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Chvatimech – 
lanovka
Andrej Zafka, 
učiteľ 

Fašiangy tento rok vyšli na deň 10. február. Po 
vlaňajšom bursovnom sprievode, ktorý bol 
jubilejný, 80-ty,  a  zúčastnilo sa ho aj množ-
stvo dobrovoľníkov, bol tento rok náročnejší, 
nielen získaním nových ľudí do sprievodu, 
ale aj tvrdou skúškou pre novozvoleného 
mládeneckého richtára Jerguša Vilhana, po 
predchádzajúcom skvelom richtárovi Jurajovi 
Kubove.
Mládež si vybrala tému Psovské klobásy – sva-
lovec. Pripomenuli Valašťanom, že na fašian-

gy bolo tradíciou pripravovať jedlá s pridaním 
psieho mäsa, ktoré sa dávalo do kapusty, vy-
pieklo sa s cesnakom, robili sa klobásy, fašírka, 
údili sa rebrá. Masť sa v  priebehu roka pou-
žívala ako liek proti kašľu, zápalu priedušiek 
a bola vysoko cenená.
Možno by sa o tomto zvyku neboli dozvedeli 
široké masy, keby v r. 1998 pätica bursovných 
mládencov nevyrobila klobásy, z  ktorých sa 
nakazilo podľa WIKIPÉDIE 336 ľudí, bola to 
najväčšia epidémia na Slovensku. Ľudia sa 
spytovali: ,,Si HAV- pozitívny?“ V  tom roku 
mládenci vyrobili približne 40 kg klobás, na 
výrobu ktorých použili bravčový bôčik a mäso 
z 3 psov, z ktorých dva boli nakazené parazi-
tom – Svalovec stočený drobný /Trichinella 
spiralis/. Možno nie každý vie, že chlapci mali 
súd a  trestné stíhanie bolo zastavené z  dô-
vodu rozhodnutia prezidenta Slovenskej re-

publiky zo dňa 14. 7. 1999 o amnestii. Aj takto 
dostali piati mládenci Valaskú do povedomia. 
Články a televízne spoty boli vo všetkých pe-
riodikách a  televíziách. Slovenská akadémia 
vied sa tiež zaoberala monitorovaním svalov-
ca a epidémiou vo Valaskej. Myslím, že nie je 
na škodu, pripomenúť si  s úsmevom a nad-
hľadom aj takúto udalosť presne tak, ako to 
spravili tohtoroční bursovníci pod vedením 
DHZ Valaská.

Silvia Vilhanová

Drahé naše valaštianske ženy!
Prijmite odo mňa pri príležitosti 

Medzinárodného dňa žien 
túto kyticu kvetov ako POĎAKOVANIE 

za to, čím ste a čo pre nás mužov robíte!
Všetkým Vám prajem pevné zdravie, 

Božie požehnanie, radosť zo života, svojich 
detí a vnúčat. Zo srdca Vám prajem úsmev 

na tvári za akýchkoľvek životných okolností.
PaedDr. Matúš Magera

zástupca starostu

TOHOROČNIE 
FAŠIANGY
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Oslava fašiangov  bola vlastne staropohanský 
zvyk. Kresťania si ich prispôsobili a časovo zaradili 
podľa Veľkej noci, ktorej doba je menlivá. Preto i fa-
šiangy sa menia – sú 6 týždňov pred veľkonočný-
mi sviatkami a boli  obdobím, keď sa odbavovalo 
najviac svadieb. Hovorievalo sa, že keď sú fašian-
gy dlhé, vydajú sa pekné dievčatá, lebo bolo dosť 
času vybrať si nevestu. Keď bolo obdobie fašiangov 
kratšie, vtedy sa vraj vydávali tie špatnejšie. Fa-
šiangy začínali už v  sobotu, kedy sa pripravovala 
miestnosť, kde sa odbavovali fašiangové zábavy. 
Dievčatá mali za povinnosť pripraviť  pohostenie 
a najmä v nedeľu  povyprážať pampúchy.  Mláden-
ci zadovážili  pitie  - pálenku či víno.  Všetci spoloč-
ne vyzdobili miestnosť, kde sa konala zábava.
V  nedeľu začala paráda. Mládenci sa pooblieka-
li  do sedliackych odevov. Obliekali sa aj za ženy. 
Vytvorili svadobný sprievod a  tak chodili po de-
dine s  bursou – predtým zvanou hajnalom. Pred 
sprievodom išiel harlekýn na koni s trúbou, potom 
išiel starejší, za nim mladucha s  mladým zaťom, 
svadobní rodičia, valach, čo niesol ražeň, kufroš 
a  ostatné masky. Neskoršie pribúdali zvieracie 
masky ako sviňa, medveď, roháč a  samozrejme 
nechýbal alegorický voz ťahaný koňmi vždy s  ak-
tuálnou tematikou - pranierovali sa rôzne nedo-
statky v obci. Bursovníci navštevovali najmä domy, 
kde mali mladé dievky.  Tu vytancovali dievky, ako 
aj ostatné ženy. Gazda im za to dal rezeň slaniny 
na ražeň, pálenku a  ženy nasypali do kufra pam-
púšiky. Bursu sprevádzala  samozrejme cigánska 
ľudová muzika. Tak to trvalo až do večera. Večer 
sa všetci bursovníci zhromaždili v sále krčmy. Sem 
podonášali všetko, čo im domáci dali, a hostili sa 
z toho. Varili sa krumple s kapustou a varenou sla-
ninou alebo údeninou. Podávali sa aj psie klobásy 
a varené rebierka. 
V nedeľu večer sa konal krst novoprijatých bursov-
níkov.  Každý novoprijatý si vybral krstného otca, 
ktorý stál za ním  a krst prebehol tak, že pobozkal 
špinavú čižmu a  vypil pohárik pálenky.  A  začala 
sa zábava. Do miestnosti prichádzali rôzne masky. 
Ich zakrytú tvár odhaľovali každý večer okolo pol-
noci. Bolo to smiechu, keď sa prítomní dozvedeli, 
kto a za čo bol oblečený. Zábavy trvali tri noci. Hra-
la ľudová muzika. Tretí večer – utorok bol význam-
ný tým, že  o polnoci bolo pochovávanie basy. Pri 
najlepšej zábave o  polnoci prišli do krčmy richtár 
a žandári a vzali hudobníkom sláčiky. Za javiskom 
sa vytvoril  sprievod na čele s „farárom a  rechto-
rom“ s veľkou hrubou knihou a za nimi pohrebný 
sprievod nesúci basu, zakrytú bielou plachtou. 
Cigánsky primáš zahral Cigánsky plač. Basu ulo-
žili do stredu javiska. Okolo sa zhromaždili plačúci 
„pozostalí“. „Farár“ kropil basu štetkou zo šochtá-
ra /nádoba na dojenie/, pričom čítal vtipné ver-
šovačky na adresu organizátorov zábavy, ako aj 
nedostatky v dedine. Po ceremónii spustili basu do 
javiskového prepadliska. Zábava opäť nadobudla 
svoju veselosť a končila sa  tzv. karom do bieleho 
rána. A týmito zvykmi sú vo Valaskej  známi široko 
ďaleko. Veď do našej dediny sa prídu pozrieť ľudia 
zo širokého okolia. V každom dome pražia pampú-
šiky, ktoré práve najlepšie chutia na FAŠIANGY.

