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Výlet do Poľska

V roku 2008, na 100. výročie úmr-
tia Andreja Kmeťa, vydalo MK SR 
štatút ceny, pomenovanej po za-
kladateľovi slovenského múzej-
níctva. Oceňovanie si dalo za cieľ 
zvyšovať odbornú úroveň v  mú-
zejníctve a  galerijníctve a  zámer 
morálne oceniť jednotlivcov  za 
ich aktívnu odbornú činnosť, kto-
rou významnou mierou prispie-
vajú k  rozvoju, ochrane, ucho-

Rady by sme reagovali na vyjadrenie pána starostu 
počas zasadnutia OcZ zo dňa 22.06.2016 na tému 
počítača poskytnutého redakčnej rade na tvor-
bu Valaštianskeho hlásnika. Pán starosta povedal, 
že nemôže za to, že počítač nefunguje, ako má a   
pokiaľ sa na ňom pracovalo na OcÚ, fungoval, ako 
mal. Taktiež  neovplyvní  to, že na ňom pracujú ľu-
dia, čo sa do počítačov nerozumejú.
Nakoľko sme prácou s  týmto počítačom strávili 
nejednu hodinu, vieme s  istotou potvrdiť, že ne-
spĺňa ani len požiadavky na prácu v kancelárskych 
programoch Office. Keďže zbierame články od rôz-
nych prispievateľov, používame aj Microsoft Office 
aj OpenOffice, čo počítaču na rýchlosti nepridáva. 
Na výkonnom stroji by to nebol problém, no počí-
tač, ktorý sa pomaly, ale isto, blíži k veku 20 rokov, 
nie je schopný fungovať pri takom vyťažení. Sťaho-
vanie fotografií z mailovej schránky je takmer ne-
možné (to nie je chybou internetu, ale slabého pro-
cesora a malej operačnej pamäte), preto sa neraz 
zhodneme, že rýchlejšie to bude na súkromnom 
počítači, kde to netrvá nekonečne dlhý čas. Po 
technickej stránke je teda počítač nedostatočný. 
Treba podotknúť, že keď nám bol počítač dodaný, 
nemal  ani jeden z  programov Office, a  teda mo-

vaniu a  využívaniu kultúrneho 
dedičstva. Cena sa udeľuje najmä 
za vedecké práce napomáhajúce 
odbornému rastu slovenského 
múzejníctva a  galerijníctva, et-
nografie, a  folkloristiky, za celo-
životnú, resp. mnohoročnú od-
bornú prácu v múzejníctve a ga-
lerijníctve, v oblasti etnografie 
a  folkloristiky, alebo za aktivitu, 
prispievajúcu k rozvoju, ochrane, 
uchovaniu a využívaniu kultúrne-
ho dedičstva. Udeľovanie ceny sa 
viaže k  18. máju -  Medzinárodné-
mu dňu múzeí. 
V  tomto roku bol na základe 
podnetu bývalých kolegýň a  ná-
slednej nominácie Zväzu múzeí 
a galérií na Slovensku ocenený in 
memoriam aj bývalý riaditeľ Ho-
rehronského múzea v Brezne,  Ján 
Weiss. Nositeľovi viacerých oce-
není a uznaní za svoju dlhoročnú 
prácu v  múzejníctve a  v  kultúre 
vôbec bol tentokrát ocenený tou 
najvyššou cenou, ktorú odovzdá-
va minister kultúry. Napriek tomu, 
že jej držiteľ si ju už nebude môcť 
prevziať, má aj pre nás ostatných 
- jeho bývalých kolegov a  nasle-
dovníkov, mimoriadny význam. 
Ján Weiss za štyridsať rokov pô-
sobenia v  Horehronskom múzeu 
zanechal  vo fondoch múzea vý-
raznú stopu a  odkaz v  podobe 
nadobudnutých informácií, ktoré 
tvoria výrazný podiel na historic-
kej pamäti regiónu. Vybudoval 
z múzea seriózne pracovisko, kto-
ré sa stalo akousi bankou infor-
mácií. Náročný na seba, bol ako 
riaditeľ náročný aj na nás a na vý-
stupy, ktoré múzeum reprezento-
vali. Ocenenie Jána Weissa preto 
nevnímame len ako uznanie jeho 
kvalít, ale nepriamo aj ako oce-
nenie múzea, nakoľko tieto dve 
veci neoddeľoval. Prácu v kultúre 
považoval za rehoľu – chudobnú, 
ale za každých okolností dôstoj-
nú. Je preto našou povinnosťou 
udržiavať odkaz Jána Weissa a ne-
podliezať latku, ktorú položil po-
merne vysoko. 

Ivica Krištofová

Cena Andreja Kmeťa in memoriam
pre Jána Weissa

hol pracovať rýchlejšie. K tomu, že obsahoval veľké 
množstvo fotografií z OcÚ a dokumentov, ktoré by 
sa dali považovať za citlivé, sa vyjadrovať radšej ani 
nejdeme.
Ďalším kameňom úrazu je dnes už nepodporo-
vaný operačný systém Windows XP, ktorý už ne-
podporuje aktualizácie žiadneho z  používaných 
programov. Vzhľadom na malú internú pamäť po-
čítača, by sa tam iný možno ani nezmestil.
A tvrdenie o tom, že sa do počítača asi nerozumie-
me, keď nám nejde, ako má, je trochu nezmyselné. 
Každý počítačový expert by vám povedal, že ten 
počítač je súci akurát tak do koša.
Myslíme si, že keďže počítač slúži na tvorbu ob-
čanmi obľúbeného Valaštianskeho hlásnika, mal 
by disponovať lepšími technickými parametrami. 
Touto cestou by sme chceli podotknúť, že týmto 
naťahovačkám sa dalo veľmi ľahko predísť už v 
začiatkoch tohto problému. Keď redakčná rada 
opakovane žiadala počítač, malo sa počítať s tým, 
že na ňom bude aj pracovať a že tam nebude zapa-
dávať prachom. A teda už vtedy sa mal kúpiť nový 
počítač alebo zabezpečiť taký, ktorý je spoľahlivý 
a výkonný.

Redakčná rada

Reakcia k vyjadreniu pána starostu na verejnom OcZ dňa 22. 6. 2016

V kresťanskom kalen-
dári je 24. jún sviatkom 
Jána Krstiteľa. Tento 

deň sa u nás oddávna spájal so slnovratovými sviatkami – ľudovo poveda-
né svätojánskymi zvykmi. Ohne zapaľované v tento večer mali na Sloven-
sku niekoľko pomenovaní. Vajana, Vajana, Sobutky ..., alebo len jednodu-
cho Jánsky oheň.
Tak bolo aj vo Valaskej 24. júna 2016 o 18:00 hodine sa pohol sprievod od 
obecného úradu za znenia tónov piesne Ó, Jáne, Jáne, Vajane na blízku 
Lipovú. Na čele sprievodu šla mládež, ktorá niesla zapálené fakle. Na nás 

čakala pripravená vatra, 
chutný poľovnícky guľáš 
a občerstvenie pripravené 
našimi hasičmi.
Po zapálení vatry sa ozýval 
smiech, krásne piesne, bla-
hoželanie všetkým prítom-
ným Jánom, žartovanie, 
preskakovanie menších 
ohníkov, detské súťaže. 
Proste fantázii sa medze 
nekladú.
Bol to príjemný letný večer 
plný radosti a oddychu, kto-
rý trval dlho do noci.

Výbor MO MS vo Valaskej 

U nás taká obyčaj
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Je to veru už 45 rokov, čo prvýkrát spoločne 
koncertovali dychové hudby z okolia a regió-
nu v roku 1971. I tento rok sa zišli na našom 
námestí dychové hudobné telesá zo širokého 
okolia. Námestie zaliate slnkom v prvú júnovú 
sobotu predznamenalo krásny deň. Priprave-
né pódium, ozvučenie, stánky s remeselníkmi, 
cukrovou vatou a  inými dobrotami, žienky 
v postavenej kolibe, ovčiari so žinčicou a oštiep-

kami, krčmári s pivom a kofolou, rozložené sto-
ličky a  nové prístrešky proti páliacemu slnku 
boli signálom, že jubilejný 45. ročník Festivalu 
dychových hudieb Valaská 2016 – memoriálu 
Jožka Kučeru sa môže začať. Ako inak - znelkou 
festivalu z  pera Janka Jenču, ktorú spoločne 
odpálili muzikanti z  viacerých prítomných ka-
piel. Moderátorka festivalu Mirka Potančoková 
privítala všetkých prítomných divákov, ktorých 
bolo neúrekom  - čo nás veľmi potešilo, na ná-
mestí.  No napriek tomu, že sa na nás usmievalo 
slnko, pre nás muzikantov bol tento deň zastre-
tý tieňom smútku za dvomi skvelými ľuďmi, 
hudobníkmi telom i dušou, ktorých pamiatke 
bol tohtoročný festival venovaný. Miloslav Hla-
váček, klarinetista, fagotista, hudobný aranžér 
a skladateľ, vojenský muzikant a dlhoročný člen 
DH Selčianka a Václav Foldyna, pozaunista, vio-
lista, člen Selčianky, DH Železiarní Podbrezová 
a  iných kapiel. Títo skvelí hudobníci a  najmä 
úžasní ľudia opustili našu muzikantskú rodinu 
v nedávnom čase. Venovať im tento ročník fes-
tivalu bolo od nás to najmenej, čo sme mohli 
urobiť. Poďakovať a  zaspomínať si na nich. 
A predsa vďaka zachovaným rozhlasovým na-
hrávkam sa nám i v  tento deň títo dvaja páni 
prihovorili a zaspomínali na svoje muzikantské 
časy. Pieseň Kamaráti bratia po jednom sa tra-
tia sprevádzala ich slová zaznamenané v  Slo-
venskom rozhlase. Česť ich pamiatke. Festival 
navždy zostane spomienkou i na nášho Jožka 
Kučeru. Pozdrav od jeho manželky Mariky 
Kučerovej odovzdala pani riaditeľka základnej 
školy Števka Piliarová, pretože Kučerovci mali 
v rodine svadbu, za čo im ďakujeme. Po chvíľ-
kach spomienok a nostalgie sa k slovu dostala 
hudba. A to nie hocijaká, ale tá najlepšia v okolí 
– Vojenská hudba Banská Bystrica. Sme radi, že 
prišli i  tento rok, hoci sa ponáhľali, a  tak zlatý 

45. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2016
- memoriálu Jožka Kučeru

klinec bol hneď na začiatku. Zahrali piesne od 
Abby, z  filmu Rocky, ale aj krásny a  ťažký po-
chod. Ukázali nám svoje majstrovstvo, boli na-
ozaj tí naj. 
Za vojakmi sa začal blok malých dychových 
hudieb. Začala ho Dychová hudba Selčianka 
s vedúcim Martinom Brhlíkom. Za nimi nasle-
dovala DH Mostárenka z Brezna s kapelníkom 
Matejom Krellom, pozdrav z  dedinky Lutila 

pri Žiari nad Hronom 
nám priniesla DH Lutil-
ka – kapelník Miroslav 
Mešina. Počas prvých 
festivalových vystúpení 
sa začala obloha nad 
námestím mračiť, zača-
lo pršať, a  tak aj z  bez-
pečnostných dôvodov 
musel byť festivalový 
koncert na takmer tri-
štvrte hodiny preruše-
ný, čo nás mrzelo, ke-
ďže sa domov pobrali 
aj niektorí stánkari a  aj 
ľudí na námestí ubudlo. 
Počasie sa však umúdri-
lo a  aj naši verní diváci 

sa vrátili, a  festival mohol pokračovať. Trošku 
žartovne sme si hovorili, že Jožko Kučera si 
odbehol na chvíľu na svadbu svojej vnučky, 
chvíľu nemal festival pod dozorom a už tu bol 
dážď. Programové bloky sa pre časový posun 
však museli o nejakú tú skladbu skrátiť, čo nás 
mrzelo a dúfam, že nám to zúčastnené ka-
pely prepáčia. Deti zo ZUŠ Brezno zahrali 
svoj pekný program. Bolo ich požehnane, 
čo môžeme Breznu len v dobrom závidieť. 
O budúcnosť majú veru postarané, z čoho 
sa aj my tešíme. No a  za nimi nasledoval 
náš hosť z  Nového Mesta nad Váhom – 
DH Bučkovanka s  kapelníkom Jožkom 
Dedíkom. Zahrali, ako oni hovoria, svoje 
najkratšie vystúpenie v  histórii, ale to len 
preto, že pokračovali po festivale na pose-
dení pri muzike. Potom nasledoval už blok 
veľkých dychových orchestrov. Dychový 
orchester Železiarní Podbrezová s dirigen-
tom Jánom Jenčom potešil svojím pekným 
programom mladších i  starších. Len 14-ročný 
bubeník Hugo Zahradníček si zasóloval v sklad-
be Ja a moje bicie, železiari oprášili aj staré hity 
Čo koho do toho, či Ja som optimista, ale za-
znela aj muzikálová Dont cry for me Argentina 
či Fantóm opery legendárneho Andrew Lloyd 
Webbera. Druhým z veľkých telies bol Dychový 
orchester mesta Brezna, ktorý diriguje Marián 
Švoňava. Ich repertoár bol naozaj pestrý. Za-
hrali melódie z muzikálu Jesus Christ Superstar, 
dokonca Gloriu Esteffan – známa Conga, či pie-
seň Amor. No a záver patril nám – Tanečnému 
orchestru Valaská. Náš kapelník a dvorný skla-
dateľ a aranžér Janko Jenča upravil zmes sláv-
nych slovenských evergreenov a  zmes hitov 
večne mladej skupiny Olympic. Svoje mladícke 
majstrovstvo ukázal náš talent Maťko Veselka 
v starej, ale krásnej skladbe Begin the Beguine. 

Mimochodom Maťko nedávno zvíťazil na celo-
slovenskej súťaži študentov konzervatórií v hre 
na klarinet, teda stal sa laureátom tejto súťaže. 
Bravo Maťko! 
A to bol záver festivalu. No len oficiálnej časti. 
Náš hosť – DH Bučkovanka ďalej hrala v záhrad-
nej reštaurácii Perla na posedení pri muzike. 
Boli naozaj dobrí. Posledná hodinka zase pat-
rila nám. Sami sme sa rozhodli, že nenecháme 
hostí zodrať sa až do desiatej hodiny, a tak sme 
ich na poslednú hodinku vystriedali a  publi-
kum vôbec neprotestovalo. S dobrým pocitom 
sme dali bodku za tohtoročným festivalom. 
Chcem sa na záver poďakovať všetkým účinku-
júcim, že prišli a zahrali si na festivale, členom 
prípravného výboru, ktorý venoval úsilie a čas 
príprave festivalu už od začiatku roka. Ďaku-
jem aj Tanečnej škole Zuzana a  Zvolenským 
mažoretkám, ktoré boli znovu príjemným spes-
trením festivalu, ako aj moderátorke festivalu 
Mirke Potančokovej, ktorá bez prípravy a  ne-
plánovane zastúpila jej hlasovo indisponova-
ného syna Martina Vetráka. Poďakovanie patrí 
organizátorom - Stredoslovenskému osvetové-
mu stredisku v B. Bystrici a obci Valaská, pánovi 
starostovi a  obecnému zastupiteľstvu za pod-
poru festivalu, za nové prístrešky na námestí, 
ktoré ochránili divákov pred slnkom a námestie 
sa i vďaka tomu znovu o krok bližšie priblížilo 
k  iným veľkým festivalom. Na festival prispel 
aj Ľubomír Štubňa – reštaurácia Perla, taktiež 
ďakujeme. Veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí pomáhali pri príprave námestia, stavaní 

stánkov, Danke Králikovej za organizáciu reme-
selníkov a stánkov na námestí a  ostatnú prá-
cu na festivale  a tým, ktorí prišli ukázať svoje 
remeslo, svoje zručnosti a  svoje dobroty. A  to 
najväčšie poďakovanie patrí vám - divákom, 
fanúšikom dychovky a  dychovej hudby, ktorí 
ste nesklamali a prišli ste nás povzbudiť svojím 
potleskom. Chceli sme aj legendárnu Moravan-
ku, ja som bol ňou vraj ako posadnutý, lebo náš 
festival si takúto špičkovú kapelu zaslúži, a  je 
to trend súčasných festivalov. Ale na to sme 
nemali, snáď nabudúce to vyjde.  Náš hosť, DH 
Bučkovanka, sa tu cítil veľmi dobre a pozval nás 
recipročne na jeden z najväčších jarmokov na 
Slovensku v Novom Meste nad Váhom, na kto-
rom budeme hrať 17. septembra. Tešíme sa na 
vás znovu o rok. Dovidenia!

Vaši muzikanti z Tanečného orchestra Valaská 
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Máj. Krásny mesiac. Taký slnečný a rozkvitnutý.                
Začal tak milo - Sviatkom práce, bozkávaním sa pod čerešňou či sta-
vaním májov.
Pokračoval však každodennými povinnosťami, rannými nákupmi, 
vozením detí do škôl, či prácou… No v jeden deň na chvíľu zastal. V 
deň, kedy si každé dieťa, aj to čo má teraz 70 rokov, spomenulo na 
svoju matku. Tento deň sa niesol v znamení lásky, vďaky a spomienok. 
Možno sme sa našim mamám odvďačili kvietkom, možno čokoládou, 
možno pusou na čelo či modlitbou do neba. 
   Deň matiek si pripomenuli aj v Klube dôchodcov na Piesku. Členky 
výboru Matice slovenskej zorganizovali príjemné posedenie s kultúr-
nym programom detí zo ZŠ Valaskej. Predsedníčka Matice slovenskej 
všetkých privítala a básňami o matkách navodila príjemnú atmosféru. 
Nasledovalo poďakovanie a vyzdvihnutie slova matka, popretkávané 
hrou na harmoniku a moderným tancom. Program oživila pani Novot-
ňáková, ktorá zaujímavým a pútavým rozprávaním priblížila osobnosť 
Terézie Vansovej, jej života a diela. Pozvanie prijala aj pani Hahnová, 
ktorá nielen ukázala svoju tvorivú prácu, ale aj všetkých naučila vyrá-
bať cestovinových anjelikov či kvety zo stúh. Príjemné posedenie obo-
hatila chutná večera, výborné domáce koláčiky a priateľská atmosféra.

