzývajú,

 príď kráľovstvo Tvoje...
no vlastné dvere pred ním zamykajú.

... buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
A pritom,

buď vôľa moja - si želajú.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a zhŕňajú, zhŕňajú...,
nemysliac na blížneho, ba ani na brata.

...a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom...

slová, len prázdne slová sypú sa ako z rukáva.
Veď my sme už dávno zabudli odpúšťať

 a nielen svojim vinníkom,
ale aj samým sebe.

...a neuveď nás do pokušenia.
On nás neuvedie,

sami sa doňho strmhlav vrháme.
...ale zbav nás od zlého...

od zlého,
ktoré sami dennodenne páchame.

Ach, modlitba modlitieb.
 S hanbou Ti kľačíme pri hrobe.

 Ako ťa vzkriesiť?
Začnime odpúšťaním

a zmizne nenávisť a zloba.
Začnime dobrým chcením premeneným v čin,
začnime vyrovnaním medzi dávaním a braním.

Myslime viac na blížneho,
 nech jeho šťastie je našim prianím.

A podľa zákona - Čo dáš, dostaneš späť -
 bude opäť smieť

prúdiť k nám požehnanie,
 ktorému sme sami postavili hrádze.
Ak tak, ako modlitba modlitieb káže,

budeme žiť.
Dokážeme to pochopiť?

Dokážeme tak žiť?
Prosme, aby sa ten zázrak stal.

Žime tak, aby nám Pán
 ešte túto šancu dal.

Trvalým dobrým chcením v myslení a konaní
založíme pokoj a mier na Zemi.

/Mapava/

   Človek si prejde po Valaskej, po obchodoch a 

všeličo začuje. Ako som poslankyňou, tak sa ma 

aj na rôzne veci pýtajú, či na niečo upozorňujú. 

Tak to bolo aj nedávno, keď si jedna pani ťažkala 

na prácu VPP v starej časti obce, že kto ich kon-

troluje. Ľudia, čo majú zamestnanie, sa väčšinou 

poriadne nadrú a veľa za to nedostanú a tí na 

podpore, ktorí by si mali vážiť to, že obec, mesto, 

štát im dávkami prispieva na živobytie, neunú-

vajú sa veľmi, aby svoju pridelenú prácičku, ako 

protihodnotu, urobili zodpovedne, aby po nich 

bolo dačo vidieť. Namiesto toho sa zašívajú, 

pofajčievajú, popíjajú. Ako v starej obci, tak aj v 

novej. A človek, ktorý má na nich dozerať, aby sa 

bál ich napomenúť. No česť výnimkám. Sú aj takí, 

ktorí si možnosť odpracovať si svojou troškou so-

ciálne príspevky vážia a snažia sa svoju prácu ro-

biť poriadne, ak je práca dobre zadelená. Keď nie 

je dobre zadelená, sami rozmýšľajú, čo, kde a ako 

treba. Nemôžeme všetkých hádzať do jedného 

vreca. Sme takí aj takí. Niekedy môže zlyhať or-

ganizácia práce a kontrola. No nech je ako chce, 

správne je, že keď niečo dostanem, musím niečo 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku 

(senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, 

ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zazna-

menáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo 

mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, 

syn a  podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely pod zámienkou kúpy vozidla, darčeka, 

poskytnutia pôžičky, opravy vozidla, snažia sa vylákať od poškodeného fi nančnú hotovosť. Ná-

sledne opätovne telefonicky kontaktujú obeť – poškodeného s tým, že oni nemôžu prísť pre dohod-

nutú fi nančnú hotovosť, ale posielajú inú osobu – svojho známeho, spolupracovníka a podobne. 

Ako dôvod uvádzajú, že nemôžu odísť, nemajú čas a že by mohli prísť o zloženú zálohu. Všetko sa 

uskutočňuje prostredníctvom telefonického rozhovoru s tým, že k odovzdaniu fi nančnej hotovosti 

príde na ulici pre domom, na schodisku obytného domu, popr. pred bytom poškodeného. Oso-

ba, ktorá sa dostaví k prevzatiu fi nančnej hotovosti sa predstavuje vopred dohodnutým menom. 

Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá 

jeho príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, 

aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre 

peniaze a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, 

aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj 

keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov 

aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali 

peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. 

Páchatelia vystupujú aj ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, súk-

romných bezpečnostných služieb, pôšt, červeného kríža, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť 

preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a po-

dobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú penia-

ze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave. 

V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, 

zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch 

však môže ísť o  podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich 

príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé fi nančné 

prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali nezná-

me osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred 

nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov 

a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

ČO NÁS PÁLI...ČO NÁS PÁLI...
aj dať. Ak dostanem sociálnu dávku, musím ju 

odpracovať. Ak dostávam peniaze za kontrolu, 

musím kontrolovať a zistené hlásiť na kompe-

tentnom mieste. Spravodlivosť musí byť, inak 

podporujeme povrchnosť, lajdáctvo

a lenivosť.

   Tak v takomto duchu sa niesol náš rozhovor. 

Ktovie, či kompetentní majú v tomto prípade čis-

té svedomie? A čo VPP-čkári? Bolo by zaujímavé 

prečítať si v našich novinách ich skúsenosti a ná-

zory na vec.

   Nechcem sa týmto príspevkom nikoho dotknúť. 

Chcem len, aby bolo samozrejmosťou, že svoju 

prácu máme vykonávať zodpovedne a ako naj-

lepšie vieme. Keby sme tak robili všetci, na kaž-

dom poste, bolo by sveta žiť a nemuselo by sa 

kritizovať.

   Aby som nezabudla, bola reč aj o posype pred 

zdravotným strediskom, lebo keď nasneží a 

zmrzne, tak sa tam šmýka. A ešte výzva pre psíč-

karov, aby dôsledne zbierali exkrementy po svo-

jich psíkoch a odhadzovali ich do určených ko-

šov, keď tak môžu robiť jedni, prečo nie aj druhí? 

Pravidlá sú pravidlá, treba ich dodržiavať. 

   S úctou ku všetkým poctivým a statočným 

Mgr. Mária Pacerová

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne

UPOZORŇUJE OBČANOV
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Štrajk učiteľov.

Citlivá to téma.

Len akosi zabúdame

na overené a dobre známe,

že v jednote je sila.

Reforma školstva,

tú nám veru treba.

Systémové zmeny,

dôležitá téma.

A čo na to vraví

naša vládna strana?

Robíme pre ľudí,

teraz sa to nedá...

Bezpečnosť krajiny

to je naša téma.

Pribudnú vojaci,

o 800 viac ich bude.

Posilní sa polícia.

 Súdy budú prísnejšie súdiť.

Že vraj je tam korupcia?

Toto klamstvo môže tvrdiť

len naša opozícia.

Hranice nám treba chrániť,

je utečenecká kríza!

Sociálne balíčky sme rozdali,

načíname tretí.

Čo by ste pred voľbami

  od nás ešte chceli?

A čo učitelia a zdravotné sestry?

Na koľkom sú mieste

pri vašom snažení?