Blažena Pastírová

O  zvykoch na FAŠIANGY 
vo Valaskej podľa našich 
starých rodičov
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V sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia žila touto formou ľudovej zá-
bavy celá obec. 
V okolitých fabrikách automaticky 
dávali Valašťanom týždňové dovo-
lenky. Šiesty týždeň pred Veľkou no-
cou to začínalo. V januári si slobodní 
mládenci volili zo svojich radov rich-
tára mládencov, ak sa im ten súčasný 
oženil alebo mal ženiť. V tom čase 
existovala vo Valaskej bursovná ro-
dina. Tvorili ju mládenci, ako aj ich 
rodičia a niektorí starší ľudia, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu fa-
šiangov. Mládenci boli vychovávaní 
k úcte k starším a  slabším, a keď sa 
aj tak správali, dostávalo sa im  sil-
nej podpory zo strany otcov. V tom 
čase bolo napríklad nemysliteľné, 
aby vstúpil do niektorej krčmy v obci 
mládenec, ktorý ešte nedovŕšil vek 
dospelosti. 
Bursovné matere obšívali kroje, otco-
via pripravovali masky do sprievodu. 
Bursovný sprievod bol výsadou mlá-
dencov. Nesmeli sa ho zúčastniť diev-
čatá ani staré dievky. Tie boli potom 
vzácnejšie na zábavách, na Turíce pri 
sadení májov alebo na bursovnom 
výlete v lete v Udieri. 
V tých časoch sa bursovníci obliekali 
v súkromných domoch na Tehelni. Ja 
si pamätám, keď to bolo u Longaue-
rov, Soliarov, Molčanov a Katrenia-
kov. Do takého domu bolo potrebné 
doviezť deň pred obliekaním sa za 
vozík narúbaného dreva, aby mali na 
čom bursovné matere navariť guľáš, 
ktorý jedli všetci, čo išli do sprievodu 
a aj muzikanti. Maľovať mládencov 
chodil ujčok Jožko Urban a do krojov 
pomáhali obliekať bursovné mate-
re; hlavne tým mládencom, čo išli za 
nevestu alebo za družice. Jeden rok 
nás maľoval aj Ivan Palúch, čo hral 
vo filme princa Bajaju. Z bursovných 
materí spomeniem aspoň tetky Ma-
rišu Naďovú, Marišu Longauerovú, 
Helenu Krupovú, Geňušu Soliarovú, 
Betku Molčanovú, Milku od Bohaľov, 
Mancu Katreniakovú a tetku od Babi-
cov. Masky opravoval a medvede ušil 
ujčok Jožo Longauer. Ja som prevzal 
richtársku palicu v roku 1976 od Paľa 
Zelenčíka. On potom robil dlhé roky 
veliteľa hasičov po mojom bratran-
covi Dušanovi Kupčokovi, ktorý pred 
ním bol tiež dlhé roky bursovným 
richtárom. S koňmi a povozom po-
máhali ujčok Cyro Molčan zo Mlyna, 
Milan Šuhajda a neskôr Jožko Faško. 
Bursovný sprievod začínal v nedeľu 
pred obedom. V samom predu šiel 
rytier s trúbou, ktorý mal za úlohu 
kliesniť cestu davom, hlavne na sídlis-
ku a hore dedinou. Potom nasledoval 
richtár so svadobným sprievodom, 

Spomienky na tradíciu Fašiangy sa, veseľme sa ! 
cigánska muzika a množstvo rôz-
nych masiek ako napr. vojak v koši, 
dvojmužný kôň, jaštere, krava, pra-
sa, medvede a pod. Alegorický voz 
išiel na konci. Na voze bola každý rok  
zobrazená iná téma.  Podľa toho, čo 
Valašťanov v tom roku najviac trápilo 
alebo čo bolo potrebné pripomenúť. 
Krojovaný sprievod navštívil takmer 
každý rodinný dom v obci. Nešlo sa 
len tam, kde mali smútok, alebo veľ-
mi chorých  ľudí. Ale aj vtedy stál nie-
kto pred takým domom, čo dal kufro-
šovi pálenku alebo ražňošovi slaninu. 
Najväčšia radosť bola v domoch, kde 
mali dievčatá. Tam mládenci vykrútili 
nielen mladé, ale aj gazdinú a všetky 
ženy, čo boli v dome. Za odmenu do-
stali vypiť pálenô, zajesť pampúchov 
a richtár zinkasoval peniaze. Chod-
ievalo sa aj na faru. Tam nám pán 
farár, vtedy to bol pán dekan Anton 
Vačko, nezabudol vytknúť, že mu aj 
tohto roku chýba do hrste tymiánu. 

Ale to vždy akosi zaniklo v tónoch ľu-
dovej muziky a želaniach lásky a po-
rozumenia. Bursovný sprievod končil 
večer v starej Valaskej za ulicou. Tu 
sa počítali aj vybursované peniaze. 
Napríklad v dome u Tonka Soliara. 
Potom bolo treba pripraviť sa na prvú 
fašiangovú zábavu. Programom tejto 
zábavy bolo predstavovanie masiek. 
Vtedy čítal a predspevoval z bur-
sovnej knihy starší bursovník Milan 
Kučera. Po ňom túto úlohu prevzal 
Paľo Zelenčík. Humornou formou 
boli ospievaní všetci mládenci, ktorí 
sa zúčastnili sprievodu. Tak sa verej-
nosť dozvedela, čo sa len šepkalo, 
a potom bolo naplnených mnoho 
nesplnených túžob a želaní vo forme 
manželstiev, z ktorých niektoré pre-
trvávajú dodnes. Potom sa zabávali 
starí aj mladí do samého rána. Oko-
lo polnoci bursovné matere dávali 
mládencom jesť. Boli to pečené úde-
né rebrá zo psov, prípadne pečený 
bravčový bôčik so zemiakovou kašou 

a uhorkami. Nedá sa nespomenúť, 
ako to bolo s klobásami zo psov. Kaž-
dý rok, týždeň pred fašiangami bolo 
vyhlásené v miestnom rozhlase, že 
v chotári  a v obci je zaznamenaná 
besnota. Každý zainteresovaný aj tak 
vedel, koľká bije. Vtedy úzky kruh mlá-
dencov spolu s richtárom riešil psov 
určených na fašiangy. Bolo treba 
zabezpečiť masť zo psov pre starších 
ľudí, ktorí trpeli pľúcnymi choroba-
mi, záduchom, astmou a pod. Časť 
masti sa odovzdávala aj do miestnej 
lekárne. V tom čase bola magistrou 
pani Dymová. Utratili sa psy stred-
ného vzrastu a hladkej srsti. Mäso sa 
miešalo jedna k jednej s bravčovým 
bôčikom od Harineka. Pred plnením 
čriev musel richtár koštovať surový 
miešung do klobás. Ja osobne som 
koštoval až po tom, čo MUDr. Zerzan 
prezrel vzorku pod mikroskopom a 
povedal, že môžem. Dva, tri páry klo-
bás sa dávali aj žandárom, ktorí mali 

v tom čase nad Perlou kancelárie a 
záchytku. S odstupom rokov a po zlej 
skúsenosti s nákazou svalovca mno-
hých bursovníkov sa od tejto tradície 
upustilo. Nikoho však v dnešnej dobe 
neprekvapuje ponuka psovskej masti 
v obchodných reťazcoch. Ale radšej 
sa vrátim k priebehu valaštianskych 
fašiangov. V pondelok večer sa začí-
nala druhá zábava, ktorej hlavným 
programom bol krst nových bursov-
níkov. Novokrstenci boli oblečení len 
v spodnom prádle a bielych koše-
liach. Museli si pokľakať na jedno ko-
leno. Za každým stál starší bursovník, 
ktorý položil ruku na plece svojmu 
zverencovi. Ten, čo krstil, si vypočul 
sľub mladého bursovníka. Krstenec 
musel pobozkať koženú čižmu a na-
piť sa z nej bieleho vína. Krstnému 
otcovi naliali do pohára a potom sa 
všetci spoločne zabávali ďalej až do 
bieleho rána. V utorok večer začínala 
tretia fašiangová zábava, ktorej hlav-
ným programom bolo okolo polnoci 