   Vo Valaskej sa rodili aj v dávnejších časoch schopní, nadaní ľudia. 
Z  kováčskeho rodu Havašovcov vzišli potomkovia hodní obdivu 
a  spomenutia. Kováč Ján Havaš doprial svojim šiestim synom vzde-
lanie v  najlepších školách Rakúsko-Uhorska. Pravdepodobne starší 
bratia podporovali mladších v štúdiách. 
   Najvýznamnejšie postavenie z bratov tejto rodiny dosiahol Jozef Ha-
vaš, narodený 20. júna 1796. Študoval v Banskej Bystrici, v Pešti a vo 
Viedni. Na peštianskej univerzite získal diplom právnika, za krátky čas 
bol menovaný profesorom práva a súčasne bol zvolený za pomocné-
ho právnika hlavného mesta Uhorska. Neskôr bol poradcom, za tým 
hlavným sudcom v Pešti, ako aj vyslancom tohto mesta na sneme. 
Z  pozície hlavného sudcu mesta bol menovaný za Uhorsko-kráľov-
ského miestodržiteľského radcu. Mal značnú účasť na hospodárskych 
a kultúrnych podujatiach začatých grófom Štefanom Széchényim.
   V roku 1848 vo vláde vytvorenej Széchényim zastával funkciu sekč-
ného šéfa. Bol zakladajúcim členom krajinského hospodárskeho spol-
ku, kde vykázal veľkú činnosť obzvlášť v odvetviach záhradníctva, vi-
nohradníctva a vinárstva. 
   V roku 1854 podnikol dlhšiu cestu po niektorých európskych kraji-
nách. Získané poznatky a skúsenosti zapísal, a v roku 1855 vydal po 
maďarsky písanú prácu, ktorej názov v  preklade znie „Cesta po vý-
znamnejších krajoch Nemecka, Francúzska a Talianska“. Po skončení 
cestovania po spomenutých štátoch pri Budíne na vrchu „Saskegy“ 
vysadil vzorovú vinicu a na svojom majetku v Kobanye pri Pešti zriadil 
továreň na výrobu „cognaku“. V šesťdesiatych rokoch sa činne zúčast-
nil na vytvorení „Šalgotarjanskej uhoľnej spoločnosti, na Železničnej 
spoločnosti lučeneckej, ako aj na založení Krajinskej priemyselnej spo-
ločnosti. Jozef Havaš zomrel v Budapešti 10.februára 1878.
   Údaje o národohospodárovi Jozefovi Havašovi zaznamenal učiteľ a  
kronikár Anton Kúdelka a zaradil ho medzi významné osobnosti obce 
Valaská. Dnes už ani potomkovia z  rodu Havašovcov o  svojich dáv-
nych predkoch veľa toho nevedia. 

Mária Luptáková

stojí v  starej Valaskej, uprostred časti zvanej 
„Dedina“. Je to murovaná, neskoro klasicistická 
stavba so štvorcovým pôdorysom, polkruhovo 
zakončená. V  minulosti bola pokrytá dreve-
ným šindľom. 
   V  hornej časti čelnej steny sa nachádzajú 
slnečné hodiny/reštauroval ich Jozef Slivka/. 
Nad vchodom je rímskymi číslicami napísa-
ný rok MDCCCXLVI /1846/, kedy bola kaplnka 
postavená. Podľa tohto dátumu sa ľahko dal 
nájsť zápis vo farskej kronike Historia domus. 
Už som o tom písala, že text z latinčiny preložil 
pán učiteľ Vladimír Gottlieb.
Z kroniky sme sa dozvedeli nasledovné za-
ujímavosti, o ktorých už v obci nikto neve-
del zodpovedne porozprávať.
   Synovia kováča Jána Havaša v usadlosti Va-
laská na dôkaz vďaky a na pamiatku svojho 
nebohého otca, dali vystaviť kaplnku oproti ot-
covskému domu, kde sa narodili a boli vycho-
vávaní. Ich otec sa o to pokúšal viackrát ešte za 
života, no podarilo sa to až jeho šiestim synom. 
Títo po vyštudovaní pracovali na významných 
postoch vtedajšieho Uhorska.
   Starší z dvojčiat Ján, bol farár a arcidiakon nit-
riansky, druhý Jozef pracoval pri vedení literár-
nej cenzúry ako peštiansky kráľovský poradca/
neskôr známy ako národohospodár/. Tretí To-
máš bol farár novobanský, najvyššieho dištrik-
tu kremnického arcidiakon. Štvrtý menom 

Čo rozprávali pamätníci
170 - ročná kaplnka sv. Jána Krstiteľa

Ignác bol lekár, v  tom čase vo funkcii dekana 
lekárskej fakulty v Pešti, piaty Andrej pracoval 
ako vrchný tajomník pri sudcoch. Nakoniec 
šiesty syn Michal „ludirector“ /učiteľ/ mičinský, 
hoci bol slepý, predsa veľkým talentom obda-
rený.
   Kaplnka na počesť Veľkého Boha, zasvätená 

a pomenovaná po jeho vernom služobníkovi 
sv. Jánovi Krstiteľovi aj napriek rôznym prekáž-
kam bola postavená a vysvätená v roku 1846. 
Na veľkej slávnosti požehnania boli prítomní 
všetci „Pána svojich titulov hodní“ synovia otca 
Jána Havaša s veľkým množstvom verného ná-
roda.
   Vtedajší valaštiansky farár Jozef Vadányi (po-
chovaný v kaplnke sv. Františky rímskej) sa veľ-
kou mierou zaslúžil o uskutočnenie tejto stav-
by. Do kroniky História domus okrem predchá-
dzajúcich údajov zapísal aj korešpodenciu, žia-
dosti biskupovi, v ktorých ho prosí o povolenie 
stavby, a tiež aby kňazi mohli v kaplnke konať 
prislúchajúce úkony, sväté omše, sviatosť krs-
tu, manželstva a iné. 
   Počas prvej svetovej vojny boli zrekvírované 
nielen kostolné zvony, ale aj malý zvon z veže 
kaplnky. Už len na najstarších fotografiách mô-
žeme vidieť jej cibuľovitý tvar, pokrytý dreve-
ným šindľom. Pri prechode frontu počas 2.sv.
vojny bola kaplnka priamymi zásahmi striel 
zničená. Po vojne bola opravená, šindľovú 
strechu nahradila plechová a  vežička dostala 
iný tvar. Hlahol jej zvona v  dnešných časoch 
počuť veľmi zriedka. Zvyčajne to býva na Jána, 
kedy sa omša k sviatku sv. Jána Krstiteľa a tiež 
na pamiatku kováča Jána Havaša odbavovala 
v priestoroch kaplnky.
Kaplnka sv. Jána Krstiteľa bola zaradená medzi 
národné kultúrne pamiatky. 

Mária Luptáková

Deň matiek

Jozef HAVAŠ, národohospodár, 
sa narodil pred 220. rokmi
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V  piatok 6. mája sa v  špeciálnej 
základnej škole konal „Deň ľu-
dových remesiel“. Tento deň sme 
otvorili príhovorom p. riaditeľa 
Mgr. Hlaváča, ktorý srdečne pri-
vítal pozvaných hostí, zručných 
remeselníkov. Naše pozvanie pri-
jali p. Hahnová, p. Petrincová a p. 
Kúdelková z JD vo Valaskej, p. uč. 
Turňa so svojimi žiakmi zo ZUŠ 
Valaská, p. Štefanovič a  p. Ma-
kovník, bývalí zamestnanci školy, 
ktorí sa ľudovej tvorbe taktiež 
s  láskou venujú. Priestory školy 
vyzdobené ľudovými výšivkami, 
ručnými prácami, drevenými vý-
robkami, spiežovcami, kerami-
kou,  krosnami či kolovrátkom 
už čakali na prvých malých re-

Pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa vybrali chlapci zo 
školského internátu OUI – Valaská k hrobu padlých rumunských vojakov 
na Lipovej. Hrob a jeho okolie chlapci vyčistili, odstránili suché konáre, trá-
vu a popadané lístie. Položením zapálených kahancov na vyčistený hrob 
vzdali chlapci úctu padlým vojakom.    

Klára Poliaková

Na Deň matiek 8.5.2016 sa deti 
z  Detského domova vo Valaskej, 
samostatná skupina Valaská, sa-
mostatná skupina byt Mazorník  
vybrali na výlet. 
Stretli sme sa vo Valaskej, kde nás 
prišiel vyzdvihnúť vláčik Čierno-
hronskej železnice – ČHŽ Čierny 
Balog. Pán Ing. Aleš Bílek, riaditeľ 
Lesnej železnice, nám umožnil 
zážitok z cestovania starým vláči-
kom bezplatne. Vystúpili sme vo 
Vydrovskej doline, kde po krátkej 
prechádzke prišiel čas na obed. 
Špekáčiky, ktoré sme si doniesli, 
nám ochotne pripravila teta 
Zuzana Turňová z Č. Balogu. Pre-
zreli sme si lesnícky skanzen vo 
Vydrovskej doline, navštívili sme 
drevárske múzeum, detské ihris-

POĎAKOVANIE
Vyslovujem slová poďakovania za kultúrny program ku Dňu matiek, kto-
rý bol v nedeľu 8.5.2016. Neviem, kto všetko pripravoval program, ale bol 
zostavený pre všetky kategórie matiek. Úprimné slová básničiek, pesni-
čiek, tančekov od našich valaštianskych detí boli pohladením duše pre 
nás všetkých, ktorí sme sa akcie zúčastnili. Dopriali by sme taký zážitok 
aj tým mamám, starým mamám, ktoré sa nemohli pre zlý zdravotný stav 
zúčastniť kultúrneho programu. Prajeme im, aby sa na budúci rok mohli 
prísť pozrieť na naše šikovné a vďačné detičky. Ďakujeme vám škôlkari, 
školáci a samozrejme ďakujeme obetavým učiteľkám a učiteľom, ktorí 
program pripravili. A čo povedať na záver? Ďakujeme ,,zlatému klincu“ 
programu, keď vystúpili učiteľky-mamy a pre nás mamy.

Blažena Pastírová

meselníkov. Vďaka obetavým ľu-
ďom, ktorí medzi nás prišli a uká-
zali nám svoju zručnosť a talent, 
sme si mohli pozrieť a  vyskúšať 
výrobu liatovcov a  spiežovcov, 
zhotovenie výrobkov z  včelieho 
vosku, pletenie košíkov z prútia, 
zaujímavé techniky ručnej práce, 
prácu s  papierom a   textilným 
materiálom, techniku tvorenia 
z  modelovacej hmoty a  hliny, či 
točenie na hrnčiarskom kruhu. 
Krása a  pestrosť ľudovej tvorby 
všetkých žiakov veľmi zaujala. 
Ďakujeme hosťom za ich ochotu 
a čas, ktorí si pre nás našli a teší-
me sa na ďalšie spoločné tvorivé 
dopoludnia. 

Mgr. Nezbedová 

Deň ľudových remesiel

ko, zahrali sme sa loptové hry. 
Výletu zúčastnené deti z Detské-
ho domova vo Valaskej srdečne 
ĎAKUJÚ pánovi Ing. Alešovi Bíle-
kovi za bezplatnú cestu vláčikom.
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Dvojité „double“ našich talentovaných 
žiakov - biológov na okresnom kolo v Brezne

Naši úspešní biológovia - zľava: Šimon Strnádik (VIII.B), Natália Štubňová 
(IX.B), Filip Kováčik (VI.A), Radoslava Rafajová (VI.B).

Tento školský rok sa uskutočnil jubilejný 50. ročník biologickej olym-
piády. Pre našu školu bol veľmi úspešný – nakoľko vo všetkých šty-
roch kategóriách sme získali 1. miesto! Považujem to za veľký úspech 
nielen pre našu školu, ale hlavne pre našich žiakov – talentovaných 
biológov. Ale poďme pekne po poriadku.

3. februára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo kategórie C pre starších 
žiakov (8. – 9. ročník). Našu školu zastupovali za projektovú časť Šimon 
Strnádik (VIII.B) s témou Moja entomologická zbierka, Katarína Kureko-
vá (VIII.B) s  témou Ľudský hlas a za teoretickú časť Natália Štubňová 
(IX.B) s Petrom Sojkom (IX.A). Ako sa im darilo, vám prezradí tabuľka.

Z okresného kola postupujú 4 žiaci do krajského kola v Banskej Bys-
trici, z toho 3 žiaci boli z našej školy! Na krajskom kole najlepší výsle-
dok dosiahla Natália Štubňová, ktorá skončila na peknom 5. mieste. 
Všetci naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi!

10. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo kategórie D pre mladších 
žiakov (6. – 7. ročník). Našu školu zastupovali za projektovú časť Rado-
slava Rafajová (VI.B) s témou Výskyt a rôznorodosť lišajníkov na Lipovej 
a ich vzťah k ovzdušiu, Tajana Koľajová s témou Pozorovanie migrujú-
cich žiab vo Valaskej a za teoretickú časť Filip Kováčik a Oliver Vlček. 
Ako dopadli? 

Touto formou chcem poďakovať našim žiakom – biológom za repre-
zentáciu seba, našej školy a  biológie na okresnom kole v  Brezne. 

Mladším žiakom prajem, aby sa ešte veľakrát 
umiestnili na okresných, prípadne krajských ko-
lách a odchádzajúcim žiakom prajem veľa úspe-
chov v ich ďalšom živote a vzdelávaní. Zároveň 
sa chcem poďakovať vedeniu našej školy za ma-
teriálnu, ale aj osobnú podporu.

PaedDr. Matúš MAGERA
učiteľ biológie a chémie

ZŠ J. Simana Valaská   

Naši mladí chemici - zľava: Dominika Bieliková (IX.A), Peter Sojka (IX.A), Tatiana Sivčáková (IX.B). 

Aj chémia má svoje čaro... Tento školský rok som 
prvý raz ako učiteľ chémie 
na našej škole uskutočnil 
domáce kolo a  následne 
aj školské kolo chemickej 

olympiády. Táto olympiáda 
je veľmi náročná nielen na čas, 

ale hlavne na prípravu žiakov, na-
koľko žiak musí vedieť nielen výborne 

chémiu, ale aj matematiku a musí mať lo-
gické myslenie.
Pilotného ročníka tejto olympiády sa zúčast-
nili 3 traja odvážni žiaci – Peter Sojka (IX.A), 
Tatiana Sivčáková (IX.B) a  Dominika Bieliková 
(IX.A). Všetci traja úspešne zvládli nielen domá-
ce kolo, aj školské kolo a tak právom postúpili 
medzi 16 najlepších chemikov v  okrese. Do 
krajského kola postúpil z 2. miesta Peter Sojka, 
Tatiane Sivčákovej (celkovo 5. miesto) chýba-
lo do postupu na kraj len 1,5 boda! Dominika 
skončila celkovo na 11. mieste. Peter Sojka 
v ťažkej konkurencii 37 žiakov základných škôl 
bansko-bystrického kraja skončil na veľmi pek-
nom 14. mieste!
Touto formou sa chcem poďakovať našim 3 
odvážnym žiakom za reprezentáciu seba, 
našej školy a chémie, a nakoľko sú to odchá-
dzajúci žiaci, chcem im zapriať veľa úspechov 
v ich ďalšom živote a vzdelávaní.

PaedDr. Matúš MAGERA
učiteľ biológie a chémie

ZŠ J. Simana Valaská   
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takto nazval otec biskup Stanislav Stolárik siedmych birmovancov 
našej farnosti, ktorým dňa 5. júna vyslúžil v našom farskom kostole 
sviatosť birmovania. Keď duchovný otec Roman predstavil v úvode 
slávnosti birmovania na sv. omši našich sedem birmovancov, otec bis-
kup Stanislav vo svojom príhovore uviedol, že si  spomenul na  známy 
film Sedem statočných. Sedem mladých ľudí, ktorí vo svojej príprave 
na sviatosť birmovania pod vedením duchovného otca Romana vytr-
vali vo svojej príprave na túto sviatosť, ktorou vstupujú do kresťanskej 
dospelosti, bolo prirovnaných k siedmym  statočným. Ale nie  tým, 
že by bojovali a zabíjali ako v citovanom filme, ale v tom, že vytrvali, 
vytrvali v tomto úsilí,  v príprave na sviatosť  birmovania.  Vo veľmi 
krásnom a výstižnom príhovore, ktorý patril nielen našim birmovan-
com, ale samozrejme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto slávnosti, 
na známom obraze Ježiša, ktorý klope na dvere bez kľučky v príbehu 
malého chlapca, ktorý sa zamýšľa nad tým, prečo tie dvere nemajú 
kľučku, poukázal prítomným, že ide o obraz nášho srdca, kde pomy-
selná kľučka týchto dverí je v našom vnútri a je len na nás, či tie dvere 

slová tejto piesne zazneli v našom chráme na Sviatok Najsvätejšieho Kris-
tovho tela a krvi zvyčajne nazývaný aj sviatok Božieho tela,  ktorý sme 
slávili vo štvrtok dňa 26. mája 2016. Na dvoch slávnostných sv. omšiach 
sa duchovný otec Roman prihovoril veriacim na tému ustanovenia Najsvä-
tejšieho Kristovho tela a krvi, ktorú Ježiš ustanovil pri poslednej večeri so 
svojimi učeníkmi vo večeradle pred  svojím umučením.  Slová vyslovené len 
jediný raz pretrvávajú už viac ako dvetisíc rokov. Ježiš odovzdal moc svojím 
učeníkom, aby premieňali chlieb a víno na Jeho telo a krv a On prítomný v 
Eucharistii je pokrmom a posilou na ceste života pre všetkých, ktorí k nemu 
pristupujú s dôverou. V tento deň sa na mnohých miestach konajú Eucha-
ristické procesie - sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorých 
oslavujeme Krista Spasiteľa. Aj v našej farnosti po druhej sv. omši o 18,00 
hod. nasledovala krátka procesia na uctenie Božieho tela a krvi okolo kos-
tola, kde boli pripravené oltáriky. Duchovný otec Roman pri každom zasta-
vení udelil veriacim zúčastneným na tejto procesii požehnanie s Oltárnou 
sviatosťou a procesiu ukončil záverečným požehnaním v kostole. 
Z každého účastníka tejto slávnosti bolo cítiť radosť, veľkú bázeň a zároveň 
povzbudenie, že  On je stále s nami a nezabúda na nás aj v tých najťažších 
chvíľach života. 