Na vzdelaní nezáleží,

   Ak nám záleží na Slovensku, na rodine, potom-
koch, na vlastnej dôstojnosti, mali by sme ísť voliť. 
Prečo by mali za nás rozhodovať tí druhí? Otázka 
znie, ale koho voliť? V parlamente sa len hádajú, 
nadávajú si, urážajú sa a s veľkou pravdepodob-
nosťou aj kradnú, alebo zlodejinu podporujú a 
taja. No je tam aj veľa slušných ľudí, tak, ako vša-
de, ktorí to so Slovenskom a teda s nami občanmi 
myslia naozaj dobre, a kvôli podpore takýchto 
ľudí treba ísť voliť. Pýtate sa ale, ako ich, tých 
lepších rozpoznať? No to už je na intuícii a skúse-
nostiach každého z nás. Určite vám niečo hovoria 
slová ako populista, rodinkárstvo, mafi ánske 
praktiky, klamanie, podvody, hlúposť, obme-
dzenosť, povrchnosť, závisť, nenávisť... tak 
takých, na ktorých sa to hodí, takých nevoľme. To 
som vám ale pomohla pri rozhodovaní!… Viem, 
pohľad každého z nás na tieto veci môže byť 
rôzny, tiež iné skúsenosti. Vyzerá to tak, že opäť 
budeme voliť menšie zlo. Ale ktoré je to menšie? 
Pre každého niečo iné. Môžem hovoriť akurát tak 
za seba. Čo teda ja budem brať do úvahy? Podľa 
hesla „Život je zmena“ a zmenu už veru treba, 
tiež „ Dosť bolo klamstva v priamom prenose!“:
- budem voliť stranu, ktorá sa už dlhodobo urči-
tým spôsobom prejavuje. Svojím smerovaním, 

a ani na zdraví?

Komu vyhovuje,

keď bude národ sprostý?

Kto si nahonobil dostatok peňazí,

môže dať študovať deti

 na prestížne školy vo svete.

Tam systém školstva lepšie fun-

guje,

učitelia dostávajú, čo im patrí.

 Úctu, ba aj uznanie.

Prominenti, zbohatlíci a ich rodiny,

o tých je u nás dobre postarané.

Keď ich z nadbytku a blahobytu

aj niečo zabolí,

 keď telo zmľandravie.

Vo vychýrených zariadeniach

u nás aj vo svete,

sú vždy dvere otvorené,

 keď majú peniaze.

Ale čo obyčajný človek?

 Kto sa oňho postará,

keď zo samých starostí ochorie?

Zdravotné sestry musia odísť

za robotou do sveta.

Tam si viacej ich robotu vážia,

lepšie im ju zaplatia.

Lebo u nás nedostanú,

čo im právom patrí.

Márne už niekoľko rokov

upozorňujú na svoje problémy.

Potrebujú uživiť rodiny.

Dôstojné podmienky pre seba aj 

pre pacientov.

A tak deti ostávajú doma bez 

mamy,

v nemocniciach pacienti zas

bez starostlivosti a ochrany.

Azda to naša vládna strana nevidí?

Medzi ľuďmi počuť,

vraj sa u nás nevládne, ale kradne.

A to národ slovenský

kresťanská výchova formuje.

Aj toto je zapísané

niekde na rováši tam hore.

A nejde len o tých, čo kradnú,

ale aj tých, ktorí im to dovolia.

Korupcia, rozkrádanie zdá sa

na Slovensku vládne.

Ako zaručíte,

keď voľby vyhráte,

že nám bude lepšie?

Na Slovensku vyzerá to asi tak,

že veľa štátu daňami dať,

a almužnu za prácu

či vytvorenie pracovného miesta

od štátu mať.

Nehovorím o zahraničných in-

vestoroch.

Tí sa u nás dobre cítia.

Zhumpľujú krajinu

a kým sú oslobodení od daní,

vytvárajú pracovné miesta.

Potom odchádzajú.

Za nimi stratené nádeje a škoda.

Sľuby, sľuby a nič.

Z ktorého SMER-u to k nám prýštia.

Aká to musí byť koža hrošia,

keď sa skutočné problémy v kraji-

ne neriešia.

 Malými úspechmi sa pochvália,

 veľké pochybenia nevidia.

A voliči, baránkovia

tí im veria.

Lišiaci sa smejú,

a zdivení vlci

chystajú večeru.

Nad nimi majestátne krúžia

rôzne iné dravce.

Vedia, že sa im z hostiny dosť ujde.

Dosť bolo prázdnych rečí a 

sľubov.

Dosť bolo klamstiev v priamom 

prenose.

Ďalej to takto ísť nemôže.

Chceme zmenu.

Čo robiť?

Treba ísť voliť,

kým pohár nepretečie.

Niekde pohár trpezlivosti už 

pretiekol.

Preto chápem zdravotné sestry 

a učiteľov.

Že vyhlásili

štrajk.

Už bolo načase.

Nech vám to dobre dopadne!

Nie ste v tom sami.

Verejná mienka je na vašej 

strane.

Veď ide

o nás všetkých.

A ešte pre záverom

jeden vtip z internetu,

ktorý nám bude pripomínať

štrajk učiteľov.

„Pán učiteľ, aký máte plat?

Dva sifóny.“

/Mapava/

hovorením pravdy, poukazovaním na nedostat-
ky, slabé miesta, dobrými nápadmi, schopnosťou 
spolupracovať s inými stranami aj s verejnosťou, 
ak ide o dobrú vec
- budem voliť stranu, v ktorej sú najmä mladí ľu-
dia, lebo im patrí budúcnosť a samozrejme vzde-
laní ľudia poctivým štúdiom, tiež dobrí odborníci 
z praxe, ktorí už niečo dokázali
- budem voliť stranu s morálnym kreditom svojich 
členov, bezúhonných a čestných, veď o známych 
ľuďoch idú chýry, či chcú alebo nie, veľa vecí zo 
súkromia vyjde na povrch a nie vždy sú to len kle-
bety, ale veci overené.
Ešte niekoľko postrehov a rád:
- nedajme sa oklamať sľubmi, myslime reálne, 
sme Slováci a na Slovensku
- používajme svoj cit, ktorý vie vycítiť faloš a pre-
tvárku, populizmus a špekulovanie
- myslime na Slovensko a jeho krásnu prírodu, 
na ľudí, ktorí sa snažia v prospech celku niečo 
dokázať, vytvoriť pracovné miesta, nežiť na úkor 
iných, nezdierať, čestne a spoľahlivo podnikať v 
prospech životného prostredia a ľudí v ňom
- všímajme si zdravé, reálne a spravodlivé nápady 
a riešenia v sociálnej politike, peniaze sa nesmú 
len tak rozdávať, ale treba za ne žiadať adekvát-

nu protihodnotu /čo i len udržiavať svoje okolie v 
čistote, plniť si svoje rodičovské a občianske po-
vinnosti, pomáhať, kde treba/. Vo všetkých rezor-
toch, pri zákazkách štátu, na všetkých pracovis-
kách, v parlamente, samosprávach, prosto všade 
si treba všímať a dbať na kvalitne odvedenú 
prácu a spravodlivú plácu, lebo na Slovensku, 
zdá sa, kvitne korupcia a povrchnosť. A to, ako to
u nás vyzerá, je neklamnou vizitkou vlády, márne 
sú im rôzne pozlátka na zalepenie očí.
- a nezabudnime na justíciu, zdravotníctvo a 
školstvo. Tam je skutočne čo naprávať!