pochovávanie basy. Tu boli ospieva-
né konkrétne osoby, ktoré sa s basou 
lúčili a aj príbehy, ktoré sa v priebehu 
roka udiali a bolo ich treba zábavnou 
formou pripomenúť. Všetko, čo počas 
fašiangových zábav verejne odznelo, 
bolo zapísané do bursovnej knihy, 
ktorá sa ale časom stratila nevedno 
kam. Miništranti zvonili na zvoncoch 
a pochovávajúci okiadzal nebožkú 
kadidlom. Niektorí z pozostalých 
zvykli plakať aj naozaj, napr. Elena 
Molčanka. Basa bola pochovaná na 
javisku do prepadliska pre šopkára a 
zábava pre verejnosť bola ukončená. 
Ostali len bursovníci a hasiči, ktorých 
úlohou bolo upratať sálu a pripraviť 
sa na veľký pôst.  V stredu ráno boli 
v konzume v dedine pripravené veľ-
ké plechovice s kyslými rybami, ktoré 
postavili na nohy všetkých, ktorí v 
zdraví prežili čas veselosti  a radosti. 
Bol popolec. V stredu poobede sa v 
hasični podávali halušky, poväčši-
ne z  miestnych zdrojov. Skončil sa 
čas zábav a každý sa vracal k svojej 
práci a povinnostiam s predzvesťou 
prichádzajúcej jari a veľkonočných 
sviatkov.  A každý mládenec už ve-
del, ktorému dievčaťu na Turíce po-
sadí mája. 
V roku 1977 sa Valašťania zúčastnili 
s programom Bursa vo Valaskej na 
okresnej folklórnej prehliadke  v Po-
lomke. Vtedy zapôsobil primáš našej 
muziky, keď v sále a na javisku počas 
predstavenia zhaslo svetlo a muzika 
neprestala hrať. Keď sa svetlo znovu 
rozsvietilo, mal primáš husle nad hla-
vou a hral. Vtedy bol primášom Juraj 
Baran a na base hral Laco Bartoš. To 
bola vtedy výsada iba Šukovcov z 
Čierneho Balogu. Tak Valaská vyhrala 
a postúpila na krajskú prehliadku fol-
klóru do Oravského Podzámku. Tam 
Valaská reprezentovala svoju kultúru 
a slovesnosť, čo inšpirovalo mnohých 
kultúrnych pracovníkov z rôznych ob-
lastí  Slovenska kopírovať naše zvyky, 
obyčaje a vyhotovenie fašiangových 
masiek. Na Horehroní v mnohých 
dedinách  začali fašiangovať  v duchu 
našich tradícií. Valaštiansky mládenci 
sa začali schádzať potom už iba v ha-
sični. Strácali podporu súkromia zo 
strany bursovnej rodiny, ktorá zača-
la vymierať a neobnovovala sa, lebo 
celú problematiku príprav a priebehu 
fašiangov prevzal požiarny zbor. Vo 
Valaskej v súčasnej dobe pochová-
vame basu skôr, ako fašiangy začnú. 
A tak len vietor po vlnách Hrona 
prenáša slová minulých bursovných 
richtárov: ,,Dneska, zajtra, napozajtra 
hráme pre vás...”. 

O spomienky sa podelil
 Pavel Katreniak 
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 Po určitých rokoch používania, ako sa auto opotrebuje, tak bolo opotre-
bované aj to naše a nespĺňalo už bezpečnostné parametre na prevádz-
ku na pozemných komunikáciách. Tak sme sa rozhodli požiadať Minis-
terstvo vnútra SR o generálnu opravu a oni našej žiadosti vyhoveli. Dňa 
7.2.2018 nám slávnostne odovzdal gen. JUDr. Alexander Nejedlý PhD. 
Tatru148, ktorú náš obecný hasičský zbor využíva na pomoc občanom 
pri požiari alebo inej živelnej pohrome. Toto vozidlo sa najviac využíva 
na lesné požiare pre jeho výbornú svahovú dostupnosť a nie nadarmo 

Krv je naša najvzácnejšia tekutina, s ktorou sa 
môžeme podeliť a   zachrániť ďalšie životy. A 
pritom nás to nič nestojí, len trochu odvahy. 
Stačí prísť   a odídete nielen s dobrým poci-
tom. 
Ďalšie výhody pre darcu krvi:

•	 zvýši sa odolnosť – pri pravidelných od-
beroch si organizmus na krvné straty takpo-
vediac zvykne a stane sa „trénovanejším“. Pri 
závažných úrazoch s  rizikom vykrvácania je 
tak percentuálna šanca na prežitie výrazne 
vyššia.
•	 regenerácia   organizmu – odber predsta-
vuje druh impulzu pre telo, aby naštartovalo 
tvorbu stratených krvných komponentov. Po 
ich doplnení je organizmus o niečo sviežejší.
•	 regulácia železa  – ak ho máte nadbytok, 
odberom sa hladina upraví. V prípade, že ste 
anemickí, pri vyšetreniach sa to zistí.
•	 pokles rizika srdcovo-cievnych chorôb  – 
vedci zistili, že u  darcov je riziko infarktu 
myokardu znížené až na polovicu. Môže za to 
práve vyššie spomínané železo.

sa hovorí, že „Tatra nezná bratra“. Používa sa aj na požiare rodinných do-
mov alebo hospodárskych budov pre väčšie množstvo vody, ale aj na 
technické zásahy. V nádrži si vezie 6000 litrov vody a je vybavená rôzny-
mi vecnými prostriedkami, ktoré hasiči používajú pri zásahoch. Dúfam, 
že nám bude slúžiť lepšie ako tá stará a že sa budeme stretávať viac na 
súťažiach ako pri požiaroch a iných pohromách.   

Miroslav Zelenčík  za DHZ Valaská

Slávnostné odovzdanie 
Tatry 148 pre DHZ Valaská

Dĺžka trvania celého procesu odberu krvi 
od registrácie až po odchod domov zaberie 
približne 1 hodinu. Samotný odber trvá 5-15 
minút. Pred odberom darca vyplní dotazník 
a absolvuje lekárske vyšetrenie, aby sa riziko 
nakazenia pre príjemcu krvi znížilo na mini-
mum.   Vyšetrenie zahŕňa totiž 
nielen krvný obraz a  pečeňo-
vé testy, ale aj odber vzoriek 
na virológiu ( HIV, HbsAg typ 
žltačky B,C, syfilis). Samozrej-
mosťou je tiež  zmeranie krv-
ného tlaku. Takáto komplexná 
prehliadka vás ubezpečí, že 
ste zdraví, v ojedinelých prípa-
doch odhalí chorobu, o  ktorej 
ste nemali ani len tušenie. 
Darcovi sa odoberie cca 450 ml 
krvi.  Množstvo odobratej krvi 
je pre darcu neškodné, pred-
stavuje stratu iba desatiny až 
trinástiny objemu krvi, tá sa 
doplní do 24 hodín. Množstvo 
červených krviniek a krvného farbiva sa do-
plní do dvoch týždňov, strata železa asi do 

dvoch mesiacov a krvných doštičiek do 
dvoch dní.
   
Dňa 16.januára 2018 miestny spolok Čer-
veného kríža v zastúpení Kováčová, Vil-
hanová, Dobišová, Surová, Schreinerová 
a Schallerová zorganizovali odber tejto 
vzácnej tekutiny. Okrem toho, že členky 
ČK sa postarali o občerstvenie, tie, ktoré 
mohli, sa stali aj darkyňami. Som rada, že 
po rokoch sa nám podarilo znovu obno-
viť odber krvi v našej obci. Prišlo 24 dob-
rovoľných darcov krvi, odber sa uskutoč-
nil pri 20 darcoch. Prvodarcov prišlo až 
9, a tak bolo ťažké rozhodnúť, kto pôjde 

medzi prvými. Prvodarcovia majú prednosť, a 
tak sa nebojte a príďte i vy. Dozviete sa, akú 
máte krvnú skupinu, či ste v dobrom zdravot-
nom stave a do dvoch týždňov vám príde pre-
ukaz darcu krvi.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa ne-
zľakli a prišli.  Rada by som zverejnila mená 
všetkých, no nedostali sme súhlas od všetkých.
A tak veľké ďakujem patrí: Monike Dobišovej, 

Eve Surovej, Silvii Vilhanovej, Alene Faškovej, 
Silvii a Marcelovi Oravcovcom, Ľudmile a Eri-
ke Oláhovej, Zuzane Lániovej, Šimonovi Krá-
likovi, zamestnancom firmy CONROP SK s.r.o. 
Brezno a aj ostatným nemenovaným darcom. 
Nabudúce sa vás nezabudnem včas opýtať, či 
môžu byť vaše mená zverejnené.
Krv daruje len asi päť percent obyvateľov, 
hoci kritériá darcovstva spĺňa približne štvr-
tina populácie.  Nárast počtu darcov krvi je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
záchrany života. A preto dúfam, že 22.5.2018 
o 8,00 hod. sa nás zíde opäť viac a aj vy urobí-
te niečo nielen pre seba, ale aj pre ostatných. 
Môže to byť aj výzva pre naše občianske zdru-
ženia v obci, firmy, koho bude viac?