Marika Pančíková 

   V nedeľu 15. mája sme slávili sviatok Du-
cha svätého - Turíce, ktoré sú pre nás kresťa-
nov po Veľkej noci a Vianociach tretím naj-
významnejším sviatkom.  A hoci Duch svätý 
je síce tretím pri zjavení osôb Najsvätejšej 
Trojice, ale prvým pri prebúdzaní našej vie-
ry.  Slávnosti Ducha svätého 
predchádzala modlitba de-
viatnika k Duchu svätému, 
ktorý sa Duchovný otec Ro-
man modlieval po svätých 
omšiach so svojimi veriacimi 
za našu farnosť, za svojich 
veriacich, ale aj za obec a 
ostatných obyvateľov obce. 
Slávnosť Ducha svätého 
bola slávená dvoma svätý-
mi omšami, ako je zvykom 
každú nedeľu. Duchovný 
otec Roman sa pri obidvoch 
sv. omšiach prihovoril svo-
jím veriacim na tému Ducha 
svätého a Jeho pôsobenia v 
našom živote. Pri druhej sv. 
omši slávnosť slávenia obo-

otvoríme alebo nie.  Myslím, že po skončení tejto nádhernej slávnosti, 
kedy sme v našej farnosti slávili druhé Turíce, odchádzali všetci po-
vzbudení  a je len na každom jednom z nás, či tú pomyselnú kľučku 
nášho srdca otvorí. 
 

SEDEM STATOČNÝCH...

hatil svojím spevom aj farský spevokol. Len 
škoda, že tomuto sviatku nepripisujeme v 
súčasnej dobe až taký význam . V mysliach 
ľudí akosi vyprcháva myšlienka, že bez Neho 
nemôžeme nič urobiť. Veď už pri našom krs-
te Duch svätý robí z nás Božie deti, učí nás 

modliť sa, prichádza na pomoc v našej sla-
bosti, svätým nepokojom nás povoláva do 
služby a vydávať svedectvo. Nie do služby 
takej, kde potrebujeme realizovať svoje 
osobné potreby, ale do služby obety a lásky, 
kde skrze Jeho vnuknutia  konáme drobné 
skutky milosrdenstva a lásky a pristupuje-
me ku všetkým rovnako bez rozdielu, nad-
radenosti, povyšovania sa. Tento tichý Hosť 

našich duší prebýva v nás a 
považuje nás za svoj chrám. 
Vďaka Nemu, môžeme zažívať 
intimitu s Bohom, chápať našu 
hodnotu, adorovať presvätú, 
čistú Hostiu – samého Krista. 
Skúsme si teraz toto všetko 
zo života viery odmyslieť. A 
prídeme na to, že bez Ducha 
Svätého to tu všetko môžeme 
rovno zabaliť. Bez Neho by 
vlastne nemal byť ani jeden 
deň. Preto by sme mali z nášho 
života urobiť jednu veľkú osla-
vu – Turíce, ktorých pozemské 
slávenie sa ukončí až našim 
posledným výdychom.

Marika Pančíková 

Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť, ako Duch Svätý. 
(Ignác z Loyoly)

Chváľ, Sione, Spasiteľa, chváľ Pastiera, Živiteľa, 
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš... 
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V sýpke sa ukrylo jedno pšeničné zrno. Nechcelo, aby ho zasiali. Nechcelo 
odumrieť. Nechcelo sa obetovať. Chcelo si zachrániť život. Nezáležalo 
mu na tom, či sa stane chlebom. Ani na tom, či ho položia na stôl. Ani na 
tom, či ho požehnajú a rozdelia. Nikdy by nedarovalo radosť. Jedného 
dňa prišiel roľník. Spolu s prachom, ktorý sa usadil v sýpke, vymietol aj 
pšeničné zrno.“

Príbeh o zrne čítame aj v Evanjeliu podľa Jána. Je jednoznačný a Ježiš 
ho vysvetlil krátko a  jasne: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a 
neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 
12, 24).
Sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia, 
zmierenie, pomazanie chorých, posvätný 
stav – kňazstvo, manželstvo) ako zdroj 
a  prameň majú ovplyvniť a  zároveň 
ovplyvňujú prežívanie kresťanského 
života. Dávajú mu konkrétnu podobu.
Človek, aj keby ako veľmi chcel, 
nezostane dieťaťom po celý život. 
Stane sa dospelým. Či to bude len 
vekom alebo aj správaním, záleží od 
neho. Jedno je isté, že dospelosť zaväzuje. 
Rovnako aj kresťanská dospelosť zaväzuje.
Mnohým je známy príbeh evanjelia o  svadbe 
v  Káne Galilejskej. Mária tam bola svedkom 
prvého Ježišovho zázraku. Pozvali tam aj Ježiša a jeho 
učeníkov. Bolo zvykom, že ženy, ktoré sa poznali s rodinou 
mladomanželov, pomáhali pri obsluhovaní. Jednou z  nich 
bola aj Mária. Stala sa nepríjemná vec, keď počas svadby, ktorá 
bola v plnom prúde, začalo chýbať víno. Možno to bolo spôsobené 
nedopatrením, zlými výpočtami, alebo prišlo viac hostí, jednoducho 
víno skončilo. Vtedy Mária, tá, ktorá mala na starosti obsluhu, 
oznamuje Ježišovi, že nemajú víno. Na tento oznam Ježiš odpovedá 
dosť strohými slovami, ktoré by nás mohli zaskočiť: „Čo mňa a teba do 
toho, žena?! Ešte neprišla moja hodina.“ Mária bez komentára hovorí 
obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Oni naplnili nádoby 
vodou a Ježiš premenil vodu na víno. Bolo to okolo 700 litrov vína, 
za čo neskôr starejší náležite pochválil ženícha. „Ty si zachoval dobré 
víno až doteraz.“ A  jeho učeníci uverili v neho, spomína evanjelista 
Ján(Jn 2, 1 – 12).
Mária svojím zodpovedným správaním a  slovami koná dvoma 
postojmi. Prvý postoj je: ,,Nemajú vína!“ A druhý: ,,Urobte všetko, čo 
vám povie!“
Mária informuje o zlej a nepriaznivej situácii počas svadby. Nehovorí 
Ježišovi nič, čo by nasvedčovalo,   aby urobil zázrak. Neradí mu 
nič, čo má urobiť. Iba mu ukazuje situáciu, v  akej sa nachádzajú 
mladomanželia. Mária je matka, ktorá je vnímavá na potreby iných. Jej 
slová sú príkladom konkrétnej modlitby. Je to modlitba dôvery. Ona 
necháva konať Ježiša. Ukazuje, že niečo chýba, a ostatné ponecháva 
na samého Ježiša, ako to zariadi, akým spôsobom pomôže. Obraz 
dôvery. Druhý Máriin postoj môžeme charakterizovať jej slovami: 
„Urobte všetko, čo vám povie!“ Túto vetu adresuje spoluúčastníkom 
svadby. Nič si nenecháva pre seba. Oroduje u  svojho Syna, ona 
ho prosí, neprikazuje.Veľkosť Márie spočíva v  tom, že ona nikdy 
neukazuje na seba, ale na Ježiša, ktorý je Boh. Kto je s Máriou, 
dostane sa k Ježišovi. Hovorí: ,,Urobte všetko, čo vám povie môj Syn.“ 
Mária bola teda svedkom Ježišovho zázraku v Káne Galilejskej. Ona 
pomohla a  konala zodpovedne ako dospelá. Pomohla, aby sa stal 
zázrak. Ale samotný zázrak urobil Ježiš. Mária vie pomôcť, aby sme 
objavovali malé každodenné zázraky, ktoré v našom živote koná Ježiš. 
Tie každodenné zázraky – to sú moje výhry nad mojím egoizmom, 
nad mojimi slabosťami, je to neustále vstávanie z mojich zlyhaní, 
z  môjho hriechu, je to moje dozrievanie k  zodpovednosti a láske, 
moje odpúšťanie, premieňanie spoločnosti, v ktorej sa nachádzam...
Božie zázraky nás učia, aby sme nebažili po senzáciách, ale nás 
učia veľkej úcte ku každodenným povinnostiam a  pomáhajú 
nám objavovať, že všetko, aj to malé a  nepatrné, je veľké. Dokiaľ 

Dňa 8.5.2016 sa v Kostole svätého Martina vo Valaskej uskutočnila 
slávnosť, kedy deti pristúpili k 1. svätému prijímaniu. 13 detí a ich 
rodičia ďakujú za láskavý prístup a trpezlivosť pánovi farárovi Mgr. 
Romanovi Kupčákovi a  pani katechétke Mgr. Kataríne Paprčkovej 
pri príprave na tento veľký deň.

Rodičia prvoprijímajúcich detí

Ježiš nepremenil vodu na víno, voda bola len vodou. Život bez 
Boha je ako voda, ktorá sa nevie sama od seba premeniť. Chýba 
tam Boží zásah. Boh chce a  očakáva od nás, od každého, aby sme 
svoje povinnosti vykonávali dobre a zodpovedne. No zároveň je aj 
zdrojom a prameňom k takémuto konaniu. Udalosť z Kány Galilejskej 
hovorí: „Človek je tvor spoločenský, nemôže žiť bez spoločenstva, 
v ktorom by sa dokázal realizovať. Aj kresťan katolík žije medzi ľuďmi 
a  s ľuďmi. Od dospelého človeka sa očakáva, aby žil zodpovedne 
a to nielen vtedy, keď mu to vyhovuje, ale ako trvalý stav a preto sa 
učí zodpovednosti. Mária ako prvá si na svadbe všimla, že niečo nie 
je v  poriadku. Jej prístup bol zodpovedný, veď patrila medzi tých, 
ktorí mali na starosti obsluhu. Nehľadela na seba, ale išlo jej o dobro 
celého spoločenstva! Hybnou silou nebolo sebectvo, ktoré hľadá 
vlastné uspokojenie. 
Čo by sa stalo, keby Mária a Ježiš chýbali na svadbe v Káne? Čo sa stane 
s  našou spoločnosťou, aj s  nami, keď bude chýbať zodpovednosť 

a  zmysel aj pre spoločné dobro? Čo sa stane, keď bude chýbať 
seriózny, spoľahlivý život dospelých kresťanov? Pomáhajme si 

navzájom.

„Po ceste si vykračovali mama a dieťa. Dieťa si v rúčke 
nieslo koláč. Prechádzali popri chudobnej 

žene, ktorá vystierala ruku k  okoloidúcim. 
Vedľa nej sa krčilo zašpinené chlapča 

v  zamastených a  preň priveľkých 
šatách. Dieťa sa stále držalo mamy 
za ruku. Zrazu sa zarazilo a  uprene sa 
zahľadelo na chudobného chlapčeka. 
Potom sa pozrelo na koláč, ktorý držalo 
v ruke a obrátilo pohľad k mame, akoby 
žiadalo o  dovolenie. Mama súhlasila 
jemným prikývnutím. Dieťa natiahlo 
ruku k  malému chlapčaťu a  darovalo 

mu svoj koláč. Potom pokračovalo v  ceste, drobčiac po maminom 
boku. Okoloidúci, ktorý to celé videl, sa prihovoril: „Teraz mu kúpite 
iný koláč, však? Matka jednoducho odvetila: „Nie.“ „Nie? Prečo?“ – 
„Lebo ten, kto daruje, niečoho sa zrieka.“

Život je veľkým priestorom, v  ktorom má každý svoje miesto 
a  postavenie a tiež svoju príležitosť. Dnešná spoločnosť sa snaží 
zahnať Boha do kúta a hlása: „Carpe diem!“ – Uži si dňa. Konzumuj. 
Ty len konzumuj, veď ten „druhý“ sa už postará. Lenže kto je ten 
„druhý“? Som ním aj ja? Ja ako dieťa, ktoré chce len konzumovať, 
čo mu „druhý“ a teda dospelý pripravil, alebo som aj ja ten dospelý, 
ktorý nielen konzumuje ako to dieťa, ale aj pripravuje a stará sa vo 
svojej zodpovednosti?

Roman Kupčák, váš duchovný otec

Dospelými nás nerobí len vek
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Je náročné čokoľvek organi-
zovať. Či je to predstavenie, 
svadba, rodinná oslava. Vedia 
o  tom najlepšie tí, ktorí to skú-
sili. Zohnať financie na kultúrny 
program (prejsť cez finančnú 
komisiu a  obhájiť svoj zámer), 
objednať programové telesá. Tie 
potom treba ozvučiť. Obec pre 
obecné akcie zakúpila aparatúru 
na ozvučovanie, aby sa nemusel 
platiť drahý zvukár. Aparatúru 

majú „pod palcom“ naši dychov-
kári, no a dostať sa k aparatúre je 
iná vec. Z rúk ju nepustia a z nich 
nemôže nik. Tak oslovíme kama-
rátov. Miky Németh je tentokrát 
pracovne mimo, ale čo má, to 
požičia, len nech dajú chalani kus 
pozor.
Nakoľko sa splav  konal cez Dni 

mesta Brezna, bol ich sprievod-
ným podujatím. Pán Baran vyba-
vil ceny, na štart prišiel primátor, 
viceprimátorka pani Dzurmano-
vá, prišli delegácie z družobných 
miest. Všetkým sme ponúkli  pá-
lenku a  škvarkovníky, 
ktoré upiekla moja 
mamka Anička Slivko-
vá. Posádky sa naloďo-
vali. Štartovali ich dve 
„hlavy“ - náš starosta J. 

Uhrin a primátor T. Ábel z Brezna.
Vlny Hrona nás len s malými ko-
líziami doplavili do Valaskej. Po 
brehoch i  na všetkých mostoch 
bolo nespočetné množstvo divá-
kov. Splav bol úspešný. Posádky 
sa presunuli za HPÚ, tu chlapci 
Los Babraccos s rozloženou vlast-
nou i Mikyho aparatúrou už hra-

li. Porota odovzdala ceny posád-
kam a dievčenská spevácka sku-
pina Kačurienky prišla zaspievať.
Deťom sa pri altánkoch venovala 
Erika Chovancová od Brusikov, 
Evka Surová, Radka Mojžišo-
vá. Veľká vďaka tejto mládeži, 

ochotnej opustiť počítač a urobiť 
niečo nezištne pre deti, venovať 
im svoj čas a  energiu. Na občer-
stvenie bol guľáš, za ktorý ďaku-
jeme pánovi J. Srogoňovi – hotel 
Poniklec Hronec, utopence od 
pána Š. Valovčana – mäsiareň 
Valaská, oštiepky a  žinčicu nám 
dal náš P. Kučera. Keď som volala 
jeho manželke Ľubke, či by nám 
nemohli niečo dať, ohromila ma 
odpoveďou: „Videla som plagát, 
mám to poznačené v  kalendári, 

samozrejme príď!“ – úžasný po-
stoj! O to, aby bol každý pohoste-
ný, ďakujeme Zuzke Dlugošovej, 
Monike Dobišovej, Evke Schalle-
rovej. Za ostatnú pomoc vďaka 
Miňovi Babčanovi, Romanovi Ku-
baliakovi a mojej rodine.
To, že na program a  zábavu za 
HPÚ prišlo málo ľudí, organizáto-
ri nemajú ako ovplyvniť. Plagáty 
viseli mesiac, miestny rozhlas 
akciu vyhlasoval. Ľuďom sa už 
na program prísť nechcelo. Nuž, 
ale potom nešomrite, že sa tu nič 
nerobí!
Veľká vďaka všetkým sponzo-
rom: naša obec Valaská, hotel 
Poniklec Hronec – J. Srogoň, 
HPÚ F. Bachratý, Perla gastro Ľ. 
Štubňa, mesto Brezno, obec Bys-

trá, MUDr. Weissová – Hronec, 
p. E. Bachratý, pekáreň Cisár, p. 
Martin Krupa, p. Peter Kučera, 
Pizzeria Hronka – p. J. Olšiaková 
Hronec, Jaskyňa mŕtvych neto-
pierov – p. Štéc, Cafe Maestro – p. 
Dobrota, p. M. Uhrinová, p. Evka 
Faráriková, ktorá docupkala za 
HPÚ s  dvoma pekáčmi rebarbo-
rového koláča.
Priatelia, ktorí ste stáli pri mne, 
srdečná vďaka VÁM.

Silvia Vilhanová
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Je večer pred splavom. Prší. Hron tečie mútny, voda sa zdvihla už v noci. 
Rozmýšľam, ako to vlastne ráno bude s tým naším splavom. Ale počasiu 
nerozkážeme a musíme len veriť, že sa pridá na našu stranu. 
    Ráno nás privítalo trošku zubaté slniečko, s prísľubom pekného dňa. 
A tak sa v Brezne pod mostom pri stanici schádzajú naši odvážlivci, ktorí 
budú súťažiť. Na moste diváci čakajú, čo to vlastne bude. A aj bolo! Z Ban-
skej Bystrice zavítali veselí chlapi, so svojou Zbojníckou hostinou. Z Mýta 
pod Ďumbierom k nám poslali Vodníkov, z Brezna-Halán poslali vyriešiť 
politickú situáciu svojich zástupcov Za okrúhlym stolom. Bratislavu za-
stupovali Múmie. Valaská mala najpočetnejšie zastúpenie. V sexi dupač-
kách boli naše Bábätká, v záchranných vestách na labilnom plavidle prišli 
Imigranti. Traja motorkári - bez motoriek, Traja mušktieri - krásne Muške-
tierky. A Mrázik s naozajstnou Marfou ,Nastenkou, Ivanom a Ježibabou.
     Starosta Valaskej Ing. Juraj Uhrin a primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš 
Ábel symbolickým pohárikom domácej odštartovali súťažiacich a zaželali 
im šťastnú plavbu. Za potlesku divákov sa pustili odvážne dole Hronom 
s dobrou náladou, ktorá im vydržala až do Valaskej. Všetci šťastne doplá-

vali. Niektorí boli viac vo vode, ako 
na plavidle, ale nevadilo im to, lebo 
možnosť zaplávať si v Hrone nemá-
vajú každý deň.
    Po vylodení pri moste vo Valaskej 

mohli diváci odovzdať svoj hlas naj 
posádke. Najviac diváckych hlasov 
dostali Marfa, Nastenka, Ivan, Je-
žibaba s krásnym domčekom na 
stračej nôžke.
Neskôr sme sa všetci zišli v Hostin-
ci pod úbočou vo Valaskej, kde bol 
pripravený výborný guľáš, škvar-
kovníky, syr, oštiepky a vynikajúci 
rebarborový koláč od Evky Farári-
kovej. Vyhlásenie výsledkov bolo 
trochu netradičné. Porota v zložení 
Ing. Juraj Uhrin, Božena Daxnero-
vá, Martin Krupa udelila deväť NAJ, 
pretože tento rok vyhrali proste 
všetci.
  Poďakovanie patrí všetkým po-
sádkam, divákom a sponzorom. 