   Tak vidíte, treba ísť voliť, ak nám na skutoč-
ných hodnotách ešte záleží, aby keď prídu 
ťažké chvíle, mali sme sa o koho oprieť, na koho 
spoľahnúť a veriť, že sa za nás a pre nás dobre 
rozhodne. Potom aj  národ slovenský rád priloží 
ruku k dielu.
   Nedá mi nepodotknúť, že stále platí: ako je v 
malom, v rodinách, obciach, mestách, tak je 
aj vo veľkom, v štáte, EÚ, vo svete. Viete, čo tým 
chcem povedať, nikde nemajú radi tárajov, le-
nivcov a hlupáčikov, tí nás nevytiahnu z núdze. 
Potrebujeme múdrych, mladých, zdravých, 
odvážnych a čestných ľudí, so srdcom na pra-
vom mieste. /aj keď zvyčajne ho máme na ľavej 
strane./

Mgr. Mária Pacerová

K VOĽBÁM Prečo by sme mali ísť voliť...

Š T R A J K



Ozveny minulého leta

Kto sleduje dianie v našom výtvarnom odbo-

re vie, že podujatia, na ktorých spoznávame či 

už svet umenia, históriu alebo prírodné krásy 

blízkeho či vzdialeného okolia už dávno nie 

sú len doménou letných dní voľna, ale tiahnu 

sa rovnako aj celým školským rokom.

Z akcií zo sklonku minulého leta, ktoré nám 

dali množstvo podnetov a energiu do tohto 

školského roku, by som spomenul našu vý-

pravu na chorvátsky ostrov Krk, kde sme síce 

boli v rokoch pred tým už dvakrát, no tie mies-

ta plné histórie  a prírodných krás nás znovu 

naplnili pokojom a novými podnetmi, keďže 

je tam stále čo objavovať. Pamiatky, z ktorých 

mnohé rozprávajú svoje príbehy, písané ešte 

v časoch starovekého Ríma, ale samozrejme 

aj more so svojimi úžasnými zákutiami, kde sa 

dalo na tú chvíľu vypnúť od všetkých starostí 

bežného života, to všetko nám dokázalo dať 

energiu na celé nasledujúce mesiace.

Vo svetle umenia

Počas školského roku sme sa zamerali na o 

niečo kratšie cesty, keďže sa už naplno roz-

behli nielen školské povinnosti, ale aj naše 

nové veľké výtvarné projekty, no napriek 

tomu sa dá povedať, že sme videli viac, než 

mnohí iní.  Niekoľkokrát sme navštívili aktu-

álne výstavy v galériách v Banskej Bystrici,  na 

jeseň a potom neskôr v januári sme navštívili 

galériu moderného umenia DANUBIANA na 

ostrove uprostred vôd Dunaja a rovnako dva-

krát sme navštívili priestory banskobystrickej 

Akadémie umení. Všade tam sme sa stali na 

chvíľu súčasťou sveta moderného umenia 

nielen slovenských, ale aj svetových autorov. 

Návšteva Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, 

Galéria Nedbalka v Bratislave či galéria Domi-

nika Skuteckého v Banskej Bystrici  nám pre 

zmenu pootvorili svet slovenských autorov z 

o niečo skorších čias. Človek až žasne, koľko 

veľkých umelcov... ľudí veľkého a hlbokého 

ducha, ktorých by mali na piedestáli aj sveto-

vé galérie, naše malé Slovensko malo a stále 

má. Mnohí z nich sa nám najbližšie mesiace 

stali veľkou inšpiráciou a odozvy tejto inšpi-

rácie uvidia návštevníci našich výstav, ktoré 

pripravujeme na tento rok.

Samozrejme, keďže sme výtvarníci zo Zušky, 

to, čím žijeme, nie je len vnímanie umenia, ale 

aj priamo jeho tvorba. V jesenných mesiacoch 

sme pripravili našu výstavu v priestoroch OU 

Brezno, už po dvanásty raz sme zažili noc plnú 

umenia a tvorby na podujatí Noc v Zuške, a v 

októbri sme sa podujali na vytvorenie pamät-

nej mince k výročiu založenia obce Valaská.

 

O našej novembrovej výprave do Prahy

Na čas, keď nám jesenné prázdniny na začiat-

ku novembra umožnili vzdialiť sa od všednos-

tí dní na dlhšiu dobu, sme naplánovali našu 

- v poradí už druhú veľkú výpravu do Prahy. 
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Svet plný krás
(zo života výtvarníkov ZUŠ Valaská)



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 17

O mnohých mestách sa hovorí, že nikdy ne-

spia a o Prahe by som mohol povedať, že nie 

je deň, aby sa tu nekonalo niečo výtvarne 

výnimočné. Je tu toľko galérií a večne živých 

výstavných priestorov, že bol v skutku prob-

lém naplánovať tie tri dni tak, aby sme videli 

aspoň malú časť zo všetkých krás, ktoré toto 

mesto ponúka. Samozrejme, že to hlavné, čo 

som chcel žiakom ukázať, bol rozsiahly areál 

Pražského hradu s Chrámom sv. Víta a množ-

stvom výstav umenia, či mapujúcich české 

dejiny, Karlov most, Staromestské námestie 

a mnoho iných známych miest. Našimi hlav-

nými cieľmi ale boli aktuálne výstavy, ktoré 

ponúkali nielen tvorbu starých majstrov, ale 

aj súčasných umelcov svetového mena. Videli 

sme výstavu fenomenálneho fotografa Jána 

Saudka a jeho brata Karla Saudka, výnimoč-

ného kresliara, ktorého si pamätajú hlavne 

nadšenci komiksu, výstavu grafík surrealistu 

Salvádora Dalího, no neobišli sme ani zaují-

mavú expozíciu venujúcu sa starému umeniu 

Ázie, kde sme spoznali hlboké výtvarné svety 

starej Číny, Indie, Kórey, Vietnamu či Japon-

ska. Veľmi zaujímavé pre nás bolo sledovať, 

aké rozdielne a zároveň pevne na tradíciu 

naviazané svety to boli... ako veľmi sa naprí-

klad líšil stáročia nemenný svet bohatých or-

namentov Číny od rovnako stáročia pevného 

sveta Japonska, kde pre zmenu absolútnou 

krásou sa stala jednoduchosť.  Naša cesta do 

Prahy mala ale ešte jeden veľmi dôležitý cieľ. 

Jej hlavným dôvodom bolo totiž zapojenie do 

nášho rozsiahleho projektu Haiku Inak 2...

Pozvánka na výstavu

Náš projekt HAIKU INAK vznikol pred vyše 

rokom, kedy sme po návšteve výstavy HOKA 

NO HAIKU v ružomberskej Galérii Ľudovíta 

Fullu išli domov ohúrení naším novým ob-

javom.  Pre zopakovanie, Haiku  je žáner ja-

ponskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 

slabík usporiadaných do troch veršov, po 5 + 

7 + 5 slabík. Klasické Japonské haiku skúma 

prírodné javy, fl óru a faunu či človeka. Venuje 

sa a dáva dôležitosť malým detailom veľkého 

sveta.

HAIKU sme vtedy použili tak trochu 

INAK a jeho nesmierna výpo-

vednosť nám poslúžila na 

analýzu a prerozpráva-

nie výtvarných diel 

rôznych, viac či 

menej známych 

umelcov z dáv-

nych čias. Vznik-

la tak výstava a 

následne roz-

siahla publiká-

cia, v ktorej naši 

žiaci ukázali svoju 

výtvarnú zručnosť 

a literárne nadanie 

vo veršoch HAIKU,  ale 

aj v prózach inšpirovaných 

dielami majstrov.