Renáta Kováčová 

ODBER KRVI V NAŠEJ OBCI
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Kopec Chvatimech bol už od svojho začiatku 
výnimočný. Prečo? Pretože nadšenci lyžovania 
práve tu dokázali niečo, čo sa nepodarilo možno 
nikde v Európe. Bez pomoci ťažkej techniky či 
využitia finančných injekcií od štátu vybudovali 
krásne lyžiarske stredisko. Miesto, kde sa ľudia 
stretávali, športovali, zabávali sa. Pre niekoho vý-
borný lyžiarsky terén, pre iných oáza pokoja, pre 
nás s manželkou a dcérkami domov. 
Na Chvatimech som začal chodiť z rodného Mar-
tina už ako malý chlapec. Naplno som sa mu začal 
venovať na jar roku 2012, kedy sme si s manžel-
kou zobrali do prenájmu od p. Hauera rozosta-
vanú chatu Bernardín. K nej sme samozrejme 
prebrali na seba pomyseľnú zodpovednosť aj za 
lanovku, lyžiarske vleky a zjazdovky. Keďže sa 
Chvatimech rýchlo stal našou srdcovou záležitos-
ťou, nemohli sme dovoliť, aby spustol. 
Rozhodli sme sa aspoň provizórne dokončiť na 
vlastné náklady stavbu budúcej novej chaty tak, 
aby mohla opäť slúžiť ľuďom - turistom - lyžia-
rom. 
Po dvoch rokoch plných úsilia sa nám s obrov-
skou pomocou mnohých známych podarilo vy-
hrať tento boj a na jar roku 2014 sme s radosťou 
mohli uvítať prvých hostí v novej útulni. Známi či 
kamaráti pracovali zadarmo, vo svojom voľnom 
čase. My sme investovali nemalé peniaze do nie-
čoho, čo nám vlastne ani nepatrí. Pýtate sa - pre-
čo? Pre našu lásku ku kopcu, pre úctu k  ľuďom, 
ktorí ho kedysi budovali, pre vaše aj naše pote-
šenie. 
Ako som už spomenul na začiatku - chata však 
nie je všetko, čo sa snažíme udržať v prevádz-
ke. Veľká časť našej pozornosti smeruje práve 
na spomínanú lanovku. Na zariadenie, ktoré by 
podľa nášho názoru malo byť zapísané minimál-
ne medzi technickými pamiatkami. Lanovka je 
jediná svojho druhu na svete, je postavená ako 
prototyp a rovnakú nenájdeme nikde. Avšak pre 
úrady stojí nepovšimnutá a všetci sa jej obracajú 
chrbtom. 
Z našej strany tomu tak nie je. Od začiatku pô-
sobenia na kopci sa snažíme udržať ju v pre-
vádzkyschopnom stave. Maľovali sme podpery 
a sedačky, menili niektoré kladky, nedávno bol 
vymenený celý ovládací panel aj s elektrovýzbro-
jou. Menia sa oleje a premazáva všetko, čo sa len 
dá. Rovnako ako s chatou, väčšina vecí je rieše-
ná sponzorsky cez ochotných ľudí, ktorí chcú 
tiež udržať lanovku pre ďalšie generácie. Mnohé 
súčiastky vieme zariadiť ,,po známosti”, niečo si 
vieme zrenovovať aj sami. No je tiež veľa takého, 
čo sa jednoducho musí kúpiť. A teda opäť sa do-
stávame k už spomínanej záležitosti - investuje-
me do veci, ktorá nám nepatrí. V prípade chaty je 
vlastníkom súkromná osoba, v prípade lanovky 
je to práve obec Valaská. Za našu prácu nevyža-
dujeme samozrejme nič. V kútiku duše však verí-
me, že robíme správnu vec, z ktorej sa budú môcť 
tešiť aj ďalšie generácie. Veríme, že robíme vec 
pre potešenie ako ľuďom z vedenia obce Valaská, 
tak aj z radov občanov. A určite aj pre občanov 
iných obcí či miest. 
Chcel by som preto spomenúť aspoň niektoré 
z významnejších záležitostí, ktoré sa nám na la-
novke či celom lyžiarskom stredisku podarilo 

zhotoviť, opraviť, vylepšiť, no tiež aj také, ktoré sú 
bežnou rutinou. 
v lete roku 2012 prešli všetky sedačky rozsiahlou 
rekonštrukciou. V rámci nej sa robila oprava latiek 
na sedenie, preváranie krytov sedačiek, komplet-
ný nový náter sedačiek, premazanie potrebných 
častí a oprava poškodených úchytov.
v lete roku 2013 sme začali maľovať podpery 
vrátane kladiek. Darovanou a kúpenou farbou sa 
nám podarilo natrieť celú hornú stanicu a tri pod-
pery smerom nadol.
na jar roku 2017 sme vymenili poškodené kladky 
na podpere č.8 vrátane celej kladkovej batérie. 
Na ťažnej strane sme boli nútení dať vyrobiť kusy 
nové. Na vratnej vetve sa nám podarilo zrepaso-
vať pôvodné.
v lete rovnako roku 2017 sme spravili rozsiahlu 
rekonštrukciu elektrovýzbroje lanovky. Došlo k 
výmene všetkých tlačidiel na oboch staniciach. 
Ovládací panel na údolnej stanici bol vymene-
ný za nový vďaka veľkej pomoci p. Juraja Šneka, 
ktorý nový panel naprojektoval, poskladal, spre-
vádzkoval.
Každoročne v lete prechádzame trasu lanovky s 
pílami a krovinorezom - čistíme ju od náletových 
drevín a vysokej trávy. 
Pravidelne kontrolujeme stav olejov, kladiek na 
trati, dotiahnutie sedačiek a celistvosť dopravné-
ho aj napínacieho lana.
Za stráženie objektov spodnej stanice ďakuje-
me majiteľom chatiek pod ňou. Horná stanica je 
viditeľná od chaty Bernardín a v smere na trasu 
lanovky bola nainštalovaná aj bezpečnostná ka-
mera.
Od roku 2016 sme tiež intenzívne pracovali na 
rozsiahlej rekonštrukcii vodovodného systému 
pre chaty v blízkosti spodnej aj hornej stanice 
lanovky a chatu Bernardín. Vymenili sme zberné 
nádrže, staré neefektívne čerpadlo vrátane mo-
tora bolo nahradené úplne novým s vyšším vý-
konom a nižšou spotrebou. Dokopy 7 netesností 
na dopravnom potrubí bolo odstránených vďaka 
veľkej pomoci p. Aurela Starke, Viliama Grnáča, 
Tomáša Mojžiša a Jána Kolesára. 
V neposlednom rade sa staráme o čistotu zjazdo-
viek a prejazdnosť lesných ciest. 
Popri všetkých činnostiach sme si však plne ve-
domí nášho azda najväčšieho nedostatku, kto-
rým sú platby za spotrebovanú elektriku. Do roku 
2017 sme sa snažili veľké množstvo peňazí inves-
tovať práve do udržania obecného či súkromné-
ho majetku a do rozbehnutia celého ,,projektu” 
v podobe veľkého sna okolo znovuožitia lyžiar-
skeho strediska a chaty Bernardín. Bola to dlhá a 
náročná cesta, no teraz už vieme, že mala svoje 
opodstatnenie. 
Myslíme si, že sa nám podarilo opäť vybudovať 
centrum, kde si ľudia chodia oddýchnuť, zašpor-
tovať či zabaviť sa. Stredisko, do ktorého sa radi 
vracajú, a tešia sa na ďalšie podujatia. Dôkazom 
toho sú úspešné akcie ako napríklad obľúbený 
Ťatliakov skialp výstup, Otvorenie či Ukončenie 
turistickej sezóny, Deň detí pod záštitou obce 
Valaská či Koncoročný výstup na Bernardín. Radi 
vyjdú hore skialpinisti, turisti či cyklisti, zalietajú 
si paraglajdisti alebo urobia zábavu ľudia zo zdru-
ženia dôchodcov na Štiavničke.