Božena Daxnerová
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Návštevníci našej obce nie raz poukazujú na skutočnosť, že naši občania 
- najmä sídliska parkujú svoje autá na zelených plochách popred bytové 
domy. Skutočnosť je naozaj taká a nemôžme sa vyhovárať len na to, že je 
málo parkovacích miest. Je to všetko v nás, ľuďoch, ako pristupujeme  k 
prírode a k svojmu okoliu. Záležať by nám malo na zeleni. Dajú sa vybu-
dovať aj na našom sídlisku parkoviská pred bytovými domami a nestojí 
to veľa námahy a ani peňazí. Chce to len dobrú vôľu, šikovných ľudí a ne-
spoliehať sa na to, kedy obec niečo vybuduje. Potrebujeme parkovať my a 
mali by sme sa tak aj správať. Je to všetko o komunikácii, či chceme niečo 
urobiť pre zlepšenie podmienok parkovania na sídlisku, a tým aj pre seba.

Blažena Pastírová

Koľko ľudských osudov si videl
a prežil ich s nimi,

milý strom.

Na pastviny pod lesom
ťa  hravý vetrík priniesol.

Odvtedy ste nerozluční priatelia.
On ti zvesti zo šírych diaľav prinášal,

ty si mu o tunajších ľuďoch rozprával.
Dobrých aj zlých, bohatých aj biednych.

O všetkých, ktorí za letnej páľavy
pod tebou úkryt hľadali.

Keď si bol ešte celkom mladý,
malí pastieri z dediny okolo teba kravy hnali.

Vyrezali ti do dreva nápis
NÁŠ STROM.

Spomienka na to ťa aj po rokoch bolí,
 po prvý raz si sa stretol so zlom.

Tvoj ochranca a pomocník veril,
že z teba vyrastie zdravý a mocný strom,

ktorý len tak niečo nezdolá.
Poradili ste si s búrkou, nepohodou.

Vydržal si, keď si mal niekoľko dní korene 
pod vodou.

Víchor, sneh a mráz ti neublížil,
no proti ľudskej zlobe si nič nezmohol.

Zasiahla ťa strela zhmotneného ľudského zla.
Obloha sa temným mračnom zastrela,

krupobitie ľudskej nenávisti a zloby padalo 
na zem

a otváralo čierne hroby.
Stalo sa to zavčas rána,

ktoré sľubovalo krásny deň.

Zostala ti koruna rozčesnutá vo dvoje.
Jej kúsky rozmetané široko-ďaleko po tráve.

Tvoj hladký, sivozelený kmeň zhorel
a ako nemá  pochodeň

čiernym dymom k oblohe čnel.
Tvoj život sa vtesnal do jediného živého 

obrazu.

Boli v ňom všetky krásne chvíle.
Šum lístia, pestré motýle.

Vtáčatá vylietajúce z hniezd.
Ich vďačný spev a bzukot včiel,

voňavé kvety v tráve.
Nespočetné cestičky usilovných mravcov

 Keď nás doháňajú vlastné pochybenia, 
slabosti alebo nerozvážne rozhodnutia

   Určite ste to už zažili, to v nadpise. No nie je správne pri svojich nezdaroch  
nadávať na celý svet a hľadať vinníka v iných ľuďoch, ale zamyslieť sa nad 
tým, v čom sme my sami pochybili a čo musíme urobiť, robiť, aby sme sa 
v budúcnosti nesprávnemu konaniu vyhli, aby sme pochybenia napravili, 
ak sa ešte dajú napraviť. Samozrejme v prípade, ak chceme zostať čestní, 
zodpovední, ak nám záleží na dobrej povesti, ak nechceme dávať príčinu 
na ohováranie a zbytočné mudrovanie. Veď kto robí, môže sem-tam urobiť 
aj nejakú chybičku. Je to ľudské.
   Najhoršie, čo môžeme v prípade pochybenia urobiť, je zostať ľahostajní a 
zamiesť problémy, ako sa hovorí, pod koberec. Neoplatí sa to. Objavia ich 
tam, dobehne nás to a následky môžu byť ešte horšie. Ak sa naše pochybe-
nia týkajú len nás samých, nie je to až taká tragédia, ale ak naše prešľapy 
ohrozujú, ochudobňujú iných ľudí, dedinu, mesto, štát, potom je to už váž-
ne, potom to je zahrávanie sa s osudmi iných alebo zaťahovanie iných do 
nečestného, zlého konania spôsobujúc škody.
   Ak už sme zapletení, namotaní niekým iným, nečestným indivíduom ale-
bo aj celou reťazou pochybných indivíduí, je ťažké odstrihnúť sa od nich, 
bezpečnejšie by bolo pokúsiť sa od nich odviazať. V každom prípade sa tre-
ba vzoprieť nesprávnemu konaniu, poukázať na nebezpečenstvo, vyvodiť 
dôsledky, aj voči sebe, aj keby to malo byť veľmi nepríjemné, či nepopulár-
ne.
   Možno niekomu napadne sa opýtať:,, Čo v takom prípade, ak máme radi 
ľudí, nechceme ich znemožniť, prezradiť ich nekalé praktiky, aj keď ich po-
chybenia sú už do očí bijúce?“
 Ak zatvárame  pred tým oči, zľahčujeme situáciu, ublížime im ešte viac, 
lebo raz to aj tak musí prasknúť. To nie je láska k blížnemu, ale zbabelosť.
   V škole na etickej výchove vedieme deti k tomu, by vedeli poukázať a 
ohodnotiť to dobré
v človeku, v jeho aktivitách, ale zároveň vecne upozorniť aj na chyby, naj-
mä ak ohrozujú iných. Nerobiť to s cieľom znemožniť, zahanbiť niekoho, ale 
pomôcť mu, aby raz nedošlo k niečomu horšiemu.
   Tak nejako by to malo byť medzi ľuďmi, najmä ak sú verejne činní. U nich 
sú pochybenia zvlášť viditeľné. Na ich činnosť a správanie sa pozerá a hod-
notí ich veľa ľudí. Mnohí do problematiky veľmi dobre vidia.

Naša obec a kultúra v nej
   Tej sa u nás v obci dobre darí. Svedčí o tom množstvo hodnotných pod-
ujatí. Kultúrna, spoločenská a športová činnosť má aktívnu podporu aj z 
obecného úradu na čele so starostom, tiež zo strany poslancov. Prispieva k 
tomu aj pôsobenie ZUŠ, všetkých kultúrnych, spoločenských a športových 
organizácií. Sú mnohí zanietení jednotlivci v školách, organizáciách, medzi 
obyvateľmi obce. Na kultúru sa vyčleňuje aj dostatok finančných prostried-
kov zo strany OÚ, jeho starostu a finančnej komisie, čo občania pozitívne 
hodnotia.
   K spokojnosti všetkých stačí už len zamerať sa aj na kultúru prostredia, v 
ktorom žijeme, vzhľad obce, jej krásneho prírodného prostredia, v ktorom 
je zasadená, ku ktorému sa správame málo pozorne, niektorí priam neúc-
tivo/skládky, smetiská, zbytočné vyrubovanie stromov/. Mnohí občania by 
pri skrášľovaní obce a jej okolia určite priložili ruku k dielu. Treba len malý 
impulz, väčší záujem, zastrešenie zo strany obce. Poslanci sú tomu naklo-
není, ale sú len poradným orgánom. Všetko by nadobudlo iný rozmer. Naša 
Valaská by bola oveľa krajšia zvnútra aj zvonku – vzhľadom, tiež vo vzá-
jomných vzťahoch.
Aj na takúto tému by sme mohli viesť diskusie. Čo vy na to, milí ob-
čania?

Zamyslenie
   Človek nikdy nie je s ničím  spokojný. Túto vetu vyslovujeme s výčitkou ale-
bo len tak, medzi rečou. A ani si neuvedomujeme, akú veľkú pravdu v sebe 
skrýva. Tiež poučenie, lebo naša spravodlivá nespokojnosť nás má posúvať 
ďalej správnym smerom, k pokroku, k všeobecnému blahu. Ale musíme aj 
sami popracovať na probléme a prikladať svoj um, ruky a cit k dobrej veci. 
Alebo na potlačenie veci zlej.

Mgr. M. Pacerová

v spleti tvojich koreňov.

Ľudské túžby a sny.
Víťazstvá a prehry.

Ich zvláštne snaženie ísť proti životu a 
proti sebe.

Akoby ani neboli  deťmi tejto Zeme.

Nikdy si nepochopil ich správanie a ciele.
Ani tvoj pomocník ti nevedel dať vysvetlenie.

Po osudnom ráne
stal sa živou pamäťou stromčeka pod tebou,

ktorý z tvojho semienka vyrástol.
A prospieval pod jeho starostlivou ochranou.

A život ide ďalej.
Po rokoch zlých, plných bolesti a žiaľu,

čas pokojnejšie plynul, zacelil nejednu ranu.
Človek a svet vnárajú sa do času.

 A na pastvu pod lesom prišiel iný pastier.
Nebol to malý chlapec, bol to muž stredných 

rokov.
Sadol si pod mladý urastený strom.

Zamysleným pohľadom pozoroval stádo pred 
sebou.

Šum lístia ho uspával, zaspal.
Ochranca stromu mu podivuhodný príbeh 

rozprával.

Náhle vstal.
Zobral do rúk pílu, čo so sebou mal.

Podišiel k zohyzdenému starému stromu.
Odrezal kýpeť, vyčistil okolie.

Jediná myšlienka hlavou mu prebleskla.
Milujem ťa, život.

Na horizonte zaliatom popoludňajším slnkom
zjavila sa postava.

Ľahučkým krokom sa k nemu blížila.
Ladnosť ženských pohybov splývala
s pohybom dozrievajúceho obilia.

Aj na diaľku ich vrúcna láska spájala.
Mužným krokom ponáhľal sa jej v ústrety.

A na pastve pod lesom,
opretý o mladý urastený strom,

 malý boží služobník
láskavým pohľadom

sledoval ich kroky.
/Mapava/

Balada o strome

Zamyslime sa
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Aj v duchu tohto slávneho výroku sa nieslo včerajšie zastupiteľstvo, hlavne v jeho závere, 
kedy pod paľbou oprávnených výčitiek starosta opätovne nezvládol  jeho vedenie a za-
stupiteľstvo bezdôvodne ukončil.
       Ale pekne po poriadku, ... už v úvode pri schvaľovaní programu tvrdo narazil, keď na-
raz dvaja poslanci navrhli stiahnutie hneď štyroch bodov s odôvodnením nepripravenosti 
a nevhodnosti/body 6,7/, ako aj nemožnosti prerokovania z dôvodu nedodania podkladov/
body 8.2.4 a 8.2.5/.
A aby ani on nezostal pozadu, stiahol bod 8.1 so slovami: ,,Veď už je aj tak po termíne.“, hoci 
táto megalomanská problematika ležala v  jeho zásuvke pomerne dlho, bez toho, aby ju 
náležite predstavil a vysvetlil, napr. na finančnej komisii! Ale to by sa jej musel aj fyzicky 
zúčastniť.
Je samozrejmosťou, že vedenie zasadnutia by sa malo viesť v duchu rokovacieho poriadku, 
ktorý by ale predsedajúci musel mať naštudovaný, aby nedochádzalo k tomu, že zástup-
ca starostu dá procedurálny návrh/o ktorom sa hlasuje bez rozpravy/a rozprava i naďalej 
pokračuje, navrhnuté hlasovanie za program sa má schvaľovať „en block“, ale pri návrhu 
zrušenia bodov sa hlasuje postupne, veď čo ak sa zrazu zmení názor a výsledok bude iný!?
    Včerajším vrcholom pri konečnom schvaľovaní však bolo, že keď sa po dlhom handrko-
vaní konečne program učesal a následne schválil, a po bode 3 zrazu starosta uviedol bod 
mimo programu... a to vystúpenie zástupcu fy Vares!!! Niežeby to nebolo potrebné, veď táto 
požiadavka zo strany poslancov na bedrách starostu ležala už prekliate dlho, ale aj takéto 
drobnosti o čomsi svedčia... o dodržiavaní určitých pravidiel!
    To, že tento problém je starostovou „Achillovou pätou“, potvrdzuje aj stále pravidelné po-
dávanie hlásení o stave (ne)plnenia prijatých uznesení, zo strany HK.
Ja som z posledného vystúpenia napočítal 11 permanentne sa opakujúcich neustále igno-
rujúcich restov, ktoré, obávam sa že nebudú/nie v silách ale v chuti/ zo strany úradu nikdy 
splnené.
    Starosta sa medzi iným poslancom aj posťažoval, že nenachádza priestor pre vzájomnú 
spoluprácu/napr.štafáž – v preklade komparz, po česky delat křoví/pri akciách obce, že ne-
dostáva žiadne podnety od poslancov a teda že si spoluprácu s nimi nemôže vynachváliť!!!
Trestuhodne pri tom zabúda a  absolutne si neuvedomuje,   že práve tie jeho úradom 
odignorované a  poslancami prijaté uznesenia, sú tie pravé odporúčania, ktoré obec 
majú posunúť po kúskoch vpred!
    Ďalší plač nastal pri schválení uznesenia, ktorým sa mu ukladá pokuta za nesplnenie pod-
mienok pri podávaní oznámenia o funkciách a majetkových pomeroch.
Je nanajvýš zahanbujúce, že vrcholný predstaviteľ obce si nevie túto skutočnosť v zmysle 
zákona ošetriť a podať načas tak, aby bolo zákonu vyhovené!
On prvý medzi prvými, reprezentujúci obec nie prvý raz, prichádza znovu do rozporu so 
zákonom.
Zákon v tomto prípade nerozoznáva menej či viac závažné porušenie, ako sa na to snažili 
poukázať poslanci, čo sa zdržali, ale hovorí jednoznačnou dikciou.
Čo dodať k výške pokuty? – je symbolická, nikoho neruinuje, slúži hlavne ako výstraha – 
memento, aby si starosta zo zákona(ov) nerobil, tak ako zo zasadnutí, „svojvoľný diktát“, 
ale aby ich aj patrične rešpektoval!
V bode „Rôzne“ okrem iného boli vyslovené znovu výčitky k funkčnosti niektorých referátov, 
hlavne okolo stavebnej činnosti a neriešenej problematike s ňou spojenej.
    Hovorilo sa o investičných projektoch, ktoré stoja, o prípade neviditeľnej multikáry, ktorá 
podľa kúpnej zmluvy/mimochodom tú by lepšie zvládol nakresliť možno už aj žiak základ-

Vážení spoluobčania ,
prepožičiavam si toto oslovenie z úvodníka našich obec-
ných novín, kde sa nám, občanom, sypúc si popol na hla-
vu ozýva predýchavajúci sa  starosta s bôľom v srdci, že 
ho tak dlho nebolo na týchto stránkach cítiť.
Nu ...,ale popravde povedané, jeho cítenie, čo sa vedenia 
obce týka, to je na rozsiahlejšiu diskusiu ..., a je úprimne 
povedané nehodné názvu funkcie, ktorú zastáva!
Starosta začal s tým, že povedal ,,Á“ – achká – ochká, aká 
krivda sa mu vo výkone moci stala, až taká, že nemôže 
nájsť spoločnú reč s  poslancami rovnako demokraticky 
zvolenými, ako on sám.
Že sa hľadajú len pochybenia a obvinenia a nie nápravy!
Dokonca argumentuje, že síce z jeho strany nie je všetko 
100 %-né a že mu chýba – citujem „priateľská podpora“ 
tak, aby tomu mohlo byť.
Nuž dovoľujem si tvrdiť, že jeho výkonnosť  nie je ani 
polovičná, čo síce umožňuje chod obce v jej základných 
funkciách, ako aj základnú údržbu, ale nie jej rozvoj, jej 
progres, jej víziu do budúcnosti, realizáciu investičných 
projektov, ako aj postupné vymazávanie starých restov, 
ktoré sa trpezlivo kopia a naberajú na sile, aby raz naplno 
vypukli, prirodzene práve vtedy, keď to budeme najme-
nej očakávať. 
Takže treba na rovinu povedať aj to ,,B“ – to békanie, kto-
ré nie je ochotný počúvať, či už zo strany niektorých ob-
čanov, ale hlavne zo strany poslancov, podotýkam tých 
poslancov, ktorým skutočne o obec ide.