Už vtedy bolo zrejmé, že náš projekt bude 

mať svoje pokračovanie a od júna 2015 do 

januára 2016 sme prešli novú, objavnú cestu 

poéziou, prózou a vlastne aj cestu do nás sa-

mých. Do našich túžob, snov a fantázie.

CESTA je v našom pokračovaní projektu veľ-

mi dôležitým pojmom, pretože inšpiráciou a 

mottom  sa nám stali život a dielo Paula Gau-

guina, výtvarníka, ktorý na svojich výpravách 

na jedno z posledných pokojných miest na 

zemi - na Tahiti svoje dojmy zaznamenával 

na plátno. Tam dlhú dobu žil a pracoval a už 

po krátkom čase od návratu do Francúzska 

zistil, že tento svet plný techniky a chvatu už 

nechce. Vrátil sa na Tahiti... vrátil sa domov do 

svojho sna.

V prvej časti výstavy pod názvom Svet Paula 

Gauguina nájdete naše výtvarné štúdie jeho 

najznámejších diel a verše HAIKU spolu s po-

viedkami inšpirovanými nesmiernou hĺbkou 

a atmosférou jeho diel z iného sveta. 

Druhá časť výstavy má názov Svet Podľa 

Gauguina.  V nej už nenájdete štúdie zná-

mych diel, ale naše autorské práce, ktoré 

vznikli buď priamo na našich spoločných ces-

tách za krásami sveta počas letných prázdnin 

a jesenných mesiacov, alebo ako refl exia na 

naše dojmy z kultúrnych či prírodných krás, 

ktoré sme spoločne či jednotlivo za uplynulé 

mesiace videli. Nájdete tu napríklad aj kresby 

z našej jesennej výpravy v Prahe.

Paul Gauguin na svojich cestách tvoril a vďaka 

tomu jeho dojmy prenesené na plátno žijú v 

očiach návštevníkov galérií dodnes. Pre nás, 

naše oči a duše žijúce vo svete chvatu a tech-

niky zaznamenal svet, ktorý už vtedy pomaly 

zanikal a ktorý si dnes môžeme už len pred-

stavovať. 

V tomto sme si s ním my trochu podobní. Od 

roku 2008 do roku 2015 sme podnikli 182 

výprav do blízkeho či vzdialené-

ho sveta a na týchto výpra-

vách za krásami sveta 

sme strávili 227 dní.  

Naše cesty neboli 

až také ďaleké, ako 

tie jeho, no to, čo 

sme videli, sme 

kreslili, maľovali či 

fotili a naše dojmy 

zo všetkých tých 

podnetov podob-

ne ako svojimi ob-

razmi Gauguin ucho-

pili a zaznamenali do 

veršov HAIKU.  

Rovnako ako v prvom našom projek-

te Haiku inak minulý rok aj tentoraz je výsled-

kom nášho snaženia nielen samotná výstava, 

ale aj rozsiahla knižná publikácia mapujúca 

túto našu objavnú cestu svetom poézie a 

výtvarného umenia. Každý obrázok a každý 

verš je akoby časová schránka, v ktorej je celá 

atmosféra... vôňa, farba a teplo zažitej chvíle 

uschovaná a pripravená naplniť každého s 

otvoreným srdcom.

Túto našu výstavu si môžu návštevníci výstav-

nej siene v DK Valaská pozrieť práve v týchto 

dňoch, a potrvá do začiatku apríla. 

Mgr. Rastislav Turňa 
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Špeciálna základná škola internátna vo 

Valaskej úspešne ukončila rozvojový pro-

jekt: Škola zážitkových stretnutí; ktorý bol 

zameraný na zvýšenie efektivity vzdeláva-

nia žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Vďaka tomuto projektu sme získali kom-

penzačné pomôcky na rozvoj vizuomo-

torických, komunikačných a  somatických 

kompetencií žiakov. Zmodernizovali sme 

materiálno-technické vybavenie multisen-

zorickej miestnosti Snoezelen, tried B, C va-
Týmto sa chceme poďakovať Obecné-

mu úradu vo Valaskej a občanom, ktorí 

sa podieľali na usporiadaní kultúrneho 

podujatia Živého betlehema a  vianoč-

ných trhov na Námestí 1. mája.

Ďakujeme, že nám je umožnené pre-

zentovať výrobky našich žiakov a peda-

gogických zamestnancov. Tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu.
OUI Valaská

Ešte v novembri minulého roku 

nás milo prekvapilo pozvanie 

organizátorov účinkovať na 

mestskom reprezentačnom ple-

se v Seredi. Ako sme sa neskôr 

dozvedeli, bol to výsledok práce 

na našom marketingu, máme 

svoju webovú stránku, sme na 

facebooku a tak si nás všimli aj za 

hranicami stredného Slovenska. 

Škola zážitkových 

stretnutí

riantu a praktickej školy – kde pribudli do 

tried pre žiakov fi xačné sedačky, relaxačné 

siete, antidekubitné podložky i  počítačo-

vé zostavy. Žiaci využívajú logopedické, 

taktilno-haptické a  tyfl opedické kompen-

začné pomôcky najmä cez hodiny „terape-

uticko korektívnych cvičení“ v  miestnosti 

Snoezelen, ale aj počas výchovno-vzdelá-

vacieho procesu v ostatných predmetoch.  

Vďaka úspešnej realizácii projektu  máme 

väčšiu možnosť skvalitniť život sociálne 

vylúčeným žiakom vzdelávaným len v do-

mácom prostredí; a  taktiež o niečo viac 

rozšíriť zážitkovú formu vzdelávania žiakov 

s  mentálnym postihnutím a zdravotným 

znevýhodnením v  našej škole. Touto ces-

tou sa chcem poďakovať všetkým kolegom 

za spoluprácu na realizácii projektu a pra-

jem im i našim deťom, aby všetky získané 

kompenzačné pomôcky splnili svoj účel 

a  slúžili na skvalitnenie a  obohatenie vý-

chovno-vzdelávacej činnosti. 

Mgr. Janka Kučerová

Tanečný orchester Valaská na Mestskom reprezentačnom plese v Seredi

Pozvanie sme prijali i keď boli i v 

našich radoch pochybnosti, či to 

zvládneme, keďže sme na takom 

prestížnom plese ešte neúčin-

kovali. Svedomito sme pripravili 

svoj program a môžeme povedať, 

že s úspechom sme ho predviedli 

na 22. ročníku tohto plesu, ktorý 

sa konal 16. januára. Hneď úvod 

plesu sme po slovách primátora 

Serede otvorili ako inak – valčí-

kom. V našich štyroch približne 

polhodinových blokoch sme 

ukázali to najlepšie, čo máme. 

Ozdobou nášho vystúpenia boli 

samozrejme naši speváci – Aďka 

Bundová, Jarko Benko, Jarka Bá-

niková a Maťko Vetrák, ktorý sa 

premohol a aj napriek podlome-

nému zdraviu to s nami bravúrne 

odspieval. A tak sme hrali my, 

dídžej, cimbalovka a ples spestrila 

aj skvelá ohňová šou. So Sereďou 

sme sa rozlúčili posledným taneč-

ným kolom po bohatej tombole. 