Spomínané úsilie konečne padlo v roku 2017 na 
úrodnú pôdu a v priebehu celého roka sa nám 
podarilo vyplatiť takmer 1000 Eur zo záväzku na 
elektrike voči obci Valaská. Pevne veríme, že to 
bol len začiatok. V našej snahe budeme pokračo-
vať aj naďalej a zabezpečíme, aby dlh voči obci  
rýchlo klesal práve aj vďaka podujatiam novým a 
tiež tým, ktoré už majú svoju tradíciu. 

Sme veľmi vďační za zhovievavosť, ktorej sa nám 
na obci v tejto veci dostáva a budeme pilne pra-
covať na tom, aby sme vašu dôveru nesklamali. 
Aby obci bolo vrátené všetko, čo jej patrí. A v ne-
poslednom rade aby občania aj naďalej radi na-
vštevovali kopec, na ktorý majú krásne spomien-
ky. Aby to na Chvatimechu opäť ,,žilo” naplno. 

Našu snahu nepokladáme za zárobkovú činnosť. 
Každý jeden z nás musí mať aj svoje bežné za-
mestnanie, z ktorého hradí chod súkromného 
života a často aj chod celého ,,projektu”.  
Na začiatku sme potrebovali všetko rozbehnúť. 
Teraz treba už len makať a plniť svoje sľuby. Ako 
voči občanom, tak voči obci. 

Plnou mierou zabezpečíme aj naďalej ochranu 
a zveľaďovanie obecného majetku, ktorý máme 
možnosť spravovať. Lanová dráha zrejme už ni-
kdy nebude slúžiť širokej verejnosti, no zachovať 
ju v pôvodnom a neporušenom stave bude vždy 
našou prioritou. Aj napriek tomu, že s manželkou 
nie sme rodáci z bližšieho okolia - vážime si prácu 
hlavne vašich predkov a snažíme sa správať sa k 
nej ako k práci vlastnej. 
Záverom by sme chceli menovite poďakovať 
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom po-
mohli pri realizácii nášho projektu:
Belko Martin, Benko Radovan, Blahút Dušan, Čel-
lár Peter, Hrašný Vlastimil, Grnáč Viliam, Horňák 
Jozef, Horváth Martin, Koľaj Gustáv, Mlynárik 
Peter, Nemky Bohuslav, Paučo Ján - Detviančok, 
Pôbiš Róbert, Starke Aurel, Šnek Juraj, Šnek Peter, 
Vlček Ľubo, Varga Ľubo, Pizzeria Hronka, Poľov-
nícke združenie RODOLA - Vlado Hronček.
Za cenné informácie pri technickom riešení pro-
jektovej dokumentácie ďakujeme Jánovi Bellušo-
vi a Milošovi Milecovi.
Ďakujeme! 

Boris a Martina Hlaváčovci, správcovia chaty 
Bernardín a lyžiarskeho strediska Chvatimech

Chvatimech ako ho (ne)vidíte
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KU DŇU UČITEĽOV
Byť učiteľom je krásne povolanie.

Nikdy mi nenapadlo robiť niečo iné.
Učiteľ môže od žiakov čerpať lásku do života,

aby im ju pretavenú samým sebou
plným priehrštím dával späť.

Je krásnym poslaním byť telom i dušou učite-
ľom.

Že sa to nedá? Opak je pravdou.
Svedčia o tom všetci tí slávni pedagógovia, 

učitelia, vychovávatelia,
počnúc od Jána Amosa Komenského,

/ktorý mal byť pre učiteľov, pre mnohých aj bol, 
vzorom/,

cez našich skvelých učiteľov v dávnej i tej nie tak 
dávnej minulosti,

až po tých súčasných a nie je ich málo.
Tých, ktorí sa natrvalo zapísali do duší žiakov,

ich rodičov, starých rodičov a ostatných predkov.
O tom by ste vedeli hovoriť vy sami,

menej či viac školovaní.
A nech to aj v budúcnosti tak vyzerá v našej obci,

v našom štáte, prosto všade.
Nech sa učiteľom darí!

Nech ich žiaci majú radi!
A verejnosť  či kompetentní v našom štáte

by konečne už mohli ich snahu
a na túto dobu neľahkú úlohu

patrične oceniť.
Nielen morálnou podporou či lepším platom,

ale najmä zdravým školským systémom.
Aby bola skutočne ŠKOLA HROU,

nie iba nezmyselným drilom.
Najmä na tých nižších stupňoch vzdelávania,

aby nám šťastná mládež vyrastala.

Tu mi nedá nespomenúť ešte jednu dôležitú 
úlohu učiteľov v súvislosti so spisovnou slo-
venčinou.Ovládanie spisovného jazyka súvisí s 
vlastenectvom,s úctou k nášmu národu, štátu, 
k sebe samému.
A správne spisovne rozprávať by malo byť úlo-
hou každého pedagóga, nielen slovenčinára. 
Koľko pedagógov s tým má problém, môžete 
posúdiť sami. Či už je to nesprávne vykanie, 
nesprávne skloňovanie eura, mäkčenie či 
pomnožné podstatné meno preteky, ktoré si 
mnohí zamieňajú s  čechizmom pretek. Škoda, 
lebo v jadre to môžu byť skvelí ľudia a dobrí od-
borníci.
Keď sa žiakom skončí vzdelávanie, mali by spi-
sovne krásne rozprávať. Nie je tomu tak. Skúste 
sa započúvať napríklad do politických debát /aj 
politici boli žiaci a mali svojich učiteľov/.
Keď je tam redaktor, aspoň ten hovorí spisovne/
niekedy aj nie/.
A tie vulgarizmy, ktoré sa zo sociálnych sietí a 
zo zbytočných rečí hojne preniesli do verejného 
života aj na miesta, kde nepatria!
O členoch Matice slovenskej, ktorá by mala 
byť aj ochrankyňou spisovného jazyka to platí 
dvojnásobne.
Ale čo, keď sa v škole nenaučili poriadne spisov-
ne rozprávať. Česť výnimkám!
Nech Vás neuráža to, čo píšem. Ja tiež nie som 
stopercentná, ale som vďačná a neurazím sa, 
keď ma niekto na chyby upozorní, lebo chcem 
spisovne rozprávať.

No dnes chcem najmä písať o učiteľoch z va-
laštianskych archívov a kroník, ktorých mi pod-
sunula naša amatérska historička, pravidelná a 

dlhoročná prispievateľka do nášho Valaštianske-
ho hlásnika, dobrý a obetavý človek, pani Mária 
Ľuptáková, ktorá je vo valaštianskych archívoch 
a kronikách ako doma, a nielen tých v písme za-
chytených, ale aj tých z ústneho podania od pa-
mätníkov, z ktorých už mnohí nie sú medzi nami.
Ostali len fotky či rukou zachytené cenné rozho-
vory.
Napríklad aj skvelý pán učiteľ Anton Kúdelka, 
ktorého si z detstva pamätám, pretože bol mojej 
sestre triedny. Nielen ona s vďakou na neho spo-
mína.
Bol tiež valaštianskym kronikárom.
Nie o ňom však idem písať, ale o inom skvelom 
učiteľovi.
V tomto roku si pripomíname 60 rokov od jeho 
úmrtia a v roku 2019, 20.novembra si pripome-
nieme 150 rokov od jeho narodenia.