Ale v podstate asi všetkým poslancom o čosi ide, len ako-
si nevedia upliesť ten správny uzol tak, aby sa rozplietli 
v tom starom „gordickom“, ktorý poniektorých ešte stále 
zväzuje!
Budem ale konkrétny a na pomoc si zoberiem pár info z 
pravidelných správ hlavného kontrolóra obce.
V  týchto správach sa píše o  nesplnených uzneseniach, 
ktoré na predchádzajúcich zasadnutiach obce boli 
poslancami prijaté a zo strany úradu starostu obce jemne 
povedané odignorované...
Žiaľ momentálny výklad zákonov, súvisiacich s  touto 
problematikou, neumožňuje orgánom činným v  trest-
nom konaní v  súčastnosti túto ignoráciu vážnejšie po-
stihovať!
A  toto starosta so svojimi právnymi poradcami poctivo 
využíva.
Uznesenia sa jednoducho nepodpíšu – informácie sa 
nepodajú – podklady na rokovania sa nepripravia – 
zasadnutia sa svojvoľne ukončujú – diskusie odklada-
jú – riešenia v nedohľadne, tak asi o tomto chcel staros-
ta vo svojom príspevku písať, len som to nikde nenašiel.
Pán starosta, tak prečo?:
- nie je doposiaľ uzavretá nová zmluva so Slovenskou 
poštou
(vedome ignorujete dôsledky súčasného stavu...)
- nie je vypracovaná štúdia parkovacích miest v obci, ako 
aj dlho-predlho požadované riešenie dopravnej paspor-
tizácie
- nie je vypracovaný plán hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja obce
- nie je vypracované stanovisko o správcovskej činnosti 
Valbytu
- nie je vypracované protokolárne meranie osvetlenia 
obce ako aj odborný posudok o spôsobilosti osvetlenia
- nie je vypracovaná a uzavretá nová zmluva o poistení 
majetku obce
- ste zanedbali výber nájomného v súvislosti s neodpre-
dajom pozemkov pod garážami
- a  mnoho ďalších prešľapov(ne-zodpovednosť pri do-
dávateľských faktúrach, nezverejňovanie zmlúv v zmysle 
zákonov, nevysporiadanie nezaplateného schodku za 
prenájom NP, stolnotenisové stoly, zmluva so ŽP-šport, 
verejná súťaž na zvukára, sporné vymenovanie konateľa 
obecnej s.r.o., pochybenie pri kúpe multikáry, nefunkčný 
obecný infokanál, objednávanie investičných projek-
tov, (ne)jednanie so SBS-poisťovňou pri krádeži trezora, 
zle uzavreté zmluvy, neodbornosť niektorých referátov, 
neriešenie neplatičov nájomného, (ne)evidencia bytov, 
blokácia informácií pre zastupiteľstvo a  príslušné komi-
sie, a pod...)
A tieto „veci“ sa s ním pomaly ťahajú už druhé volebné 
obdobie, jeho hlavnou úlohou je hrať nielen rolu „krá-
ľa“, ale aj „spiaceho chrobáka“ tak, aby sa čas natiahol 
a v podstate potápajúca sa loď preplávala do najbližšieho 
prístavu v roku 2018, kde by mal kapitán túto definitív-
ne opustiť?!!!, pravda, ak nenastane udalosť, ktorá mu to 
umožní omnoho skôr.
Je na vás, občania obce, čo si z týchto riadkov vyberiete 
za to svoje, ja chcem neznalých len oboznámiť a znalým 
pripomenúť, že vari už aj nastal čas na zmenu na korme 
našej lode.                                           Ing. Ján Holko, 04/05/2016

Keď úprimnosť nie 
je úprimnosťou

nej školy/mala dávno brázdiť ulice obce, ale aj o ušlom nájme za obecné byty, ktoré obec od 
roku 2009 nepožaduje od nikoho, že vraj je to už na úrovni cca 19 000,-€!
Ďalší únik financií sa rysuje na ušlom nájme za neodpredané garáže, HK to vyčíslil za roky 
2014-15  na  sumu cca 10 500,-€!
    Zaujímavosťou, ktorá taktiež spestrila zasadnutie, bola požiadavka na vysvetlenie záhad-
ného zmiznutia 16 m3  spíleného drevného materiálu, ktorý sa mohol podľa poslankyne 
využiť a použiť pre potreby obce.
Odpoveďou bolo, že kubíky sú vymyslené a hmota sa aj tak na „Jána“ spáli, keďže za porez 
by obec musela na píle platiť!!!
Ak sa pre obec budú  v budúcnosti kupovať hranoly a laty, tak by to mohol starosta utiahnuť 
z vlastného!
Tak ako by mohol zatiahnuť aj faktúru za zbytočne zvolané zastupiteľstvo, /presne 200,-€/, 
ktoré tomuto predchádzalo a o ktorom iste dobre vedel, že nebude uznášania schopné, pre-
tože mal dostatok signálov o ospravedlnení od poslancov, ale hlavne úmyselne zamlčal tú 
skutočnosť, že pri zostavovaní ročného plánu zasadnutí s dopoludňajším časom zasadania 
drvivá väčšina nesúhlasila!!!
A práve tu vhodne zapadla na zasadnutí poznámka poslanca v tom zmysle: ,,A ty si si skutoč-
ne myslel, že ti niekto sem príde?“ Poznámka veľavravná.
    Záverom každého programu zvyčajne býva „Diskusia“.
No nie vždy je to aj pravidlom vo Valaskej, ale včera bola nádej..., veď starosta sa dlho držal 
na uzde, viac menej  toto zasadnutie kočíroval v mantineloch - narážajúc na ne, ale plný 
zásah dostal od občianky, ktorej padol plot do záhrady, ktorá poukázala na tú skutočnosť, 
že sú hrozbou aj ďalšie ploty.
Jednoducho žiadala riešenie stavu, nie suchým „statickým“ prehlásením, že cesta je v po-
riadku, že keď nemá chlapov v rodine, v dedine sa nájdu, čo jej pomôžu.
Samozrejme, nič nie je zadarmo, ale chce to trochu ľudskejší prístup, veď boli návrhy na 
zvolanie všetkých dotknutých, na predostrenie riešenia, ale... ale... opäť všetko v starých ko-
ľajách, ignorancia problému - vyčkávanie, však sa to možno utrasie samo, a hlavne, hlavne 
po čase to ľudí prestane baviť a prestanú otravovať!!!
Nezdá sa vám, že obyvatelia obce sú z takéhoto prístupu zo strany úradu parádne znechu-
tení???
A že ich už nebaví bojovať s veternými mlynmi???
A potom sa poslanci čudujú, že občania nemajú záujem o veci verejné???
A z tohto blbého pocitu starosta profituje a vôbec sa nerozpakuje sám vyzývať poslancov, 
aby iniciovali jeho odvolanie v referende!!! a na nemenovaného poslanca verejne poukazu-
je ako na jedného jediného z celkového počtu obyvateľov, ktorý večne proti nemu niečo 
má, dokonca mu dáva aj nemiestny návrh – aby opustil túto obec a odsťahoval sa!!!
Ale späť k frustrovanej občianke.... tá neakceptovala kolegiálne výhrady starostu, ani jeho 
samourazenie a rovno bez akýchkoľvek vulgarizmov ho poslala nakúpiť si zeleninu, odpo-
ručila mu  K E L.
Asi preto, že obsahuje o. i. antioxidant betakarotén, ktorý, ako vieme, je zodpovedný za lepší 
zrak, z čoho je jasné, kam občianka mierila.
Po nakúpení, keď už mal starosta plnú kapsu odporúčaní, pod jej ťarchou jednoznačne a ne-
kompromisne so slovami z úvodu: ,,Terazky... tu velím ja...!“ zasadnutie rázne ukončil, bez 
toho, aby si vypočul ďalšie odporúčania zeleninového charakteru.
 
Tak takýchto pár podobných slov som vám chcel položiť aj ja, ale keď ste zvolili takúto for-
mu Diskusie, dovoľujem si ja reagovať  v tomto prípade po svojom takto.

Ing. Ján Holko, 1/6/2016
 
 

Dosť bolo diskusie! Terazky som majorom ja!

ČO NÁS PÁLI...
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      Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme 
oddýchnuť a  viac ako inokedy sa venujeme 
svojej rodine, poznávaniu krajiny,  kúpe spo-
mienkových predmetov pre našich blízkych, 
ako svojim osobným dokladom, platobným 
kartám či  finančnej hotovosti. Ide hlavne 
o  kúpaliská, návštevy kultúrnych pamiatok, 
spoločenských podujatí, ale aj obchodných 
centier s väčšou koncentráciou obyvateľstva. 

Odporúčame vám, aby ste si svoje osobné 
veci, hlavne doklady a peňaženky chránili. Ne-
nechávajte si ich na kúpaliskách v taškách bez 
dozoru, resp. na miestach, odkiaľ je ich možné 
ľahko vytiahnuť, napr. v zadnom vrecku noha-
víc, na vrchu kabelky, v neuzatvorenej taške 
uloženej v nákupnom vozíku alebo na viditeľ-
nom mieste vo svojich automobiloch. 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
    2.  Pamätná izba 
    3.  Monografia  Valaskej
    4.  Vianočná výzdoba
    5.   Rôzne
    6.  Záver

BOD 1.
Stretnutie členov kultúrno-športovej komisie otvo-
ril a prítomných privítal predseda komisie  p. Poliak. 
Stretnutie sa konalo netradične v priestoroch bý-
valého MNV v  materskej časti obce. Dôvodom 
bolo, aby prítomní videli v akom stave je pamätná 
izba  a tiež významné osobnosti Valaskej.

BOD 2.
PaedDr. Dušan Sliačan priblížil začiatky, ako sa za-
čala pamätná izba budovať. V tej dobe zariadenie 
pamätnej izby napĺňalo jej poslanie.  Podotkol, že 
treba brať do úvahy pripomienky pani Švajdovej – 
zamestnankyne breznianskeho  múzea. 
Pani Pastírová podotkla, že v minulosti navrhovala 
odkúpenie staršieho domu, ktorý by bol vhodný 
na tieto účely, ale tento návrh bol zamietnutý.
Zároveň navrhla premiestniť obrazy osobností do 
vedľajšej miestnosti a rozdeliť ich podľa kategórií.
Všetci prítomní sa zhodli v názore, aby sa v týchto 
priestoroch neorganizovali žiadne oslavy.
 Treba zrekonštruovať podlahy, dvere, steny. Tieto 
dve miestnosti majú byť uzamknuté a  kľúče má 
mať len pani Havrilová – správca.
Ing. Fischerová nás oboznámila s kritériami, podľa 
ktorých sa osobnosti vyberali:
- rodák z Valaskej (okrem dvoch výnimiek )
- zviditeľnil Valaskú v oblasti kultúry, vedy a športu 
- má čistý morálny profil
Ďalej navrhla do budúcna využívať celý vrchný 
priestor, urobiť stálu expozíciu, doplniť napr. ko-
berce, výšivky, zakúpiť figuríny, ktoré by sa obliekli 
do valaštianskych krojov. 
Pani Kúdelková podotkla, že v  pamätnej izbe jej 
chýba spomienka na vojnové obdobie.
Ing. Dundovič navrhol náklady na rekonštrukciu 
priamo zahrnúť do rozpočtu každý rok. 
Pani Pastírová podotkla, aby sa o  tieto priestory 
starala MO MS, pretože má k týmto hodnotám naj-
bližší vzťah.
PaedDr. Magera poďakoval pani Havrilovej za to, že 
je ochotná ukázať deťom, ako sa v minulosti tkalo 
na krosnách. 

Pán Poliak navrhol, aby  boli predložené finančné 
požiadavky na túto rekonštrukciu. 

Pani Havrilová pripomenula, že jedna z  týchto 
miestností sa využíva aj na voľby. Na túto činnosť 
sa má nájsť iný priestor. 

PaedDr. Magera a pani Pastírová upozornili na to, 
že redakčná rada  Valaštianskeho hlásnika potrebu-
je lepšie priestory a kvalitnejšie technické zabezpe-
čenie.

Ing. Dundovič poradil, aby si dala redakčná rada 
žiadosť na nový počítač.

BOD 3.
Mgr. Ján Weiss v spolupráci s pani Luptákovou dl-
hodobo pracoval na výbere, úprave  a spracovaní 
obrazových materiálov, ktoré sa majú použiť na vy-
danie monografie II. Valaská v obrazoch. Tieto foto-
grafie zachytávajú prácu a život rodín vo Valaskej. 

Pani Luptáková súčasne priniesla fotografie na USB 
– kľúči, aby sme si ich mohli pozrieť. Výber fotogra-
fií je veľmi citlivá téma, viacerí sa priklonili k názoru, 
aby sa do  monografie zapracovali aj fotografie zo 
sídliska a  z  Piesku,  nielen z  materskej časti obce.  
Prítomní hovorili, aby sa prizval aj „nestranný  od-
borník“. Každý z prítomných ocenil záslužnú prácu 
pani Luptákovej. 
Pán Poliak pozval pani Luptákovú na pracov-
né zastupiteľstvo, kde porozpráva aj ostatným 
poslancom o monografii, pretože vydanie knihy je 
finančne náročnejšie a  vyžaduje si súhlas väčšiny 
poslancov. Pri náklade 1000 ks je predpokladaná 
cena 8600,- eur.

BOD 4. 
Členovia kultúrnej komisie sa zhodli, že v  obci je 
potrebné vyriešiť „vianočnú svetelnú výzdobu“. 
Pán Poliak požiada na obecnom zastupiteľstve, aby 
obec oslovila firmy a získala 3 – 4  cenové ponuky. 
Súčasne treba vyriešiť technické zabezpečenie sve-
telnej výzdoby s firmou ECOLED.

BOD 5.
Kultúrny referent – p. Králiková nás oboznámila 
s  pripravovanými kultúrno–spoločenskými podu-
jatiami, ktoré nás čakajú v najbližšej dobe. 
10. 6. 2016 Deň detí
19. 6. 2016 krst knihy Hlas srdca (podujatie sa ne-
uskutoční)
26. 6. 2016 Záverečný koncert žiakov a  učiteľov 
ZUŠ
Výstava absolventov ZUŠ výtvarný odbor „Svet na-
šich duší“
Kultúrna jeseň Valaská 2016 – je v štádiu príprav

Prítomní sa zhodli na tom, že stolnotenisový stôl, 
ktorý je umiestnený na Októbrovej ulici, nemá 
vhodné miesto z bezpečnostného hľadiska (loptič-
ka uteká na cestu).
Poškodené multifunkčné ihrisko treba urýchlene 
opraviť(osloviť referát pre rozvoj obce), aby nedo-
šlo k úrazu. 

Odporúčané uznesenia na OcZ:
OcZ žiada obecný úrad 
1.       Aby celé prvé poschodie bývalého  obecné-

ho úradu v  materskej časti obce uzavrel iba pre 
potreby obce, aby sa tam neorganizovali žiadne 
súkromné akcie a oslavy.
2.    Aby najneskôr do 31.12.2016 zabezpečil úpra-
vu dvoch miestností, a  to miestnosť pamätnej 
izby a vedľajšiu miestnosť, kde budú umiestnené 
významné osobnosti Valaskej takto:
- vymaľovať, steny, upraviť dvere, zrekonštruovať 
podlahy a v priestoroch pamätnej izby nainštalo-
vať elektriku a svetlá do domčeka.
3.    Predložiť OcZ písomne do 31.08.2016 rozpo-
čet a cenovú kalkulácia na pripravované práce.
  OcZ žiada obecný úrad, aby redakčnej rade Va-
laštianskeho hlásnika bol poskytnutý   lepší PC, 
priestory na obecnom úrade, kde môžu využívať 
rýchlejšie pripojenie na internet a bol zapožičaný 
fotoaparát, ktorý má vo svojom vlastníctve obec.
  OcZ žiada obecný úrad, aby najneskôr do 
31.08.2016 boli písomne predložené viaceré ce-
nové ponuky na realizáciu vianočnej výzdoby od 
firiem, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou, a  tak 
isto následnú možnú realizáciu a  umiestnenie,  
keďže to môže byť problematické v súvislosti  so 
zmluvou medzi obcou a firmou ECOLED.

Požiadavka na starostu obce:
Predseda komisie Poliak   Marek   týmto žiada 
a  prosím starostu obce, aby pozval na pracovné 
stretnutie starostu s poslancami  hlavnú tvorky-
ňu p. Luptákovú, ktorá dala monografiu Valaská 
v obrazoch  dokopy pokračovaní práce Mgr. Jána 
Weissa a p. Vilhanovú, aby mohli odprezentovať 
túto monografiu všetkým, aby nevznikli nejaké 
dohady, že niekto o tom nevedel, keďže ide o 
prípadnú väčšiu  investíciu z obecného rozpočtu, 
mohol sa každý k tomu jasne vyjadriť a mohlo sa 
pokračovať v realizácii.

 BOD 6.
Na záver predseda komisie p. Poliak poďakoval 
všetkým za účasť. 

Zápis napísaný dňa 14.6.2016
Zapísal: D. Králiková, M. Poliak

Zápisnica zo zasadnutia kultúrno – športovej komisie konanej 9. júna 2016

Polícia
upozorňuje

Pri nakladaní tovaru do batožinového 
priestoru auta z nákupného  košíka si nene-
chávajte kabelku či doklady odložené bez 
dozoru na sedadle vozidla. Najvhodnejšie je 
nosiť kabelku či tašku uzatvorenú pri sebe na 
pleci a pridržiavať ju rukou.
 
Majte na pamäti, že vreckári pracujú v  sku-
pinách, často pri krádežiach využívajú deti 
a tlačenica im uľahčuje prístup k  dokladom 
a financiám. Práca vreckárov spočíva v  tom, 
že pracujú ticho, rýchlo, príp. v  skupinkách 
a bez toho, aby ste cítili, že vám niečo mizne.

Dbajte aj na opatrnosť pri výbere peňazí 
z  bankomatu, využívajte bankomaty v  ruš-
nejších častiach mesta, ak je to možné, vyhý-
bajte sa výberu peňazí potme. Vybranú hoto-
vosť si hneď uschovajte.

Aby sa dovolenka vydarila a zostali na ňu iba 
pekné spomienky, myslite okrem bezpečnos-
ti na cestách aj na bezpečnosť vašich úspor, 
dokladov a majetku. 
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Kompostovanie je pravdepodobne najstar-
šia recyklačná technológia. Existuje o ňom 
množstvo článkov, letákov, brožúr a kníh. 
Dnes pri kompostovaní na rozdiel od minu-
losti, kedy sme sa riadili intuíciu a skúsenos-
ťami našich predkov, sa využívajú aj vedec-
ké poznatky a technológie. Kompostovanie 
sa tak stalo najflexibilnejšou technológiou 
nakladania s biologicky rozložiteľnými od-
padmi.