Odchádzali sme o druhej v noci 

s dobrým pocitom, že sme to 

zvládli na výbornú. Hriali nás nie-

len slová spokojnosti organizáto-

rov, ale aj samotných účastníkov 

plesu. I v tamojšej regionálnej te-

levízii sa jeden z nich vyjadril, že 

ples bol skvelý i vďaka tomu, že 

na ňom hral taký krásny orches-

ter. A to snáď hovorí za všetko. 

Najbližšie nás budete môcť počuť 

na otvorení Vydrovskej doliny v 

Čiernom Balogu 1. mája. 

Mgr. R. Hlaváčik

Foto: Marian Medveď 
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Nakladanie s plastovými odpadmi 
vzniknutými v poľnohospodárstve

Patria sem baliace fólie a  sieťky. Sú zložené väčšinou 

s  nízkohustotného polyetylénu LDPE, čo znamená, že ide o 

plast. Keď z  nich vznikne odpad, nakladá sa s  nimi rovnako ako 

s  iným plastovým odpadom. Podľa nového zákona o  odpad och 

č. 79/2015 sú za odpady z  obalov zodpovední ich výrobcovia. 

Poľnohospodári, ako pôvodcovia tohto druhu odpadu, s  nimi 

musia nakladať sami, nakoľko sa obce starajú len o  komunálne 

odpady,   odpady z  verejnej zelene a  z  verejných priestranstiev 

a drobné stavebné odpady.

Pôvodca odpadu je zodpovedný za to, ako sa s odpadom  bude 

nakladať a  musí viesť jeho evidenciu. Keďže plastové odpady 

patria do separu, sú za ne po novom zodpovední výrobcovia, 

ktorí to riešia pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov 

(OZV).  Preto je vhodné, aby poľnohospodári rovnako ako aj iní 

pôvodcovia odpadov (podnikatelia, obchodníci) podpísali zmluvy 

s takýmito organizáciami a dohodli si podmienky a systém zberu  

odpadu. Medzi OZV patrí napríklad Natur-pack, Envipak a iné. Ak 

by išlo o veľmi znečistené obaly, nevhodné na recykláciu, muselo 

by sa s nimi nakladať cez fi rmu Detox v Banskej Bystrici.

Ing. Miriam Murínová, odborná referentka OcÚ

Dátum zberu TKO deň

05. januára 2016 (utorok)     

19. januára 2016 (utorok)           

02. februára 2016  (utorok)          

16. februára 2016  (utorok)

01. marca 2016  (utorok)           

15. marca 2016 (utorok)

29. marca 2016 (utorok)

12. apríla 2016   (utorok)

26. apríla 2016 (utorok)           

10. mája 2016 (utorok)

24. mája 2016 (utorok)           

07. júna 2016   (utorok)

21. júna 2016   (utorok)

06. júla 2016 (streda)           

19. júla 2016   (utorok)

02. augusta 2016   (utorok)

16. augusta 2016  (utorok)

30.augusta 2016 (utorok)

13. septembra 2016  (utorok)

27. septembra 2016   (utorok)           

11. októbra 2016   (utorok)

25. októbra 2016   (utorok)

08. novembra 2016 (utorok)           

22. novembra 2016        (utorok)

06. decembra 2016  (utorok)           

20. decembra 2016     (utorok)

Ak občan potrebuje vykonať zber TKO (tuhého komunálneho od-

padu), je potrebné, aby najneskôr v deň zberu ráno vyložil NAPL-

NENÚ 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, ne-

musí nádobu sprístupniť a počká na nasledujúci  zber TKO. 

05. januára 2016 (utorok)

12. januára 2016 (utorok)

19. januára 2016 (utorok)

26. januára 2016 (utorok)

02. februára 2016 (utorok)

09. februára 2016 (utorok)

16. februára 2016 (utorok)

23. februára 2016 (utorok)

01. marca 2016 (utorok)

08.marca 2016 (utorok)

15. marca 2016 (utorok)

22. marca 2016 (utorok)

29. marca 2016 (utorok)

05. apríla 2016 (utorok)

12. apríla 2016 (utorok)

19. apríla 2016 (utorok)

26. apríla 2016 (utorok)

03. mája 2016 (utorok)

10. mája 2016 (utorok)

17. mája 2016 (utorok)

24. mája 2016 (utorok)

31. mája 2016 (utorok)

07. júna 2016 (utorok)

14. júna 2016 (utorok)

21. júna 2016 (utorok)

28. júna 2016 (utorok)

Plán zberu TKO v obci Valaská na kalendárny rok 2016

nová  časť Valaskej  -  TECHNICKÉ  SLUŽBY 1 100 l zberné nádoby
materská časť a Piesok 

PROFAX (110 l KUKA nádoby)

06. júla 2016 (streda)

12. júla 2016 (utorok)

19.7 júla 2016 (utorok)

26. júla 2016 (utorok)

02. augusta 2016 (utorok)

9. augusta 2016 (utorok)

16. augusta 2016 (utorok)

23. augusta 2016 (utorok)

30. augusta 2016 (utorok)

06. septembra 2016 (utorok)

13. septembra 2016 (utorok)

20. septembra 2016 (utorok)

27. septembra 2016 (utorok)

04. októbra 2016 (utorok)

11. októbra 2016 (utorok)

18. októbra 2016 (utorok)

25. októbra 2016 (utorok)

02. novembra 2016 (utorok)

8. novembra 2016 (utorok)

15. novembra 2016 (utorok)

22. novembra 2016 (utorok)

29. novembra 2016 (utorok)

06. decembra 2016 (utorok)

13. decembra 2016 (utorok)

20. decembra 2016 (utorok)

27. decembra 2016 (utorok)



Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Hoci si odišiel, niet ťa me-
dzi nami, v našich srdciach zostaneš stále 
s nami.  
Dňa 19. januára 2016 sme si pripomenuli 
smutné prvé výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný 
                                      Pavel Mesiar.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a vnuk.

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len 
bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov 
nám zanechal a spomienky nám ponechal 
na nášho láskavého manžela, otca, starého 
a prastarého otca 

Júliusa Vránskeho, 

ktorý pred rokom, 04.01. 2015 vo veku 85 rokov vydýchol 
naposledy. 

Smútiaca rodina 

Zhasli oči, ktoré sme radi mali, pracovité 
ruky, ktoré nám vždy pomáhali. Ďakujeme 
za všetko, aj keď nie si medzi nami. 
Dňa 02.02.2016 sme si pripomenuli deväť 
rokov od smrti nášho otca, starého otca a 
prastarého otca 

 
Františka Šantrocha.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Hana, Lidka, vnuci Ferko, 
Marián, Peťo s manželkami 

a pravnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pracoval vždy do únavy, pokoj sám si nedoprial, srdce jeho 
zlaté bolo, každému len dobre prial. Stíchol dom, záhrada, 
dvor, už nepočuť jeho kroky v ňom.
Dňa 02.02.2016 sme si pripomenuli  se-
dem rokov odvtedy, ako nás opustil milo-
vaný manžel, otec, starý otec a švagor

František Kúr. 

S láskou a úctou spomína manželka Hana, 
synovia Ferko s Marianou, Marian s Ter-

kou, Peťo s Ingou, vnuci Jakub, Maťo, Daniel, Tomáš a švag-
riná Lidka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  spomienku. 
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SPOMIENKY

ROZLÚČILI SME SA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v 
nej zlatým písmom hlása, že človek  čestne život dožil. Nech 
jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.