ANDREJ 
ZAFKA

/podklady: záznamy 
zo školskej kroniky, 
ktorú viedol Andrej 
Zafka a Jozef Kovalčík, 
poskytol p. Márii Lup-
tákovej pred pár rokmi 
Mgr. Ján Weiss.
Nasledovný článok 
bol napísaný okolo 
roku 1958. Výstrižok je zalepený v obecnej kronike 
vo Valaskej. Je z Učiteľských novín a u vtedajšieho 
kronikára zanechal taký dojem, že ho zachoval aj 
s fotografiou učiteľa Andreja Zafku.

TO BOLA POMOC MLADÝM
Andrej Zafka bývalý riaditeľ školy má už bezmála 
90 rokov a žije vo výslužbe v Piešťanoch.
Keď som začínal svoju učiteľskú púť na dedin-
skej škole, on už mal 30 rokov usilovnej práce za 
sebou. A spolu sme na jednej škole pôsobili päť 
rokov. On posledných, ja prvých.
Spomínam si.

Ráno, pred ôsmou, vždy som ho našiel na dvore, 
kde sa prechádzal. Okolo neho chodili žiaci do 
školy. Tento jeho pobyt na dvore som pokladal za 
zvyk a pripisoval som ho nespavosti. Mrzelo ma, 
že kvôli jeho raňajšej prechádzke som musel prísť 
včaššie aj ja. On mi síce nepripomenul, že mám 
prísť do školy včaššie, ale nikdy sa mi nepodarilo, 
aby som bol na dvore skôr ako on, hoci som sa 
o to viackrát pokúsil. Chcel som sa mu vyrovnať, 
usiloval som sa, ale nešlo to.

Pár minút pred ôsmou na jeho pokyn: - No, poď-
me … - vchádzali sme do tried a stretli sme sa 
opäť cez veľkú prestávku.

Hospitácie vtedy neboli v móde, ale on prišiel do 
mojej triedy so slovami: - Tak, ukážem vám, ako 
by som učil ja v tejto triede.

Postavil sa pred žiakov ako dirigent pred orches-
ter, sústredil na seba pozornosť všetkých a za 
primeraného napätia dával otázky a žiaci odpo-
vedali. Po chvíľke im dal akoby pohov a začal vy-
svetľovať a vyvodzovať novú látku. Mali sme zdra-
vých a bystrých žiakov. Učili sme každý vo dvoch 
smenách a v každej sme mali po 45 – 50 detí.

Po takejto hospitácii mi hovorieval: - Život a 
prax ma naučili tak robiť, ako ste to videli. Ak 

sa chcete pridŕžať môjho spôsobu, vďačne vám 
poradím a pomôžem.

Moje vedomosti, ktoré som nadobudol v škole, 
veru nestačili s ním konkurovať, a preto som sa 
pomaly prikláňal k jeho vyučovacím metódam. 
Sľub dodržal a postupne ma zasväcoval do svo-
jich vyučovacích tajov. V učebni mal pred sebou 
triedu ako celok, ale na dvore sa vedel ku kaž-
dému prihovoriť jeho vlastnou rečou. Domáce 
pomery každého žiaka poznal dopodrobna, lebo 
otcov a matky väčšiny žiakov on odchoval.

Uňho som videl po prvý raz písomné prípravy na 
vyučovanie. Mal ich napísané na lístkoch a vlo-
žené do učebnice, ktorú používal ako pomôcku. 
Dôležité časti mal v knihe podčiarknuté. Poznám-
ky na lístkoch a záznamy v učebnici boli mu vo-
didlom pri výklade a žiakom pri učení doma. Keď 
on písal prípravy, robil som ich aj ja, veď hádam 
horší nebudem! A tento zvyk som si zachoval až 
podnes.

On i jeho manželka mi neraz povedali: - My vás 
máme ako syna. A takto sa ku mne aj správali. 
V ich domácnosti som bol naozaj ako doma. Pa-
novala medzi nimi vzájomná úcta a dôvera. Našli 
si cestu k srdcu i k rozumu mladého učiteľa. A 
preto nie div, že sa môjmu riaditeľovi podarilo 
sformovať moju osobnosť. Otvoril mi oči, naučil 
ma kriticky sa dívať na svoju prácu, kráčať vpred a 
milovať učiteľské povolanie.

Zvlášť sa mi vryla do pamäti táto udalosť.
Bolo Jozefa. Moje meniny. Zrazu sa otvorili dvere 
mojej triedy a vstúpil riaditeľ. Bol sviatočne oble-
čený. Za ním kráčali žiak a žiačka z jeho triedy s 
kyticami v rukách. Prehovoril k žiakom: - Váš pán 
učiteľ má dnes meniny … - a hovoril o úcte k 
predstaveným, k rodičom, k dospelým. Moje me-
niny mu boli k tomu vítanou príležitosťou. Potom 
žiak a žiačka povedali básničky a odovzdali mi 
kytice. Na jeho meniny ja som sa mu revanšoval.

Keď odchádzal do výslužby, vďační občania mu 
usporiadali takú slávnu a srdečnú rozlúčku, na 
ktorú budú v dedine dlho spomínať.

Má bezmála 90 rokov. Naposledy mi na meniny 
trasľavou rukou napísal: „K Tvojim milým me-
ninám prajem Ti, aby si na povznesení nášho 
školstva ešte dlhé časy blahodarne
pracovať mohol..“

Vidno, že ešte vždy je aktívny učiteľ....

Vo Valaskej, kde pôsobil, ešte i teraz hovoria: 
„Zafka – to bol učiteľ!“

Jozef Kovalčík,
Banská Bystrica, Uhlisko

UČITEĽSKÉ NOVINY č. 5

Tento vzácny človek, učiteľ, ktorý pre Valaskú 
veľa urobil a strávil v našej obci celý svoj pro-
duktívny život na prelome 19. a  20. storočia 
v ťažkom období maďarizácie, v  medzivoj-
novom období, by si určite zaslúžil, aby bola 
jeho fotografia umiestnená v galérii význam-
ných obyvateľov obce. Čo vy na to, vážení spo-
luobčania? Podľa niektorých občanov, už tam 
dávno mala byť.

RR
Pokračovanie v budúcom vydaní VH
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   V  časoch mojej mladosti sme sa deti a mládež z  našej ulice, na-
zývanej Za ulicou, stretávali na lavičkách pri našich domoch. Tí, čo 
ovládali hru na hudobné nástroje, hrali, ostatní spievali. Zavše sa pri 
nás pristavil ujčok Štefan Bánik Červený. „A tú, keď chleba nebolo, 
poznáte?“ Pýtal sa nás, aj nám z nej zaspieval. Smiali sme sa, nevedeli 
sme si ani predstaviť, čo len deň bez chleba. 
   Pochopila som vojnovú dobu chudoby a biedy, keď som si prečítala 
výpoveď Janka Molčana Šmalcika. Zaznamenal ju PhDr. Gejza Horák 
vo valaštianskom nárečí. V čase prvej svetovej vojny mali matky ťaž-
kú úlohu, ako nasýtiť vždy hladné žalúdky svojich detí, ktoré museli 
pomáhať a pracovať už detskom veku. 

   Ftodi som mau dvanác rokou aj necelí mesiac. Na chodbe zme čakali. 
Vyšiou s kancelárii riaditeľ a každímu dau do ruky prijímací list. Keď ma 
videu, že som chlapec taký malí a slabí, tak mi povedau: „Chlapče, ti si 
mau ešte doma halušky jesť.“ Deväťnáctiho júna 1918 som mau prvú 
šichtu na Piesku. V kancelárii zme obsluhovali úradníkou, boli zme kan-
celárski poslíčkovia. A zme chodili každí deň s  Piesku do Podbrezovej 
dva razy doobeda aj poobede, lebo to bola centrála, nočak. Pešo zme 
chodili po ceste a za štrekou. Mau som kapsu velikú, v nej plno papie-
rou úradních. Keď som šiou s  Podbrezovej, neviem či poznáte Štúrov 
rad, takie štiri domi. Ja som šiou a jedna pani bola v obloku. Vraví mi: 
„Chlapče, počkaj!“ Tak som čakau pod tím oblokom a ona mi vyniesla 
dve jablčka a okrušok chleba. Chleba som nevideu hádam pár rokou 
cez vojnu. A tak som si tie jablčka a chlieb uhryzau, aby mi vydržau až 
na Piesok. Taká bola doba. Tí, čo boli doma, úradníci, nadľudia v obci, 
tí mali chleba. Obchodvedúci im hľadeu, tím dau. Uťahovau, utískau 
takým vdoviciam, ako bola aj moja matka. To matere cez vojnu piekli 
kukuriční grís posypaní cukrom, upečení na bľachi.