Ako správne kompostovať:
- dno zásobníka alebo hrvole vysypeme hrub-
ším materiálom (posekané konáre, drevo) kvôli 
lepšej cirkulácii vzduchu a odtok vody
- kompostujeme dusíkaté látky  ako hnoj, trus, 
trávu, kuchynský odpad, ktoré premiešame 
s uhlíkatými látkami ako sú piliny, lístie, konáre, 
slama, v  podstate miešame vlhký materiál so 
suchým, savým materiálom
- vlhkosť v  kompostovisku - kompost nesmie 
byť suchý ani mokrý, po stlačení nesmie z neho 
kvapkať voda
 - prevzdušňovať kompostovaný materiál 
otvormi v kompostovisku a aspoň 1-2x preho-
dením kompostu do druhého zásobníka, čo 
urýchľuje rozklad
- dobre založená zakládka sa po 1-5 dní výraz-
ne zahreje, čo môže trvať niekoľko týždňov, pri 
výraznom poklese teploty kompost prehádže-
me, čím podporíme rozklad bioodpadu
- približne po 9-12 mesiacoch je kompost zrelý, 
to závisí od toho, ako často kompost preha-

nová Valaská stará Valaská Piesok
Dátum
zberu Deň Dátum 

zberu Deň Dátum 
zberu Deň

13.06.2016 pondelok 15.06.2016 streda 03.06.2016 piatok
14.06.2016 utorok 16.06.2016 štvrtok 17.06.2016 piatok
27.06.2016 pondelok 29.06.2016 streda 01.07.2016 piatok
28.06.2016 utorok 30.06.2016 štvrtok 15.07.2016 piatok
11.07.2016 pondelok 13.07.2016 streda 29.07.2016 piatok
12.07.2016 utorok 14.07.2016 štvrtok 12.08.2016 piatok
25.07.2016 pondelok 27.07.2016 streda 26.08.2016 piatok
26.07.2016 utorok 28.07.2016 štvrtok 09.09.2016 piatok
08.08.2016 pondelok 10.08.2016 streda 23.09.2016 piatok
09.08.2016 utorok 11.08.2016 štvrtok 07.10.2016 piatok
22.08.2016 pondelok 24.08.2016 streda 21.10.2016 piatok
23.08.2016 utorok 25.08.2016 štvrtok 04.11.2016 piatok
05.09.2016 pondelok 7.09.2016 streda
06.09.2016 utorok 08.09.2016 štvrtok
19.09.2016 pondelok 21.09.2016 streda
20.09.2016 utorok 22.09.2016 štvrtok
03.10.2016 pondelok 05.10.2016 streda
04.10.2016 utorok 06.10.2016 štvrtok
17.10.2016 pondelok 19.10.2016 streda
18.10.2016 utorok 20.10.2016 štvrtok
31.10.2016 pondelok 03.11.2016 štvrtok

Ak občan potrebuje vykonať zber BRO (oddelene tráva a oddelene konáre), je potrebné, 
aby ho najneskôr v deň zberu ráno vyložil pred svoj rodinný dom. 

Zber bude prebiehať každý párny týždeň v mesiaci.

dzujeme
- pri používaní zrelého kompostu na záhony, 
väčšie časti nerozložených materiálov vkladá-
me do kopy na nový komspot

Ako využívať zrelý kompost 
Hotový kompost je hnedej až tmavohnedej 
farby, dobrej štruktúry, nezapácha, vonia po 
humuse. Jeho prednosť je v tom, že zadržiava 
vlahu, prevzdušňuje pôdu, obsahuje veľa živín. 
Hotový kompost môžeme použiť pri sadení 
všetkých plodín alebo plošne 2-4 l na m2.         

Výhody kompostovania 
- kvalitné hnojivo pre záhradku 
- ušetrenie peňazí za odvoz odpadov a kúpu 
hnojiva
- zlepšenie lokálneho životného prostredia
- zníženie množstva biologického odpadu 
v nádobe na komunálny odpad

Ako si vyrobiť domáci kompostér
Potrebujete:
klince
kladivo
meter
ceruzka
pevný špagát
nožničky
šikovné ruky

Objem kompostéru závisí na množstve kom-
postovaného materiálu. Odporučuje sa mini-
málny objem 1 m3. Kompostér môže mať roz-
mery 100 x 100 x 100 cm.

8 hrubších dosiek alebo hranolov 
100 x 6 x 6 cm

20 dosiek  - 100 x 10 x 2 cm 

Postup
1. Najprv je potrebné vytvoriť dve steny kom-
postéru. Na dva hranoly pribite klincami dosky 
tak, aby boli  medzi nimi rovnaké medzery a 
konce dosiek končili na hranoloch. Medzery 
slúžia na prevzdušňovanie kompostu.  

2.Vytvorte tretiu a štvrtú stenu. Dosky pribite 
na hranoly tak, aby prekrývali hranol o  jeho 
šírku. Aj na týchto stenách musí byť dodržaná 
rovnaká medzera medzi doskami. 

3. Nakoniec pomocou klincov pripevnite 
k  prvej a  druhej stene tretiu. Poslednú stenu 
pripevnite v  štyroch bodoch ku kompostéru 
pomocou pevného špagátu, aby ste ju mohli 
vyberať, keď budete chcieť použiť kompost.

Ideálne je mať na kompostovisku  tri kompo-
stéry.   Do prvého dávať bioodpad, v  druhom 
bude prebiehať kompostovanie a tretí by slúžil 
na uskladnenie kompostu. Kompostér nemusí 
byť vyrobený len z dreva, ale aj z iných materi-
álov (staré palety, pletivo). (http://www.ekodo-
mov.cz/?id=293)
Kompostovať môže každý. Nájdite aj vy 
svoje možnosti, ako a kde kompostovať 
a vytvoriť si vlastný kompost. 

Ing. Miriam Murínová, odborná referentka OcÚ

P L Á N 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v obci Valaská na 

kalendárny rok 2016

KOMPOSTOVANIE
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   Od januára 2015 sú žiaci z našej 
ZŠ Jaroslava Simana z  ročníkov 
6. – 9. zapísaní v organizácii Stro-
mu života ako kluby Ekohliadka 
1 a  Ekohliadka 2 pod vedením 
vyučujúcich Ing. Z.  Slezákovej 
a  PaedDr. M. Mageru. V  tomto 
školskom roku sa  prvý raz za-
pojili do celoslovenskej súťaže 
ENVITALENT.  Dvanásť žiakov  bo-
jovalo počas  šiestich  kôl v rám-
ci tejto celoslovenskej súťaže  
v  dvoch kategóriách: šiesty až 
siedmy ročník a ôsmy až deviaty 
ročník.  Do tejto súťaže bolo  za-
pojených okolo 300 žiakov z ce-
lého Slovenska. Posledné najná-
ročnejšie, siedme kolo Envitalent 

   Aj tento rok sme začali zhodnotením svojej činnosti za rok 2015 výroč-
nou členskou schôdzou, ktorá sa konala 23. 2. 2016 v priestoroch kul-
túrneho domu. Zúčastnilo sa jej 126 členov. Zahájila ju podpredsedníč-
ka ZO JDS Vierka Sedláková, ktorá privítala prítomných členov a hostí, 
ktorými boli: Mgr. Račák za Smer, starosta obce Ing. Juraj Uhrin, p. Eliška 
Fodorová, členka OV JDS, p. Lýdia Krupová za ZPB a p. Danka Králiková, 
kultúrna referentka obce. Činnosť zhodnotila predsedníčka ZO JDS Mgr. 
Evka Kúdelková a zároveň oboznámila prítomných s novým plánom or-
ganizácie. Zároveň bolo oznámené, že sme začali s  klubovou činnos-
ťou. Stretávame sa pravidelne každý štvrtok, v zimnom období o 15:00 
hod. a v letnom období o 17:00 hod. Tohto roku sme si pripravili fašian-
gové posedenie s maskami a tiež 10. 3. 2016 i posedenie k MDŽ, kde nás 
prišiel pozdraviť aj pán starosta. Na Piesku bolo posedenie k MDŽ 7. 3. 
2016. Marec je mesiac knihy a pri tejto príležitosti sme mali posedenie 
pri poézii. Uskutočňujeme i posedenie s jubilantmi. Stretávame sa kaž-
dé štyri mesiace.   19. 4. 2016 sa uskutočnilo posedenie s 9 jubilantmi. 
Jubilantov prišli pozdraviť i deti z materskej školy – bolo to veľmi milé 
a  príjemné. Naše členky sa so žiakmi zúčastnili už na 6. ročníku akcie 
Vyčistime si obec. Je zarážajúce, že každý rok nazbierame niekoľko vriec 
odpadu. Kedy si uvedomíme, že odpad patrí do odpadových košov a nie 
ho voľne hádzať v prírode. V máji sa členky stretli so žiakmi  špeciálnej 
školy, kde sa rozprávali o  ručných prácach. Niektoré svoje práce mali 
členky i na stretnutí. Zúčastnili sme sa i na akciách, ktoré sa uskutočnili 
pri kultúrnom stredisku v našej obci. Zúčastňujeme sa i na rôznych ak-
ciách, a to napr. 10 členov sa zúčastnilo na výstave kvetov Kvetena v B. 

Envitalent VÝSKUMNÍK
Výskumník  zvládli  z našej školy 
šiesti  žiaci. Ich úlohou bolo 
vybrať si  výskumnú úlohu, 
zrealizovať ju a natočiť video 
o svojej práci a o svojich výsled-
koch. Všetkých šesť  žiakov bolo 
úspešných a  dostalo sa do ce-
loslovenského  výberu najlep-
ších výskumných prác.  Získali 
aj dvojdňový výlet do Trenčína 
a  Trenčianskych Teplíc. V  Tren-
číne mali žiaci počas dvoch dní 
bohatý program – návštevu 
Trenčianskeho hradu, turistiku 
a  kúpanie sa v  Trenčianskych 
Tepliciach, večerné pozorova-
nie netopierov pomocou prí-
stroja Batscan. Tento prístroj,  

ktorý je len o niečo väčší ako 
mobil, dokáže určiť druh ne-
topiera pomocou zvukov, 
ktoré vydávajú tieto veľmi 
užitočné živočíchy. Ďalej naši 
žiaci absolvovali rôzne súťaže 
a hry a prehliadku najlepších 
výskumných prác.
 Podarilo sa nám  získať také-
to umiestnenia:
- Radoslava Rafajová - 1. 
miesto – kategória 6. – 7. roč-
ník - Pozorovanie lišajníkov 
vo Valaskej
- Tajana Koľajová a  Paulína 
Zelenčíková  - 2. miesto – ka-
tegória 6. – 7. ročník – Pozo-
rovanie a  ochrana migrujú-
cich žiab vo Valaskej 

Kategória 8. – 9. ročník: M. Potančok získal tretie 
miesto

Radoslava Rafajová z  triedy 
6. A  pri  pozorovaní lišajní-
kov na Lipovej

Ocenení žiaci z  kategórie 6. – 7. ročník. Prvé miesto R. Rafajová 
a druhé miesto  T. Koľajová a P. Zelenčíková

- Matej Potančok  - 3. miesto – kategória 8. – 
9. ročník – Porovnanie stojatej a tečúcej vody 
/mikrobiologický rozbor a chemický rozbor/.
   Naši žiaci nesklamali a výborne reprezentova-
li seba a svoje výskumné práce a tým aj našu ZŠ 
J. Simana na celoslovenskej úrovni. Ďakujeme 
im a  držíme palce, aby aj v  ďalšom školskom 
roku pokračovali vo svojich bádateľských ak-
tivitách a  dvom našim výskumníkom z  radov 
deviatakov – P.  Sojkovi a A. Leitnerovi prajeme 
veľa úspechov na stredných školách. Myslím 
si, že sa nestratia a budú nás a aj seba naďalej 
dobre reprezentovať.

 Ing. Z. Slezáková, koordinátorka ekologickej 
výchovy, ZŠ J. Simana, Valaská 

Bystrici, na Čipkárskom v Brusne sa zúčastnilo 16 členov a na jarmoku 
a zámku v Slovenskej Ľupči bolo 8 členov. 4. mája sa 12 členov z Piesku 
vybralo na obhliadku Košíc. V Kroměříži v zámockých záhradách boli 2 
členky. Krásne posedenie, na ktorom sa zúčastnilo 30 členov, bolo na 
Chvatimechu v spolupráci so ZO JDS na Štiavničke. Na koncerte Hanky 
Zagorovej  v B. Bystrici boli 2 členky. Do klubu dôchodcov nás prišli po-
zdraviť žiaci zo špeciálnej školy. 4. 6. 2016 sme sa zúčastnili na prehliad-
ke dychových hudieb – vystavovali sme naše ručné práce. 11. 6. 2016 sa 
uskutočnil už 15. ročník speváckych súborov v Hronci, kde sa zúčastnil 
náš 22 členný súbor. 
   Zúčastnili sme sa aj na 10. ročníku okresných hier seniorov, ktorý na 
vysokej úrovni zorganizovala okresná organizácia JDS Brezno, spolu 
s usporiadateľmi ZO JDS Michalová v priestoroch  ich futbalového ih-
riska. Súťažilo sa v  niekoľkých disciplínach: vrh guľou, hod granátom, 
beh a tenisová hra. Tridsať našich členov JDS Valaská-Piesok sa pokú-
silo zmerať si sily s 240 priateľmi JDS, účastníkmi tohto krásneho špor-
tového stretnutia. Napriek silnej konkurencii najúspešnejších seniorov 
z  Michalovej, Brezna a  Podbrezovej našu organizáciu úspešne repre-
zentovali: M. Popovič – vrh guľou 1. miesto, V. Sedláková v behu na 100 
m – 3. miesto a M. Medveďová v behu na 50 m tiež 3. miesto. Patrí im 
za to srdečná vďaka.  Vďaka patrí aj organizátorom za krásnu športovú 
atmosféru, chutný guľáš s  občerstvením a  za krásne zážitky, na ktoré 
budeme dlho spomínať. 

Členky výboru Helena Tóthová a Viera Babčanová  

Seniori opäť začali nový rok s elánom plniť svoju činnosť
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Všeobecne  najobľúbenejšie ročné obdobie je asi jar. Všetko sa prebúdza a 
s nádherne voňajúcou jarnou vôňou prichádza pocit nového života a no-
vého začiatku. Mladá tráva a  všetko zelené, čo sa prebúdza zo zimného 
spánku, má takú špecifickú, jasne žiariacu farbu. Žlté púpavy sú ako drob-
né slniečka  a pohľad na ne vyvoláva presne ten radostný pocit, ktorý cíti-
me pri zrode niečoho výnimočného. Výnimočné, ale aj tie celkom bežné dni 
v materskej škole pomaly  plynú a my sa zrazu ocitáme pred vytúženými 
prázdninami. Predtým, ako si ich naši najmenší začnú užívať, v  krátkosti 
našim čitateľom popíšem, čo všetko sme spolu zažili.
 Oslávili sme Deň matiek.  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim ma-
mám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďač-
nosť za všetko, čo pre nás urobili. 
Naši najmenší to urobili po svojom. 
Pozvali svoje mamičky do materskej 
školy a poďakovali im spevom, bás-
ňami,  tancami, ale aj malým dar-
čekom. Predškoláci prijali pozvanie 
zo ZŠ a  pozdravili svojím tancom 
a spevom aj  všetky mamičky v obci. 
Ďalším výnimočným dňom v  našej 
materskej škole bola účasť predško-
lákov na stavaní mája v obci. Pre nás 
bol výnimočný aj tým, že ho mode-
rovali, a  musím povedať, že veľmi 
vtipne, naše pani učiteľky, Nitková 
Janeta a Kaliská Stanislava. 
Keďže naši predškoláci pomaly u nás 
končia, budú z nich veľkí prváci, pani 
učiteľky sa rozhodli, že odpočinok 
nebudú tráviť na lehátkach, ale po-
sledné dva mesiace v materskej škole 
využijú na hry s deťmi a prípravu na 
školu. To, že už nebudú odpočívať, uskutočnili netradičným spôsobom, roz-
lúčkou s pyžamami. Svoje perinky vyzliekli, nahádzali ich na jednu veľkú 
hŕbu, pyžamá povyhadzovali vysoko nad hlavy, potom si ich naposledy 
obliekli a urobili pyžamovú diskotéku. To bolo radosti a smiechu. 
Každý rok sa zúčastňujeme Detskej športovej olympiády v Brezne. Ani tohto 
roku sme ju nevynechali a pri účasti 23 materských škôl z okresu Brezno 
sme skončili na 10. mieste. Tomáško Púchovský obsadil 5. miesto v skoku 
do diaľky z miesta a 5. miesto tiež obsadila štafeta v behu na 100 metrov 
v zložení Tomáško Púchovský, Nikolas Baran, Terezka Kováčiková a Maťka 
Gonosová. Aj toto je náš veľký úspech a našim športovcom srdečne ďakuje-
me za reprezentáciu našej materskej školy.
Ďalším veľkým úspechom sa môžeme pochváliť, pretože Miška Schwarzba-
cherová získala  najvyššie ocenenie: Laureát Detského Chalupkovho 
Brezna za farebné stvárnenie výtvarného námetu pod vedením pani uči-
teľky Kyseľovej.
19. 5. 2016, taký istý deň, ako všetky ostatné. Ale nie pre všetkých. Pre nás 
a rodičov, ktorí  prišli svoje deti zapísať do materskej školy na školský rok 
2016/17  určite výnimočný. Uskutočnili sme slávnostný zápis do materskej 
školy. Privítali sme deti a rodičov, ktorým pani učiteľky spolu s deťmi  pripra-
vili pestrý program a spoločné hry. Už teraz sa na nové deti veľmi tešíme.
Pätnásť detí  predškolského veku  aj tohto roku absolvovalo pobyt v Škole 

Žiaci našej základnej školy spolu so svojou vedúcou J. Pohorelcovou 
a skalnými rodičmi podnikali v priebehu roka niekoľkokrát výlety za 
krásami Slovenska. Spoznávali blízke okolie, ale uskutočnili aj turistiku 
do vzdialenejších kútov Slovenska. Za zmienku určite stojí októbro-
vý výstup na Zbojnícku chatu. V  zime sa uskutočnil tradičný výstup 
na zasneženú Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom. V apríli sme sa 
prešli Zádielskou dolinou a vystúpili sme na Turniansky hrad. Závereč-
ným výletom turistického krúžku bola turistika  v Súľovských skalách 
a prehliadka Manínskej tiesňavy, ktorá sa uskutočnila v júni. Z výletov 
sme sa vracali príjemne unavení, ale bohatí o nové zážitky. Už teraz sa 
tešíme na budúce akcie turistického krúžku.