+ 27.12.2015 -  Anna Škvarková (*11.04.1939)
+ 28.12.2015 -  Eva Škultétyová  (*14.06.1948)
+ 07.01. 2016 - Mária Tehlárová (*02.09.1933)
+ 09.01.2016 - Ľudovít Havaš (*09.08.1938)
+ 09.01.2016 - Ladislav Lenčo  (*23.08.1936)
+22.01.2016 -  MUDr. Ilena Majerová (*04.06.1924)
+23.01. 2016 – Ivan Gál (*02.11.1958)
+26.01.2016 – Vladimír Kišš (*20.07.1940)
+28.01.2016 – Kristián Fodrek (*09.09.1998)
+28.01.2016 – Margita Firčová (*03.06.1937)
+01.02.2016 – Anton Mojžiš (*13.02.1955)
+01.02. 2016 – Elena Vatamanová (*13.02.1945)

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.

16.01. 2016: Zuzana Semančíková – Peter Kušpál
23.01. 2016: Anna Šablatúrová – Vladimír Spišiak
05.02. 2016: Ivona Kubaliaková – Patrik Ridzoň

január a február 2016

Mária Simanová, 85
Vladimír Rafaj, 85

Emília Kúdelková, 80
Magdaléna Čechová, 80

Melánia Biľová, 80
Elena Plesníková, 80
Mária Kováčová, 80
Margita Vranská 80

Margita Brveníková, 80
Mária Petrincová, 75

Margita Adamcová, 75
Soňa Rafajová, 75
Anna Antolová, 75

Vladimír Parobek, 75
Mária Danišová, 75
Milan Kleskeň, 75

Alžbeta Csordášová, 75
Anna Medveďová, 75

Milan Molnár, 70
Lýdia Krupová, 70

Ján Jagerčík, 70
František Šnek, 70
Tatiana Čiefová, 70
Marta Turňová, 70

Margita Badinková, 70

Roky tak padajú ako meteory,
jubilant ich strácal, nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou činov hru nesmiernu.
 
Horkosť sa stratila, zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo a láska víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.



Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Už 
necítiš bolesť, už necítiš muky, tam v diaľke 
ťa objali Pánove ruky.
Dňa 16. marca si pripomenieme smutné 
štvrté výročie, kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, starký, brat a švagor 

Jaromír Rafaj.

S úctou a vďakou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 09.02. 2016 sme si pripomenuli 5 vý-
ročie ako nás navždy opustil náš príbuzný 

Milan Macík. 

S láskou spomínajú mama, sestry s rodina-
mi a brat s rodinou. 

Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa 
mal rád, nevie zabudnúť. 
10. marca uplynie 5 rokov, ako nás na-
vždy opustil náš manžel, otec, starý otec a 
prastarý otec 

Peter Harčárik. 

S láskou spomína celá rodina. 

To, že sa rana zahojí, to je len klamné 
zdanie. Zostala bolesť a tiché spomínanie. 
Dňa 11. marca uplynie 5 rokov od odcho-
du nášho drahého 

Jozefa Fabriciho.

S úctou spomína manželka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-

mienku.  

Dňa 23. marca uplynie prvý rok, čo nás 
opustil manžel, otec, starý otec a brat 

                     Ján Havrila. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 
už nie je nič také, ako bolo predtým. 
Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Janka a Danka 
s rodinami, syn Jurko s rodinou, sestra s rodinou a ostatná 

rodina a známi. 

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v 
srdci bolieť neprestáva.
Dňa 6. februára 2016 sme si pripomenuli 
druhé smutné výročie úmrtia našej drahej 
mamy, starej mamy a prastarej mamy

Márie Holkovej z Valaskej.

S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéra a synovia s rodina-
mi a ostatná rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Dňa 06.12.2015 sme si pripomenuli 10. vý-
ročie úmrtia 

Milana Komára. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a 
syn Milan s rodinou. Všetkým ďakujeme, 

ktorí mu venujú tichú spomienku. 

,,Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami.“
 Dňa 28. apríla uplynie päť rokov od smrti nášho drahého 
otecka, švagra, krstného a starého otca  

Oskara Harineka.

Kto ste ho poznali, venujte m u spolu s nami  tichú spomien-
ku.  S láskou a úctou spomína celá jeho rodina.
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POĎAKOVANIE
Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko matkine sa navždy 
zatvára.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 01. februára 2016 
prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, 
mamou a starou mamou 

Margitou Firčovou z Valaskej, 

ktorá nás opustila vo veku 78  rokov. Naše 
veľké ďakujem patrí Pohrebnej službe Milana Halušku za po-
moc a dôstojnú rozlúčku, ďakujeme zúčastneným za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

*Pozn. redakcie:  nedopatrením sa spomienka na p. Komára 

nedostala do posledného čísla Valaštianskeho hlásnika, za čo 

sa príbuzným ospravedlňujeme.
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NEKROLÓGY
Anna Škvarková

 sa narodila 11. aprílový deň v roku 1939 rodičom Jozefo-

vi a Helene Málikovcom, žijúcim v tom čase v horehronskej 

dedinke Heľpa. Anna bola jedna z ich siedmych potomkov. 

Detstvo prežila v rodnej obci, odkiaľ vo svojich 15-tich ro-

koch odišla pracovať ako pomocná kuchárka do nemocnice 

v Podbrezovej. Ako 20 ročná sa vydala za Martina Škvarku, 

s ktorým žila v spokojnom a šťastnom manželstve ďalších  

46 rokov. Z ich pekného vzťahu sa narodili dve deti: syn Ja-

roslav a mladšia dcéra Jana. Manželia si tu  vo Valaskej po-

stavili rodinný dom, v ktorom si po celý čas nažívali. Anna 

si postupne popri práci doplnila odborné vzdelanie, aby 

mohla naďalej, a to až do konca svojej aktívnej činnosti pra-

covať ako vedúca kuchárka v nemocnici v Podbrezovej i v 

breznianskej nemocnici. Starostlivosť o rodinu, deti, vnúčatá 

a pravnúčatá bola jej hlavným zmyslom života. Pre svojich 

najbližších bola a navždy aj zostane vzorom pre jej skrom-

nosť, obetavosť, trpezlivosť a ochotu pomáhať vždy a za 

každých okolností, veľakrát nehľadiac na seba. Svojím zmys-

lom pre humor sa dokázala prispôsobiť všetkým aj mladým 

generáciám. Dvere jej domu boli vždy otvorené pre rodinu, 

známych ale aj neznámych ľudí.  A tak je život plynul v ra-

dostiach i v starostiach, boli naplnené spokojnosťou, ale aj 

zahalené smútkom. Pred 10 rokmi, žiaľ, jej životný partner 

zomrel. Bolo to ťažké obdobie, no iskierkou nádeje jej boli  

milované vnúčence. Pred dvoma rokmi jej lekári diagnosti-

kovali zhubné ochorenie. Odvtedy jej postupne sily ubúdali 

a zdravotný stav sa viac a viac zhoršoval. Avšak aj napriek 

tomu sa dokázala do posledných chvíľ postarať o domác-

nosť, záhradku a okolie domu. Zvlášť obdivuhodnou bola 

starostlivosť, trpezlivosť a láska, ktorou pomáhala pri výcho-

ve svojho pravnúčika Miška. 