   Aj podľa tejto výpovede si môžeme urobiť obraz, ako ťažko sa žilo 
deťom bez otcov, ktorí bojovali na frontoch prvej svetovej vojny, kde 
mnohí prišli o život, ako aj Jankov otec. Vdova Molčanová mala šesť 
detí. Bývali v  dome, ktorý sa líšil od ostatných prízemných dedin-
ských domčekov. Mal naspodku kamennú pivnicu, nad ňou drevený 
gang, od čoho rodina dostala ďalšie prímenie, Molčan Šmalcik z gan-
gu. Dom patril predtým mlynárovi Jozefovi Valentínymu staršiemu. 
Keď sa tento so svojou rozvetvenou rodinou presťahoval do nových 
obydlí, predali starý dom Molčanovcom. Zistila som to podľa starej 
mapy a  dlžobného úpisu, kde vdova Molčanová splácala dlžobu 
synovi Jozefa, Františkovi Valentínymu, ešte aj po skončení prvej 
svetovej vojny, keď už tento býval v Banskej Bystrici. Podoba spomí-

Čo rozprávali pamätníci
naného domu je vyšitá na hasičskej zástave z roku 1929. Vyšívali ju 
mnísi v Kanade, podľa predlohy, fotografie, ktorú začiatkom minulé-
ho storočia dali urobiť bratia Valentínyovci, bývalí richtári obce. Boli 
zakladateľmi hasičského zboru a najstarší syn z tohto rodu, Jozef, aj 
prvým veliteľom hasičov. 

   Janko Molčan - pracovitý, ctižiadostivý mlá-
denec, pochádzajúci zo skromných pomerov 
sa v  živote vedel obracať. V  Podbrezovej sa 
vyučil za stolára. Tejto profesii sa venoval celý 
život, naposledy pracoval v stavebnej údržbe 
Strojární Piesok. Ako aktívny člen hasičské-
ho zboru vykonával 17 rokov funkciu tajom-
níka. Prepracoval sa do funkcie okresného 
tajomníka DHZ /Dobrovoľného hasičského 
zboru/, kde zotrval od roku 1945 do roku 
1951. S  manželkou Ilonkou, rod. Fodorovou 
zo Studničky, (vedúcou kuchárkou v závodnej 
jedálni) si kúpili Hollmannove dom na Piesku. 
Ich dcéra Lydka pracovala ako detská lekárka 
v Banskej Bystrici. Syn Sigfrid /všetci ho volali 
po otcovi Janko/, tiež lekár, pracoval vo Vo-
jenskej nemocnici v Ružomberku. Do funkcie 
náčelníka bol menovaný pplk. MUDr. Sigfrid 
Molčan 1.2.1982. Tu pôsobil až do svojej smrti 
v októbri 1994 vo veku 55 rokov.
   Ťažko bolo pani Ilonke Molčanovej, keď zo-
stala sama, bez muža, bez detí, ktoré odišli do 
večnosti príliš skoro. Útechou jej zostali len 
vnúčatá a  sestra Jožka v  Kanade, s  ktorou si 
často písali listy. V  nich sa vyžalovala svojej 
milovanej sestričke zo svojho veľkého žiaľu. 

Moja osobná spomienka na pána 
Janka Molčana

   Bol menšieho vzrastu. Okolo roku 1960 som 
ho spoznala ako „úradníka“ pobočky banky 
v starej Valaskej. Môj starý otec, jeho kamarát 
od  ľudovej školy, chodil občas vložiť peniaze 
na vkladnú knižku, do banky. Niekedy ma zo-
bral so sebou. V  bývalej budove potravného 
družstva v  dedine v  tom čase bývala v  pod-
nájme rodina Soliarová s  troma deťmi. Do 
prednej, úradnej miestnosti sa prechádzalo 

cez ich kuchyňu. Keď som prvýkrát vstúpila do „úradovne“ cítila som 
sa ako v starom svete. Za veľkým starodávnym písacím stolom sedel 
on, úradník Janko. Z kovového, bohato zdobeného trezora, aké som 
videla len v starých filmoch, vybral razítka (pečiatky), ktoré pozakla-
dal na stojan na to určený. Zo stolíka povyberal kalamár so špeciál-
nym atramentom, rúčku s pierkom, akým sme písali voľakedy v prvej 
triede, pijak prilepený na drevenom tlačidle s rúčkou a nakoniec si 
natiahol glotové rukávy, aby si neušpinil sviatočnú košeľu. So starým 
otcom sme si sadli na drevenú vyrezávanú lavicu. Pre starého otca, 
ktorý celý život ťažko pracoval okolo hospodárstva, boli stretnutia 
so svojím dobrým kamarátom potešením. Aj preto sme tam chodili 
prví, aby chlapi mohli prehodiť pár slov, kým prídu ďalší zákazníci. 
Keď miestny národný výbor presťahovali zo starej do novej Valaskej, 
pobočku banky zriadili v bývalej kancelárii MNV, v prízemí budovy. 
Ešte aj tam som vídala ten historický trezor, no kde skončil, nevedno. 
Dnes musíme za službami banky chodiť do Brezna, no mladí ľudia si 
dokážu všetko vybaviť z domu za pomoci mobilu či počítača, no také 
spomienky, ako ja, už nebudú mať. 
   Na uja Janka Molčana Šmalcika si dodnes radi zaspomínajú bývalí 
spolupracovníci, starší hasiči, „dychovkári“, ale aj ostatní ľudia, ktorí 
ho poznali a ctili si jeho aktivity, ktoré vykonával v prospech obyva-
teľov obce.

   Mária Luptáková

KEĎ CHLEBA NEBOLO

Rodný dom Janka Molčana stál v dedine za kaplnkou

Ján Molčan ako hasič

Ilonka Molčanová

MUDr. Sigfrid Molčan
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Dňa 18.1.2018 si naši žiaci namiesto školskej tašky do školy zobrali 
sánky. Po prvej vyučovacej hodine sme sa všetci teplo obliekli a vy-
brali sa na najbližší kopec. Tam sme si povedali, aké zaujímavé disciplí-
ny budeme v  zasneženom prostredí robiť. Bolo pripravených pár 
zimných disciplín, ktoré museli žiaci zdolať. Každý súťažil sám za seba 
alebo za svoju triedu. Žiaci súťažili v sánkovaní na čas jednotlivcov, a 
tiež  za vytvorenú skupinu.  Hádzali oštepom do snehu, stavali čo naj-
väčšiu snehovú pyramídu. Po zdolaní netradičných zimných disciplín 
ich v škole čakal teplý čaj a sladká odmena. 

Mgr. Miroslava Bartáková, učiteľka ŠZŠI Valaská

Tradične, tak ako po minulé roky, bol 
vyvrcholením fašiangového obdo-
bia karneval. Aj tento rok ho napriek 
zvýšenému chrípkovému ochore-
niu pre všetkých žiakov pripravili p. 
učiteľky zo ŠZŠI. Celé zábavné do-
poludnie mali v rukách dvaja veselí 
klauni, šašo Mašo a šašo Jašo, ktorí 
si pre deti nachystali veľa zábavy 
v podobe súťaží, tanca a rozdávania 
sladkých odmien. A veru, bolo sa na 
čo pozerať. Malých škôlkarov vyob-
liekali maminky do pestrofarebných 
kostýmov a celou silou im pomáhali 
pri plnení súťaží. Ani žiačikovia z 1. 
stupňa sa nemali za čo hanbiť. Veď 
mali kostýmy vhodné aj do di-
vadla. Nechýbal poľovník, čaro-
dejnica, víla, princezná, anjelik, 
zajko a veľa ďalších roztomilých 
masiek. A  tí starší? Niektorí sa 
veruže pekne vyobliekali a pred-
viedli nám kostým barbie, väzňa, 
leoparda, kráľa, zlej čarodejnice, 
kuchára. A  keďže sa k  nám pri-
pojili aj žiaci z  praktickej školy, 
mohli sme si aj oči vyočiť aj bru-

Lyžujem sa. Čiže. Mám na nohách lyže. 
Jedna lyža, druhá lyža, sneh je biely ako ryža. 
Ja sa krásne lyžujem, lyžami sneh ryžujem.  
Padám! Pomóc! Kde som? Kto som?  
Lyžiar, čo lyžuje nosom!