RNDr. Mariana Rafajová

v prírode na Zbojskej. Celý týždeň sa o ne starali triedne pani učiteľky, ale 
aj zdravotníčka, pani Zuzka Cibuľová, ktorá im bola nápomocná. Patrí jej 
naše veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí aj pánovi Marekovi Poliakovi, 
ktorý nám zabezpečil bezpečný prevoz detí do a zo školy v  prírode. Deti 
strávili krásne chvíle v lone prekrásnej prírody, získali nové zážitky a vedo-
mosti, zdokonalili sa v plávaní, ale čo je hlavné, prežili týždeň bez svojich 
rodičov, za čo im udeľujeme najvyššiu pochvalu.
Dni letia, jedna akcia strieda druhú, nestačíme sa spamätať a my už chys-
táme oslavu Dňa detí. Prvého júna 2016 sme sa zúčastnili celoškolského 
výletu Čiernohronskou železničkou do Vydrova. Jazda historickým vláči-
kom je zážitkom nielen pre deti, ale aj dospelých. Deti si vo Vydrovskej do-
line prezreli skanzen. Výlet sme im spestrili rôznymi športovými súťažami 
na stanovištiach. Unavené, spokojné a šťastné sme deti odovzdali rodičom, 
ktorí ich netrpezlivo čakali na zastávke vo Valaskej.
Jeden júnový deň bol pre predškolákov umocnený zážitkom z  návštevy 

detičkárne v  Brezne. Pani učiteľky 
vycestovali s  deťmi za zábavou au-
tobusom. Mohli tak urobiť vďaka 
sponzorskému príspevku rodiny 
Prachniarovej a  Melicherčíkovej, za 
čo im ďakujeme. Deti zažili dopolud-
nie  naplnené detským smiechom, 
radosťou  a hrami.
Ďalší nevšedný zážitok mali naši 
predškoláci z  návštevy na ZŠ. Prijali 
pozvanie bývalých škôlkarov a  ich 
pani učiteliek  a zúčastnili sa vyučo-
vania. Vyskúšali si, aké to bude v ško-
le od septembra, keď zasadnú do 
školských lavíc. My im prajeme, aby 
to bolo vždy zaujímavé a nevšedné, 
aby vedomosti a  zručnosti, ktoré 
získali v našej materskej škole, mohli  
v škole čo najlepšie zúročiť. Prajeme 
im na ceste za poznaním veľa dob-
rých pedagógov, veľa dobrých spo-

lužiakov a veľa chuti do učenia.
A blížime sa ku koncu. V piatok 17.6.2016 sme oslávili sviatok, Deň otcov. 
Oteckovia sa zišli pred budovou materskej školy a vypočuli si  básne a pies-
ne od svojich detí. Potom sa už vydali  plniť športové disciplíny, ktoré si pre 
nich pripravili pani učiteľky. Posledná disciplína  bola na Lipovej pri altán-
koch, kde si opekali špekáčiky a deti si zajazdili na koníkoch s pánom Kard-
hordóm a jeho dcérou Klaudiou. Deťom sa jazda na koníkoch veľmi páčila, 
dúfame, že si ju čoskoro budú môcť zopakovať. Atmosféra bola veľmi dob-
rá, prispeli k nej všetci zúčastnení.
Deti ešte do konca roka absolvujú výlet do Bojníc. Že sa rodičom a deťom 
Bojnice nezunujú, svedčí fakt, že aj tohto roku pôjdeme tromi autobusmi.
Školský rok ukončíme oficiálne 30.6.2016 odovzdávaním osvedčení  
o  ukončení predprimárneho vzdelávania pre predškolákov a  rozlúčkou 
so všetkými deťmi. Prvého júla 2016 uskutočníme s deťmi, ktoré ešte budú 
v materskej škole, celodenný výlet na Lipovú. A to je už posledný predprázd-
ninový deň, ktorý strávime v našej materskej škole. Potom sa materská ško-
la na štyri týždne odmlčí, aby si oddýchli nielen deti, ale aj zamestnanci 
materskej školy. Všetkým prajem veľa krásnych prázdninových zážitkov, 
veľa slniečka a oddychu.

                                                                                                           Mgr. Iveta Babčanová

S turistickým krúžkom za krásami Slovenska



Drahí Valašťa-
nia,
   opätovne sa 
vám prihováram 
prostredníctvom 
našich obecných 
novín. Veľmi dlho 
som rozmýšľal, 
ako a či vôbec napíšem tento člá-
nok, aký podtón bude mať môj 
príhovor k vám. V naše obci nie je 
niečo v poriadku. Miestami mám 
pocit, že niektorí to buď nevidia, 
alebo nechcú vidieť! resp. im ten-
to stav vyhovuje. Osočovanie, 
urážky, ponižovanie, zhadzova-
nie oponentov, ktorí otvorene 
a nahlas hovoria, že takto nie! Za 
všetko a za všetkým zlým v našej 
obci sme údajne my, poslanci. 
Niekto sa vám snaží nanútiť, 
akú veľkú chybu ste spravili, keď 
ste nám dali svoju dôveru a  vo-
lili ste nás. Môžem čestne a  bez 
okolkov povedať, že ste spravili 
dobre – väčšina z  nás sa snaží 
konať v  prospech a  rozvoj obce, 
plnohodnotne si plní svoj sľub. To, 
že poukazujeme na chyby a  ne-
dostatky, nemôže vedenie obce 
a  zamestnanci obecného úradu 
brať osobne, či urážlivo, práve 
naopak. Z  chýb sa treba poučiť, 
ľahšie sa učí na chybách druhých, 
ako na svojich. Kritika, ak je kon-
štruktívna, tak je na mieste. Ale, 
žiaľ ... musíme začať od seba, ak 
chcem (chceme) niečo zmeniť! Ak 
to dokážeme v našej krásnej obci 
sa nám opätovne bude žiť plno-
hodnotne! Starorímsky filozof L. 
A. Seneca povedal: „ Život je ako 
hra – nezáleží na tom, ako dlho 
trvalo predstavenie, ale na tom, 
ako dobre bolo zahrané.“
   Vieme aj spoločne spolupra-
covať, poviem len jednoduchý 
príklad, a  to úspešný florbalový 
turnaj, ktorí bol v  našej obci už 
druhý raz organizovaný. Tento 
turnaj sa teší veľkej popularite na 
základných školách okresu Brez-
no a žiaci sa veľmi tešia na tento 
turnaj! A prečo? Lebo sme to do-
kázali spoločne – spoločne sme 
vytvorili krásne dielo, ktoré pevne 
verím, že bude aj ďalšie roky prí-
nosom pre našu obec. Zdôrazňu-
jem SPOLOČNE! ... skúsme sa nad 
tým zamyslieť.
   Na záver vám chcem zapriať 
krásne prežitie letných dní, resp. 
prázdnin, nech máme viac slneč-
ných dní, ako zamračených dní, 
a  to aj vo svojich srdciach. Aj je-
den úprimný úsmev dokáže spra-
viť deň krajším – tak hneď zajtra 
s tým začnime!

PaedDr. Matúš MAGERA
Váš zástupca starostu 
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Tradície treba dodržiavať, aby sme si aj prostredníctvom 
nich v  spomienkach priblížili, ako si v  ťažkých časoch 
a  veľkých starostiach vedeli naši predkovia spríjemniť ži-

vot a využiť zákonitosti prírody pre radosť a potešenie. Odjakživa sa vo Valaskej stavali máje. Raz to bolo na 
Skalke pod Ihráčom, inokedy uprostred dediny, ale vždy pritom asistovali hasiči, deti s rodičmi a učitelia, ktorí 
pripravili program. Vždy to bolo v nedeľu a vždy tam bolo veselo. Tak ako teraz, aj vtedy deti s veľkou radosťou 
predvádzali program o radosti z príchodu mesiaca lásky a začínajúceho leta. Tohto roku sme si  na Námestí 1. 
mája vo Valaskej povinšovali, deti, žiaci i dospelí vyzdobili „máj“, aby ho starosta obce pokrstil a hasiči ho mohli 
upevniť. Program „Roztancujme si námestie“ výborne moderovali učiteľky MŠ p. Nitková a p. Kaliská. Radosť 
bola pozerať sa na tých najmenších, ktorí svojím vystúpením vyčarili úsmevy na tvárach prítomných. Spevy, 
tance a moderátorky skutočne roztancovali námestie. Všetci sa tešili z koláčikov, ktoré napiekla matičiarka Jar-
ka Srnková a ostatné členky ponúkli všetkých dobrotami našich vďačných rodičov a starých mám. Dnes už len 
spomíname prostredníctvom fotografií na túto milú akciu matičiarov. Všetci, od detí po tých skôr narodených, 
si zaslúžia vďaku za príjemné predprvomájové predpoludnie. Patrí sa ale poďakovať aj Danke Králikovej, ktorá 
je ochotnou dušou každého kultúrneho podujatia. 

Ing. Anna Fischerová

   Dňa 11.6. sme z  turistického 
krúžku uskutočnili poslednú túru 
v tomto šk. roku. Rozhodli sme sa 
spoznať nádheru Považia - Súľov-
ské skaly - skalné mesto, ktoré je 
tvorené z  veľkej časti zo zlepen-
cov. Už ráno o 5:45 sme vyrazili 
z Valaskej na dlhú cestu, spolu 35 
priaznivcov turistiky - deti, ich ro-
dičia a aj bývalí členovia turistic-
kého krúžku. A oplatilo sa. Okrem 
nádherných skál sme sa ocitli aj 
v zrúcaninách Súľovského hradu, 
odkiaľ sme mali nádherné výhľa-

Tento školský rok bol pre žiakov Základnej školy 
Jaroslava Simana vo Valaskej úspešným v  mno-
hých vedomostných súťažiach  s  prírodovedným 
zameraním. V  priebehu roka sme riešili školské 
kolá olympiád, pytagoriády, zapojili sme sa do 
súťaže Všetkovedko, Expert, Maksík, Maks, Mate-
matický klokan, riešili sme náročné úlohy súťaže 
Pangea a  novinkou bolo aj zapojenie do súťaže 
Envitalent, súťažili sme aj na informatike. Niekto-
rým sa darilo menej, ale tí najšikovnejší reprezen-
tovali školu v okresných a krajských kolách súťaží. 
Naši žiaci obsadili popredné miesta v matematic-
kej, biologickej, chemickej, geografickej olympiá-
de. Najviac sa darilo P. Sojkovi z  9.A triedy, ktorý 
sa zapojil do všetkých prírodovedných olympiád 
a  dosiahol pekné úspechy až v  krajských kolách. 
V krajskom kole geografickej olympiády ho od 

Myšlienky od vicestarostu

postupu do celoslovenského kola  delil len jeden 
bod. Z mladších žiakov bola úspešná R. Rafajová 
zo 6.B, ktorá zvládla matematické súťaže, bio-
logickú olympiádu a  reprezentovala školu aj na 
krajskom kole geografickej olympiády a v celoslo-
venskom kole súťaže Envitalent obsadila vo svojej 
kategórii 1. miesto.
Pekné úspechy dosiahli aj ďalší žiaci: T. Koľajová 
6.A, F. Kováčik 6.A, D. Auxtová 6.B, O.Vlček 7.A, T. Si-
včáková 9.B, N. Štubňová 9.B, Š. Strnádik 8.B, K. Ku-
reková 8.B, M. Potančok 8.A, M. Baláž 6.B, P. Zelen-
číková 6.A. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem 
za reprezentáciu školy, tým úspešným blahoželám 
a  dúfam, že sa podobnými úspechmi budeme 
môcť pochváliť aj v budúcom školskom roku.

RNDr. Mariana Rafajová
vedúca PK prírodovedných predmetov

Máme za sebou úspešný rok

Súľovské skaly a Manínska tiesňava
dy. Počasie nám prialo - nebolo 
horúce, občas slabé prehánky, 
a  to nám vyhovovalo. Po cca 5 
hod. túre sme došli do dediny Sú-
ľov, kde sme sa občerstvili a  od-
tiaľ sme ešte vyrazili do neďalekej 
Manínskej tiesňavy. Bolo až neu-
veriteľné, ako si s tiesňavou pora-
dil pán šofér. Bol to od neho maj-
strovský kúsok, prejsť tak úzkou 
cestou. Bol to riadny adrenalín. 
Spoznali sme krásny kraj a ako už 
je tradíciou, zišla sa skvelá partia – 
od detí až po dospelých. 

Na záver by som sa chcela všet-
kým, ktorí mi boli nápomocní pri 
túrach s  deťmi, poďakovať, lebo 
bez nich by to nebolo ono a  sa-
mozrejme aj deťom, ktoré skvele 
zvládli náročné túry, ktoré sme 
mali počas roka. Už sa teším na 
najbližšiu túru na jeseň - neza-
budnite, ide sa na Donovaly!!!                                                                                 

Mgr. J. Pohorelcová                                                   
                                 

Postavili sme si máj
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   Vo výstavných priestoroch Ho-
rehronského múzea na Nám. gen. 
M. R. Štefánika č. 13 (Meštiansky 
dom) je pre verejnosť pripravená 
ďalšia výstava. Tentokrát venova-
ná elektrónkovým rádiám, ktoré 
pochádzajú zo súkromnej zbierky 
Ing. Milana Luptáka z  neďalekej 
obce Valaská.
   Vernisáž, otvorenie výstavy, sa 
uskutočnila v  piatok 3. júna za 
účasti zberateľa, ktorý za vyše 20 
rokov, odkedy sa staré elektrón-
kové rádia stali jeho vášňou, zhro-
maždil a poopravoval vyše 60 ku-
sov prijímačov. Na výstave z nich 
sústredil 50 kusov. Predstavujú 
pohľad do obdobia, na začiatku 
využívania vymoženosti, ktoré 
priniesol rozvod elektrickej ener-
gie. Rádiá, gramorádiá, hudobné 
skrine. Prvé rádio v  obci Valaská, 
ktoré hralo na elektrickú energiu 

Prežili sme krásny deň pod Vysokými Tatrami. 
Aj napriek rečiam niekoľkých krikľúňov a ne-
prajníkov, čo medzi nami žijú, výbor MO MS 
potvrdil svoje správne rozhodnutie riadiť sa 
vo svojej práci stanovami MS a  ľudskosťou. 
Našou snahou je pomáhať a prispievať k roz-
voju duševných a  vzdelanostných hodnôt 
človeka, a  teda aj našich členov bez ohľadu 
na to, či je niekto starší alebo mladší. Rozumní 
ľudia si uvedomujú, že len na skúsenostiach 
starších sa dá stavať a  budovať nové. Preto 
sme sa aj teraz rozhodli splniť požiadavky 43 
občanov a  uskutočnili sme tematický zájazd 
do Poľska.  Niektorí navštívili trhovisko, kto-
ré im ponúklo návod, aký by mal byť predá-
vajúci ochotný a  láskavý k  zákazníkom. Iní 
účastníci zájazdu išli obdivovať mesto a jeho 

ZÁJAZD 
do Poľska

pamiatky, najmä Kostol sv. Kataríny, národnú 
pamiatku a historický klenot. Ešte pred obe-

dom sme navštívili 
vzácny Kostol sv. 
Anny z  15. storočia, 
ktorý je klenotom 
a výnimočný tým, že 
je celý zhotovený zo 
smrekovcového dre-
va. Oltár v  kaplnke 
zdobí Matka božia 
s  dieťatkom. Druhá 
časť dňa bola ve-
novaná návšteve 
mesta Levoča a  jej 
okolia. Stretli sme 
sa s  matičiarmi, vy-
menili si skúsenosti 
v  prospech mati-
ce. Spoločne sme 
sa poklonili veľké-

mu synovi nášho národa Ľ. Štúrovi a  k  jeho 
pomníku sme položili kyticu kvetov. Našou 
ďalšou zastávkou bola bazilika, kde sme boli 
účastní svadobného obradu. Potom sme za-
vítali na radnicu, do múzea, na námestí sme 
si s  levočskými matičiarmi posedeli pri káve 
a  rozhovorili sa, ako ďalej, čo je dobré a  čo 
zlé v živote matičného hnutia. Po rozlúčení sa 
s  priateľmi sme nastúpili do autobusu a  po-
kračovali do Spišskej Soboty. Počas jazdy nám 
prítomný učiteľ  našej ZŠ J. Simana Paedr. Ma-
gera podrobne a pútavo rozprával o pamäti-
hodnostiach, histórii i  súčasnosti, dôležitých 
míľnikoch cesty Ľudovíta Štúra a  matičiarov 
tohto krásneho kraja pod Tatrami. Fotografie 
sú dokumentom, že aj vďaka vedeniu OcÚ 
sme prežili krásny deň, na záver ktorého sme 
sa pokochali pohľadom na hrdo sa čnejúce 
končiare Vysokých Tatier a majestátnosť sym-
bolu Slovenska – Kriváňa.

Ing. Anna Fischerová

Výstava elektrónkových rádií v Horehronskom múzeu v Brezne
zo siete, bolo značky Florida a kú-
pila si ho rodina starostu Jozefa 
Revaya na Silvestra roku 1938.
   Široká verejnosť si môže výsta-

vu pozrieť v mesiacoch jún a  júl 
2016.
Text a foto: Ing. Milan Kováčik



Hoci  si odišla a niet ťa medzi nami. Dňa 
18.júna 2016 uplynie rok, kedy nás opustila 
naša drahá manželka, mama, stará a prastará 
mama, sestra, svokra 

Rozália Gallová. 
S láskou a úctou v srdci spomínajú manžel, 
dcéry s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a os-

tatná rodina.

Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si 
sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa me-
dzi nami, v našich srdciach zostaneš a budeš 
stále s nami. 
Dňa 3. júna sme si pripomenuli 9 rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, syn a brat 

Ondrej Nemec z Valaskej.
S láskou spomínajú manželka, deti, rodičia, sestra s rodinou 

a ostatná smútiaca rodina.

Ako oblaky po oblohe letí čas. Spomienky na 
teba vracajú sa zas a zas. Na všetko, čo si 
pre nás urobil, na časy, keď sme spolu boli, 
môžeme len s láskou spomínať. 
Dňa 5.júla si pripomenieme nedožitých 80. 
rokov nášho dobrého manžela, otca a star-
kého 

Vladimíra Litvinenka. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka, dcéra, syn, vnučka, 
brat, neter a ostatná blízka rodina.