Pán Boh jej doprial prežiť posledné vianočné sviatky v kruhu 

svojich najbližších i keď jej zdravotný stav bol už veľmi kritic-

ký. Nakoniec mu odovzdala svoju dušu 27.  decembra 2015. 

Anton Mojžiš  

 sa narodil v 13. februárový deň v roku 1955 v Podbrezovej. 

Bol najmladším synom zo štyroch detí rodičov Jána a Pavlíny 

Mojžišovcov. Keď ukončil základné a stredné vzdelanie na-

stúpil do práce vo Švermových železiarňach v Podbrezovej. 

Potom prišlo to najkrajšie obdobie jeho života, keď mu osud 

do cesty priviedol Máriu Laichebergerovú. Manželstvo uzav-

reli 30. marca v roku 1975. Ešte v tom istom roku k nim pri-

budla dcéra Monika a o ďalšie dva roky sa hrdý otecko tešil 

zo svojho syna Radka. No ako to bolo v tej dobe nutné, aj An-

ton sa musel zúčastniť dvojročnej základnej vojenskej služ-

by. Po návrate do civilu sa zamestnal v Zlievárňach v Hronci, 

kde pracoval do roku 2012.  Vtedy už bolo jeho zdravie dosť 

nadlomené, a to až do takej miery, že musel ostať na invalid-

nom dôchodku. V posledných rokoch jeho života mu veľkú 

radosť robila jeho jediná vnučka Radka, ktorú nadovšetko 

miloval. Tešil sa na každú chvíľu, ktorú mohol s ňou stráviť. 

Voľné chvíle veľmi rád trávil v  našich prekrásnych horách 

a na potulky po prírode si so sebou brával svojho obľúbené-

ho a verného štvornohého kamaráta psíka Cézara. Zomrel 

1.2.2016.

Eva Škultétyová

narodila sa 14.6.1948 v Českej republike v Kurojedoch, rodi-

čom Viliamovi a Pavlíne Šuhajdovcom. Tí sa neskôr presťa-

hovali na Slovensko, kde už Evka ukončila základné vzdela-

nie na Piesku a tiež strednú školu v Podbrezovej. Zamestnala 

sa ako THP pracovník na výpočtovom stredisku Strojární Pie-

sok. Jej dôležitým obdobím v živote sa stal rok 1969, kedy 

uzavrela manželstvo s Dušanom Škultétym. Z ich vzťahu sa 

časom narodili dve dcéry Miriam a  Michaela. Tie s  láskou 

spoločne vychovávali. Po necelých 30-tich rokoch spoloč-

ného života sa musela vyrovnávať so stratou manžela. No 

radosť jej prinášali tri vnúčence Nameer, Laura a Lucia. Keď 

už bola na dôchodku, pracovala ako vychovávateľka na in-

ternátnej škole vo Valaskej. Voľné chvíle si vypĺňala čítaním 

kníh, ale rada pracovala aj vo svojej záhradke, no tiež rada 

varila i piekla vo svojej kuchyni. A tak plynula je životná púť, 

deň za dňom až zrazu prišla nečakaná choroba, s ktorou za-

čal ťažký boj. Ale napriek tomu jej nikdy nezmizol úsmev z 

tváre. 

Zomrela 28. decembra 2015.

Ivan Gál

Ivan sa narodil v druhý novembrový deň v roku 1958 manže-

lom Alžbete a Jánovi Gálovcom. Vyrastal tu vo Valaskej, kde 

ukončil aj základné vzdelanie. Ďalej v  učení pokračoval na 

odbornom učilišti na Piesku, ktoré v roku 1976 ukončil v od-

bore zlievač. Následne začal pracovať v Zlievárňach v Hronci. 

No ako každý zdatný mládenec v tej dobe, aj Ivan dostal po-

volávací rozkaz a musel nastúpiť na základnú vojenskú služ-

bu. Bolo to 30. septembra v roku 1977. Po dvoch rokoch, 26. 

septembra 1979 bol prepustený do civilu. V zamestnaní po-

kračoval v Zlievárňach v Hronci. Najdôležitejšie a veľmi krás-

ne obdobie prežíval v roku 1983, kedy sa rozhodol uzavre-

tím manželstva spoločne zdieľať radosti aj starosti, ktoré 

život prináša, spolu s  Jankou Vargovou. Postupne sa z  ich 

veľkej lásky narodili tri deti: syn Michal, dcéra Janka a  syn 

Ivko. Popri tomto rodinnom šťastí sa Ivan rozhodol rozšíriť 

svoje zručnosti a v roku 1984 absolvoval zváračský kurz, ná-

sledne sa zamestnal v Strojárňach Piesok ako zvárač. Už od 

mlada veľmi ochotne chodil darovať krv a stal sa aj držiteľom 

Jánskeho plakety. No v roku 1991sa jeho zdravie veľmi pod-

lomilo, ochorel, no napriek tomu ešte dva roky pracoval, až 

kým neostal na invalidnom dôchodku. Jeho zdravotný stav 
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sa, žiaľ, rokmi len zhoršoval a pridružili sa aj ďalšie choroby. 

Napriek tomu sa Ivan snažil byť optimista, snažil sa byť vese-

lým, milujúcim manželom a otcom. Rád chodil na záhradu, 

do prírody, kde si v našich horách nazbieral huby. Zahral si aj 

futbal. Bolo to do času, pokiaľ mu sily ako tak stačili. Doma, 

pri oddychovaní si rád zahral šach a dámu. Vždy v ňom bolo 

kus dieťaťa, ktoré sa vie tešiť z každej maličkosti, aj z toho, 

čo má. Choroba ho ale časom začala oberať o ilúzie, napriek 

tomu bojoval do poslednej chvíle. Pre všetkých vás, ktorí ste 

s ním zdieľali jeho život až do  konca, ostatne ako veľmi silný 

bojovník, pretože málokto by také trápenie a boj prežíval tak 

hrdinsky, ako Ivan.  Zomrel 23.12.2016.

Mária Tehlárová 

sa narodila 2. septembra 1933.  Jej rodná obec je Morav-

ské Lieskové. Tam v rodine Stachovej prežila svoje detstvo. 

Po ukončení povinnej školskej dochádzky začala praco-

vať v  Odevných závodoch v  Trenčíne. Ďalším jej životným 

medzníkom sa stal rok 1953, kedy sa vydala za Milana Teh-

lára. Z ich spoločnej lásky sa narodil v roku 1958 syn Milan 

a o šesť rokov neskôr dcéra Janka. Spoločne sa o svoje rato-

lesti starali a vychovávali ich. Od roku 1971 žili tu, vo Valaskej.

Obaja pracovali na miestnom Štátnom majetku vo Valaskej 

a po odchode do dôchodku si užívali spoločné chvíle, tešili 

sa svojim vnúčatám. V  roku 2008 jej manžel  zomrel a  pani 

Mária musela prekonávať smutné obdobie bez neho. Plynuli 

dni, týždne, mesiace, roky, ktorými sily ubúdali a  bola po-

trebná i pomoc od druhých. Na poslednú stranu jej životnej 

knihy sa dopísal dátum 7. január 2016.

Ladislav Lenčo  

sa narodil  23. augusta  v  roku 1936 v Lopeji v  robotníckej 

rodine otcovi Ondrejovi Lenčovi a  matke Zlatici, rodenej 

Mócikovej. Bol jedným z  ich 6-tich detí. Jeho súrodencami 

boli Ján, Jozef, Alexander, Alžbeta a  Anna, všetci už žiaľ, v 

súčasnosti nežijú. Po ukončení základného vzdelania v uče-

ní ďalej pokračoval na odbornej škole v Banskej Bystrici, kde 

sa vyučil za obrábača kovov. V tomto odbore začal pracovať 

vo Švermových železiarňach. V podniku bol zamestnaný až 

do odchodu na starobný dôchodok. Pán Ladislav žil väčšinu 

svojho života vo Valaskej, prevažne sám. Tešil sa zo svojich 

synovcov a neterí, ktorí mu robili spoločnosť. Popri práci mal 

ešte jednu veľkú záľubu a  to premietanie fi lmov v  kinosá-

le v  Podbrezovej. Filmy veľmi rád sledoval aj na dôchodku 

a  voľný čas si vypĺňal lúštením krížoviek, či chodil na dlhé 

prechádzky po prírode. Na sklonku života si už vyžadoval 

jeho zdravotný stav starostlivosť druhých, a tak žil v Domove 

dôchodcov v Hriňovej, kde aj naposledy vydýchol - 9.1.2016.

 

Ľudovít Havaš 

sa narodil 19.8.1938 vo Valaskej rodičom Agnese a Žigmun-

dovi Havašovcom ako tretie dieťa z  ich šiestich potomkov. 

V rodnej obci Ľudovít chodil do základnej školy a po jej ukon-

čení v učení pokračoval na odbornom učilišti na Piesku, kde 

sa vyučil za elektrikára. Vo svojom odbore bol zamestnaný 

celý svoj produktívny život a to v Zlievárňach v Hronci. Pra-

coval tak až do roku 1997, kedy odišiel do dôchodku. Jeho 

dôležitým životným medzníkom sa stal rok 1961, kedy v no-

vembri uzavrel manželstvo so svojou láskou Evou. Spoločne 

si postavili rodinný dom vo Valaskej a vychovali tri deti Iva-

na, Vladimíra a Ľubicu. Ľudovít mal veľkú záľubu v pestovaní 

rastlín, čiže mnoho času trávil prácou v záhrade a v skleníku. 

Bol veľkým domácim majstrom, ktorý si vedel so všetkým 

poradiť sám. Mal rád hlavne precízne a  kvalitne odvedenú 

prácu. Bol dlhoročným členom dobrovoľného hasičského 

zboru a hrával aj v dychovej hudbe vo Valaskej. Počúvanie 

dychoviek ho vždy vedelo povzbudiť, naladiť a  rozveseliť. 

Veľa času trávil aj so svojimi milovaným vnúčatami a tešil sa 

aj zo svojich pravnúčat. V domácej kuchyni nikdy nechýbala 

uvarená polievočka. Zbožňoval všetky jej druhy.

Pribúdajúcimi rokmi sa jeho zdravotný stav, žiaľ, len zhoršo-

val a síl bolo veľmi málo. Nakoniec prišiel deň, kedy sa všet-

ko skončilo, 9.  január 2016.

Elena Vatamanová, rod. Rošková 

sa narodila 13.02.1945 ako druhá dcéra v 

Mýte pod Ďumbierom. Jej staršia sestrička 

zahynula na konci vojny ako 4- ročná ná-

sledkom výbuchu bomby. Otca nikdy ne-

poznala, nakoľko zomrel 2 týždne pred jej 

narodením. Od malička ju vychovávala len 

jej mamička. Aj keď to boli ťažké roky, vždy 

na ne spomínala s láskou. Vo svojich 19 rokoch sa vydala. Z 

manželstva sa narodili dve dcéry, staršia Lívia a mladšia Ive-

ta. Bola šťastná, mala dve krásne zdravé deti a s manželom 

si v Lopeji postavili dom. Jej šťastie však netrvalo dlho. Jej 

milovaná maminka zomrela, keď deti boli ešte malé, mali 7 a 

5 rokov. Potom prišiel rozvod a ona ostala sama s dvoma ma-

lými deťmi, o ktoré sa starala s láskou. Boli celý jej život. Deti 

vyrástli, založili si svoje rodiny a prišli vnúčatá: Ľubka, Fer-

ko a nakoniec Terezka. Svoju lásku dávala svojim najbližším, 

vždy vedela, že oni sú tu pre ňu a ona pre nich. A hoci deti a 

aj vnúčatá postupne odišli z domu, vedela, že v srdciach sú 

vždy spolu. Najťažšie obdobie pre ňu nastalo, keď v posled-

ných rokoch v priebehu dvoch rokov zomreli jej dve najlep-

šie kamarátky. Všetky životné udalosti sa hlboko odzrkadlili 

na jej zdravotnom stave, ktorý sa stále zhoršoval a posledné 

mesiace väčšinou trávila po nemocniciach. A hoci sa snažila 

byť silná, jej srdiečko to nevydržalo.  

Život prináša veselé ale aj smutné chvíle a pani Vatamanová 

skončila svoju životnú púť 01.02.2016. Keby mohla, určite by 

svoji m drahým, priateľom a známym povedala na rozlúčku 

pár vrúcnych slov.
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 V  dňoch 11. - 14.2.2016 sme sa zúčastnili 30.ročníka Krňač-

kových pretekov v  zimnom stredisku Braunwald vo Švaj-

čiarsku. Slovenskú výpravu tvorilo 60 priaznivcov tohto 

športu, medzi nimi i  my - Valašťania Maťa a Jožo Vrbovskí. 

Autobusom sme sa dopravili do 1200 km vzdialenej dediny Linthal 

a zubačkou strmým stúpaním do cieľa našej cesty. Po prícho-

de sme sa presunuli do telocvične,  v  ktorej bolo naše ubytova-

nie.  V  prvý deň sme spoznávali okolie a  užívali si zasnežené Alpy.

V  sobotu bola možnosť vyskúšať si na sánkach trať, na ktorej nás 

v  nedeľu čakali preteky. Poniektorí si  spestrili deň skvelou lyžovač-

kou. Večer sme sa presunuli do reštaurácie, kde nás už čakali naši 

švajčiarski priatelia, ktorým sme 

odovzdali dary. Hlavným darom 

bola vyše 30 kilová syrová torta. 

Večer sa niesol v znamení sloven-

ského a  švajčiarskeho folklóru.

Samotné preteky s dĺžkou trate cca 

2 km sa konali v  nedeľu štartom 

o  10:30 hod. Štartovali sme, ako 

inak, v  krojoch. Svoje sily sme si 

zmerali vo výške 1380 m.n.m., nie-

len so Švajčiarmi ale aj s Nemcami 

a  Rakúšanmi.  Súťažilo sa na tri 

kolá, pričom posledné bolo karne-

valové, kde sa hodnotila kreativita 

masiek a  úprava krní. 

My sme sa zúčastnili 

všetkých troch kôl.  Po 

vyhodnotení nasledo-

vala rozlúčka so Š vaj-

čiarmi,   následne bale-

nie a 14-hodinová cesta 

domov.  Spoznali sme 

kopec skvelých ľudí 

a dúfame, že sa ešte na 

podobnej akcii stretne-

me. 

Valaská vo Švajčiarsku

Martina a Jozef Vrbovskí

foto Stanislav Spáč