Na krídlach anjela vzlietli ste v diaľ a v srd-
ciach našich zanechali obrovský žiaľ. V nich 
vás nosíme, v spomienkach máme, často na 
vás myslievame. Keby sa tak dalo znovu byť 
spolu, každý deň zasadnúť k jednému stolu... 
Keby sa tak dalo to, čo sa nedá... vieme, len 
tiché slovko do nebies posielame,  ...navždy 
milujeme... 
Dňa 19. augusta si pripomenieme nedoži-
tých 55 rokov milovanej dcéry, mamy, ses-
try, manželky a švagrinej Evky Frankovej, 
rod. Csordášovej a dňa 19. augusta si pri-
pomenieme nedožitých 78 rokov drahého 
manžela, otca, starého a prastarého otca Jo-
zefa Csordáša. 
S láskou a úctou spomíname. Kto ste ich poznali, spomeňte si 

s nami. 
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JUBILANTI
máj - jún 2016

NARODILI SA

Božena Jablončíková, 80
Anna Caletková, 80
Michal Schön, 80

Mária Krnáčová, 75
Lukáš Jendrál, 75

Margita Ivaničová, 75
Helena Ďuriaková, 75
Blažena Kožová, 75

Viera Žabková, 75
Ing. Ján Longauer, 75

Emília Harčáriková, 75
Magda Hahnová, 75

Magdaléna Donovalová, 70
Ing. Stanislav Blahút, 70

Eva Simanová, 70

02.04.2016 – Natália Bartošová
03.04.2016 – Lenka Pušková

19.04.2016 – Karolína Lenártová
04.05.2016 – Sebastián Pavlovský

05.05.2016 – Saniya Mercedes Gildein
11.05.2016 – Juliana Miškovkinová

24.05.2016 – Mathias Kvačkaj
27.05.2016 – Eliška Sukičová
28.05.2016 – Jerguš Hrebíček

ROZLÚČILI SME SA

19.05.2016 – Pavol Pohorelec (*22.01.1947)
22.05.2016 – Juliana Klčová (*22.08.1924)
12.06.2016 – Pavel Cihan (*25.01.1937)

UZAVRELI MANŽELSTVO
Na cestách života kráčajte spolu, či vedú do kopca alebo 
dolu, o seba opretí v každučký čas, v láske a svornosti až 
zbledne vlas.

23.04.2016 – Ing. Andrej Hazák – Karolína Strelníková
23.04.2016 – Ladislav Pásztor – Simona Mušuková
29.04.2016 – Michal Vereš – Lucia Šišková
29.04.2016 – Marek Poliak – Ing. Alexandra Vlčeková
14.05.2016 – Jaroslav Donoval – Rozália Ursínyová
18.06.2016 – Kyrillos Elias – Mgr. Janka Pančíková

Vítame ťa na svet, drobec malý. Sudičky nech pre teba majú 
život krásny, ako maľovaný džbán a v ňom plno radovánok.

Každý z nás prehrá preteky s 
časom, 
veď je to silný súper.
V pokojnej rieke vašich šedín 
slnko sa kúpe.

Aj  slnko  zapadá ústupom do noci,  kto  raz  púť  dokonal,  nieto 
viac pomoci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek 
je krehký tvor, zranený, úbohý. Do tmy si zapáli kahanec nádeje, 
do duše boľavej spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký dar 
pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav 
tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme, je naša útecha .

Každý z nás prehrá preteky s 
časom, 
on toho viacej zvládne,
ten, kto vie rozdať veľa lásky, 
nebude nikdy na dne.

Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, 
čo je bolesť a žiaľ. Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí, žiť bez toho, koho sme mali 
všetci radi. Milovali sme ťa. Ty si milovala 
nás, tú lásku nezničí v našich srdciach ani 
čas. Dňa 16. júla si pripomenieme 2. smut-
né výročie úmrtia našej milovanej maminky, 
starkej. 
S láskou a úctou spomínajú syn Róbert, dcéra Erika s rodinou, 
ako aj ostatná rodina a známi.  Kto ste ju poznali, venujte jej 

tichú spomienku.  

SPOMIENKY



Len  kytičku  kvetov  z  lásky  ti  na  hrob môžeme  dať,  pokojný 
spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci 
navždy spomínať. 
3.júna uplynul rok od úmrtia mojej mamy 
a babičky 

p. Eleny Cvrkovej. 
S láskou na teba spomíname a nikdy neza-
budneme. Dcéra Katka s Vladom, vnuci Pe-
ter s Ivkou, Pavol s Helkou, pravnúčatá Kat-
ka, Kristínka, Karolínka, Fedorko a Vilko.

Keď zomrie otec, slniečko zájde, v srdci nám zostane smútok 
a chlad. V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by jak otec vedel 
mať rád. 
Dňa 16.júna uplynul smutný rok od smrti náš-
ho manžela, otca, starého otca, krstného otca, 
švagra a uja 
Jána Datka z Valaskej. 
S láskou spomínajú manželka, deti Richard 
a Andrea, vnúčatá Maťko, Maťka, Aďka, 

Ľubka a Jakubko, nevesta Ľubica, zať Janko 
a ostatná rodina.
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Niekto, kto už má niečo prežité, si môže 
povedať:
„Trmácame sa životom ako stará kára 
na hrboľatej ceste.“
Ale tá kára nebola vždy stará.
Ani tá cesta nebola vždy hrboľatá.
Ale krásna, rovná, hladká.
Ach, život!
Aký si zvláštny vo svojich premenách,
farbách, tónoch, vôňach.
Z nich najkrajšia je pieseň detstva s 
vôňou domova.
V ňom drahý otec, láskavá matka, pria-
telia, rodina.
Klbko pestrých väzieb a vzťahov.
Celé spektrum nádherných farieb a tva-
rov.
Nepretržité a vrúcne - prežívanie.
To je predsa dôvod na radosť
 a na vďačnosť za všetko krásne,
čo nám prinášaš, ó, život,
aj za to smutné a ťažké,
čo nás núti hýbať sa, nevzdávať, vydr-
žať.
Smelo kráčať s hlavou jasnou ďalej.
S čistými myšlienkami,
láskou v srdci.
V ústrety toho, čo nás ešte čaká.
Vážiť si život vo všetkých jeho podo-
bách,
vážiť si človeka.
Lebo každý z nás má tú svoju cestu.
Vyberá si ju sám
a  snaží sa na nej,
ako najlepšie vie, obstáť.
Aby raz na konečnej,
 pri pohľade späť,
nemuseli sme sa červenať.
Ak zlyháme, 
následky,
tiež zodpovednosť
musí niesť každý zvlášť za seba.

Pavol Cihan
Tiež si vyberal svoju cestu životom 

NEKROLÓG
sám. Ovplyvňovali ho pravdaže ro-
dičia, doba, v ktorej vyrastal, ľudia, s 
ktorými sa stretával, ale v konečnom 
dôsledku bol to on sám, čo sa rozho-
doval, ktorým smerom a akým spôso-
bom sa životom uberať.
   Vy, ktorí ste ho lepšie poznali, viete 
niečo o jeho ceste, čím a ako žil. Pripo-
meňme si v krátkosti túto jeho cestu 
životom.
   Narodil sa 25. januára 1937 v Micha-
lovciach rodičom Anne a Vasiľovi.
Vyrastal v Michalovciach so šiestim 
súrodencami: Jozefom, Máriou, Jola-
nou, Andrejom, Rozáliou, a Milanom. 
Tam chodil aj do základnej školy. Vo 
vzdelávaní pokračoval v Strednom 
odbornom učilišti Strojární Piesok, kde 
sa vyučil za sústružníka. V strojárňach 
aj zostal pracovať až do odchodu do 
dôchodku.
   Spoznal sa tam so svojou budúcou 
manželkou Jolanou. Manželstvo uzav-
reli v roku 1960. Do roku 1974 bývali na 
Piesku, odkiaľ sa s rodinou presťahova-
li do Valaskej. Tu žil až do svojej smrti. V 
manželstve sa narodilo päť detí: Milan, 
Pavol, Peter, Marián, Zdenko.
Pribudli vnúčatá: Kristínka, Dominika, 
Bianka, Matej, Tomáš, Janka, Vivienn, 
Joy – Jozeph. A pravnúčatá: Timotej, 
Kristínka.
   V mladosti bol jeho záľubou šport – 
box a futbal. Na dôchodku práce v do-
mácnosti, príležitostné brigády vo svo-
jom obore. Zdravie mu slúžilo, no po 
smrti prvého syna Milana v roku 2009 a 
po smrti manželky Jolany v roku 2010 
sa jeho zdravotný stav zhoršil. Umrel v 
nemocnici v Brezne 12. júna 2016.
   Niekoľko slov, viet a za nimi ukrytý 
statočný život dobrého človeka, man-
žela, otca, starého a prastarého otca, 
priateľa.
 

Letmo letné blúznenie 
  

Čo nádych, 
to dúšok opiátu. 
Kam sa natočíš, 

vidíš farbu zlatú. 
  

Spánok utopený v obilí, 
snov sa nie a nie vzdať, 

vriacim vzduchom na perách 
sa nechať rozmaznať. 

  
Túžbami horúcich prameňov 

prelievať sa z boka na bok, 
nedbať o čas po vzore kameňov, 

na večnosť si robiť nárok. 
  

Rátať nespočetné slnká, 
z ich lupeňov veštiť lásku, 

v letnej tónine cikád 
objať sa nahí tisíckrát. 

  
Presýpať myšlienky ako piesok, 

v tieni listov liesok. 
Vietor nech vytriedi nezmysly, 
márnivo, len na sebe závislý. 

  
Na vodách lekninové vzory, 

éter z vôní živíc, hríbov, sena. 
Ešte chvíľu snívať v tichu hory, 

kým z blúznenia nezostane pena. 
  

Ešte myšlienka 
na rannú rosu 

a tisíce svetov v nej. 
A v nich nekonečný dej. 

  
Ešte jedna nehanebná túžba. 

Po lietaní. V anjelských službách. 
A potom už rozprávková méta, 

s opiátom vyprchá do zvyškov leta. 
  

Peter Babčan
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OK v atletike 
10.5. 2016 sa v Brezne konalo Okresné kolo 
v atletike, kde si zmerali sily žiaci a žiačky 
zo základných škôl breznianskeho okresu. 
Naši žiaci a žiačky nás veľmi dobre repre-
zentovali a dokonca K. Krupová a M. Janík 
postúpili do Krajského kola v atlerike do 
Banskej Bystrice, kde reprezentovali našu 
školu.
A tu sú výsledky z OK:
kriketka žiačky: 1. miesto Krupová (44,86 
m), 9. miesto Janíková
guľa žiaci: 5. miesto Kamenský, 11. miesto 
Magura K.
guľa žiačky: 9. miesto Sivčáková, 12. miesto 
Kurajdová
60 m žiaci: (Kuchár, Magura)
60m žiačky: 3. miesto Krupová (9,2s)
300m žiačky: 4. miesto Graňáková, 5. 
miesto Sivčáková, 10. miesto Haľková
1000m žiaci: 1. miesto Janík (3:12,0), 4. 
miesto Kamenský
800m žiačky: 5. miesto Tekelová, 9. miesto 
Kurajdová
výška žiaci: 5. miesto Janík, 9. miesto Ku-
chár
výška žiačky: 4. miesto Graňáková
Poradie družstiev: 
žiaci ZŠ Valaská - 7. miesto - 343bodov
žiačky ZŠ Valaská - 4. miesto - 407 bodov

Mgr. Jana Pohorelcová

Pri príležitosti  Dňa  detí sa vo štvr-
tok  2. 6. 2016  v priestoroch telo-
cvične  ZŠ J. Simana vo Valaskej 
uskutočnil prvý ročník florbalové-
ho turnaja žiakov základných škôl 
okresu Brezno.
Na turnaj sa prihlásilo 7 škôl.  Na 
základe žrebu sa rozdelili do 2 
skupín. V skupine „A“ súťažilo do-
máce družstvo ZŠ   J. Simana Va-
laská,  ŠZŠi Valaská,  Gymnázium 
J. Chalupku Brezno a  ZŠ Beňuš.  
V skupine „B“ súťažili  ZŠ 
s  MŠ MPČĽ  Brezno,  ZŠ 
s   MŠ K. Rapoša Brezno,  
ZŠ s MŠ Nemecká.  
Organizačný výbor tur-
naja: Mgr. Š. Piliarová 
(riaditeľka ZŠ J. Simana 
Valaská),  Ing. Anna 
Fischerová (MO MS 
Valaská), Ing. J. Uhrin 
(starosta obce Valaská), 
PaedDr. M. Magera 
(odborný garant turnaja, 
zástupca starostu obce 
Valaská).
Naše domáce družstvo si vo svojom prvom 
zápase zmeralo sily so  žiakmi z  Gymnázia J 

Valaštiansky hlásnik, Obecný úrad Valaská, Nám. 1. mája 460-8, Valaská 976 46. Redakčná rada: Mgr. Denisa Maťovčíková, Mgr. Mária Pacerová, Mária Pančíková, 
Silvia Vilhanová, Mgr. Veronika Schallerová, Michaela Rafajová; korektúra: Mgr. Denisa Maťovčíková. Grafická úprava: Ivor Páleník - I.P.PRESS Brezno. Kontakt: e-mail: 
valastianskyhlasnik@gmail.com. Obecné noviny Valaštiansky hlásnik boli zaregistrované na OÚ v Brezne 5.9.2003, evidenčné číslo: EV 2832/08, ISSN 1338-9599, IČO 
vydavateľa: 313904. Náklad: 1350 ks. Uzávierka každého čísla je 20. v mesiaci pred vydaním.

Florbalový turnaj v našej obci

Chalupku Brezno,  zvíťa-
zili 5:0, góly dali P. Sojka 
- 2 góly, Dávid Hučko - 2 
góly, Andrej Trunek - 1 gól. 
V druhom zápase súperili 
naši chlapci so ZŠ Beňuš.  
Sympatickou hrou vyhrali 
4:0,  góly dali Peter Sojka 
- 3 góly, Dávid Hučko - 1 
gól. V poslednom zápase 

v  skupine si zmerali sily so  ŠZŠ Valaská, ktorú 
jednoznačne zdolali a zvíťazili 6:1. Tento gó-
lový rozdiel bol zároveň aj najväčším v  rámci 
celého turnaja. Z  našich chlapcov do čierneho 
mierili Peter Sojka - 4 góly a  Dávid Hučko - 2 
góly. V skupine sa naši chlapci umiestnili na 1. 
mieste, na druhom mieste skončila prekvapu-
júco, ale zaslúžene peknou a sympatickou hrou 
ŠZŠi Valaská. V  druhej skupine „B“ nakoniec 
z prvého miesta postúpila ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno 
a z druhého miesta ZŠ s MŠ  K. Rapoša Brezno.
V semifinále sa naši chlapci stretli s veľmi silným 
súperom  so  ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno, zápas 
bol veľmi vyrovnaný, ale napriek našej veľkej 
snahe naši chlapci prehrali 0:2, a tak nepostú-
pili do finále.
V  zápase o  bronzovú medailu sa naši chlapci 
stretli s prekvapením turnaja ŠZŠi 
Valaská a mali čo robiť, aby uspeli. 
Zápas bol od prvej minúty vyrov-
naný, no nakoniec šťastie stálo na 
hokejkách našich chlapcov a vy-
hrali po tvrdom a  ťažkom boji 
3:0. Týmto víťazstvom naši chlap-
ci získali 3. miesto na turnaji 
a odniesli si bronzové medaily. 
Pre najlepšieho strelca turnaja 
bola pripravená cena zástupcu 
starostu obce Valaská. 
Teší ma, že najlepším strelcom 
turnaja sa stal žiak našej školy 
Peter Sojka, ktorý strelil neuveri-
teľných 12 gólov za 5 zápasov!!! 
Celkové skóre našich chlapcov: 
vyhrali 4 zápasy, žiaľ, 1 prehrali 
(ten im bránil v ceste do finále). Za 

Zloženie nášho valaštianskeho družstva: Lucia Janíko-
vá, Kristína Molčanová, Miloslav Janík, Andrej Trunek, Patrik 
Majchút (1. brankár), Peter Sojka (kapitán), Samuel Kramla (2. 
brankár), Dávid Hučko, Šimon Uhrin.

zmienku treba povedať, 
že 18 gólov sme strelili, 
dostali sme len 3 góly!!! 
Keďže v takomto zlože-
ní sa už s chlapcami ne-
stretnem, môžem jed-
noznačne skonštatovať, 
že som veľmi HRDÝ, že 
som mal tú česť chlap-
cov a dievčatá pripravo-
vať ako ich tréner počas 
krúžkov florbalového 
turnaja, ale aj počas 
víkendov. Som rád, že 
krásnou bodkou ich športového pôsobenia 
a snaženia je 3. miesto. 
Čo dodať na záver? Hádam POĎAKOVAŤ všet-
kým, ktorí sa akoukoľvek formou zaslúžili o zrea-
lizovanie florbalového turnaja vo Valaskej:
- domácemu družstvu – 7 statočných bojovníkov a 2 
statočné bojovníčky,
- šiestim hosťujúcim školám z  okresu Brezno a  ich 
trénerom,
- Obecnému úradu vo Valaskej na čele so starostom 
obce Ing. J. Uhrinom,
- ZŠ J. Simana vo Valaskej na čele s p. riaditeľkou Mgr. 
Š. Piliarovou,
- OZ „Zober loptu, nie drogy“ na čele s  riaditeľkou 
Ing. G. Chovaníkovou z Košíc, 
- vedeniu MO MS vo Valaskej a hlavne J. Srnkovej za 
vynikajúce domáce koláče,
- poslancovi OcZ vo Valaskej Marekovi Poliakovi za 
ovocie a občerstvenie,
- Mgr. J. Pohorelcovej za pomoc pri príprave materi-
álno-technického zabezpečenia turnaja, 
- a všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli k tomuto krásnemu podujatiu pri príležitosti 
Dňa detí.
Verím, že budúci rok, keď sa bude konať 2. roč-
ník florbalového turnaja o pohár starostu obce 
Valaská, bude minimálne tak úspešný, ako bol 1. 
ročník, ak nie viac, a putovný pohár sa vráti na-
späť k nám do Valaskej.

PaedDr. Matúš Magera
zástupca starostu obce, florbalový tréner 

domáceho družstva