V dňoch 8.1- 12.1.2018 sa naši žiaci ŠZŠI a OUI 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v  lyžiarskom 
stredisku Majer /Hronec/. Všetci žiaci boli 
ubytovaní v chatkách. Spolu s  lyžiarskymi 
inštruktormi sa učili základom lyžovania. Nie-
ktorým to išlo dobre, iným trošku menej. Žia-
ci sa každé ráno teplo obliekli a  išli zdolávať 
tunajší kopec. Po obede a menšom oddychu 
znovu obuli lyže, aby sa zdokonaľovali v tom, 
čo sa naučili doobeda. Večery spolu s učiteľmi 
si krátili zaujímavými spoločenskými hrami a 
pesničkami. Na konci týždňa svoje lyžiarske 
umenie predviedli v  záverečných pretekoch. 
Každý zo zúčastnených žiakov dostal diplom 
a sladkú odmenu. 

Mgr. Miroslava Bartáková, 
učiteľka ŠZŠI Valaská

LYŽIARSKY VÝCVIK

Zimná
univerziáda

chá popásť na malom občerstvení 
od uja mäsiara v  podobe výbornej 
klobásky, ktorou nás ponúkal či lek-
várovými šiškami, ktoré pripravili 
tety kuchárky v  spolupráci so žiak-
mi  z OUI pod vedením p. majsterky. 
Veru bolo to radosti. Vládla dobrá 
nálada, porota odmeňovala slad-
kými dobrotami najkrajšie kostýmy 
aj vyrobené škrabošky, klauni or-
ganizovali súťaže a robili diskotéku 
a  všetci ostatní sa skvele zabávali. 
Ostáva len dodať, že dopoludnie 
ubehlo veľmi rýchlo a  karneval sa 
opäť raz vydaril. 

Mgr. Nezbedová

Fašiangový karneval v ŠZŠIZima, zima tu je, sniežik poletuje. 
Stromy, domy, stromy, domy bielym 
zahaľuje. 
Vezmeme si sane, sadneme si na ne. 
Hore brehom, dolu brehom na nich po-
letíme.  
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   Jozef Liegerhoffer (1823-1876) prišiel do 
valaštianskej farnosti v pamätnom (cyrilome-
todskom či matičnom) roku 1863. Pri prícho-
de s potešením zistil, že v susednom Brezne 
je usadený ako komorský lekár Gustáv Ka-
zimír Zechenter (spisovateľským menom 
Laskomerský). Bol to jeho o rok mladší ro-
vesník, spolurodák a spolužiak z gymnázia 
v Banskej Bystrici. Bývalí spolužiaci čoskoro 
vytvorili pevnú priateľskú dvojicu a Zechen-
ter Liegerhoffera ihneď zasvätil do svojich 
národnobuditeľských aktivít. Priatelia mali 
dobrú príležitosť stretávať sa, keď Zechenter 
na vozíku s kočišom dochádzal za početnými 
pacientmi – komorskými zamestnancami, vo 
svojom rozľahlom lekárskom obvode. Ze-
chenter bol niečo ako závodný či ,,podniko-
vý“ lekár pracujúcich pre štátny priemysel, 
ktorý bol riadený priamo panovníckou rodi-
nou Habsburgovcov vo Viedni. Liečil baní-
kov, mašiarov – hutníkov, uhliarov, drevoro-
botníkov, tajchárov aj povozníkov, horárov 
a lesníkov – úradníkov aj robotníkov a celé 
rodiny týchto. Na ceste z Brezna cez Valaskú 
zvykol Zechenter z hlavnej cesty zabočiť 
dole k fare, no a stadiaľ pokračoval potom do 
železiarskej osady Bystrá, na Mýto a ďalej 
do všetkých častí Jarabej, za čas mu patrili aj 
Boce a Malužiná na druhej strane Čertovice. 
Aby toho nebolo málo, mal na starosti aj Bie-
le Handle – Beňuš a Braväcovo s osadami, 
Bacúch a tiež Pohronskú Polhoru s mašou 
Michalová. (Rozľahlé Čierne Handle a po-
tom Hronec s fabrickou osadou Podbrezová 
a Piesok patrili ďalším dvom lekárom.)
   V roku 1863, po zložitých vyjednávaniach 
a vybavovačkách, keď kandidátom na sídlo 
Matice slovenskej bolo aj Brezno, túto ná-
rodno-kultúrnu inštitúciu Slovákov konečne 
ustanovili v Turčianskom sv. Martine. Na 
jej čelo sa postavili Štefan Moyzes a Ka-
rol Kuzmány. Súčasne sa rozvinula medzi 
národovcami finančná zbierka na podporu 
organizácie - na ,,matičnú základinu“. Pri-
spievalo do nej celé Slovensko. Každý odo-
vzdal príspevok podľa svojich možností, 
spoločenského postavenia, niekedy hádam 
obetavo aj viac, ako si mohol dovoliť. Všet-
ko sa cenilo. Ako súkromná osoba prispel 
aj cisár vo Viedni, dal 1000 zlatých. Dušou 
matičného hnutia v Brezne bol práve doktor 
Zechenter so svojimi priateľmi a známymi 
z Brezna a zo svojho lekárskeho obvodu. 
Mnohí patrili medzi prvých - zakladajúcich 
členov Matice. Zoznam prispievateľov na 

Valaštianska fara

(pokračovanie z minulého čísla) 

Jozef Liegerhoffer, jeho priateľ Zechenter a Matica slovenská
matičnú základinu z Horehronia je veľmi 
zaujímavé čítanie. Prispievali jednotlivci 
aj skupiny národovcov – slovensky cítiaci 
kňazi, učitelia, zamestnanci komorských 
banských, železiarskych, drevárskych a les-
níckych podnikov – vedúci úradníci i partie 
robotníkov (napr. robotníci pri ľubietovskej 
maši, tri-vodskí lejári, bratstvo valkárov 
z Osrblia, moštenická železiareň), prispie-
vali spoločne aj farnosti, obce (napr. Ľu-
bietová, Hronec, Bacúch), školy, národne 
uvedomelé rodiny. Prispeli aj breznianski 
mešťania a remeselníci. Zámožný breznian-
sky statkár a podnikateľ Ján Čipka prispel 
toľko, koľko cisár a potom ešte niekoľko-
krát. V obvode fungovali viacerí organizá-
tori – ,,vyberači“, každý mal okruh svojich 
známych. Raritou sú príspevky niekoľkých 
,,kartových spoločností“ – pravidelne sa 
schádzajúcich kartárov z Brezna. V zozna-
me prispievateľov z Horehronia na popred-
nom mieste môžeme prečítať aj meno Jozef 
Liegerhoffer, valaštiansky farár. 
   Priatelia Zechenter a Liegerhoffer sa inten-
zívne stretávali 5 rokov. V roku 1867 sa po-
litika v monarchii zmenila, došlo k rakúsko 
– uhorskému vyrovnaniu. Slováci sa spod 
rakúskej Viedne dostali pod vládu Budapešti, 
ktorá nemienila uznávať ich národné práva. 
Časom zakázali aj Maticu slovenskú a slo-
venské gymnáziá (1873). Zechenter – dobrý 
národovec, zo známeho breznianskeho pros-
tredia, kde mienil s rodinou žiť natrvalo, bol 

násilne preložený do Kremnice. S priateľmi 
mu ostal len písomný styk. V listoch ho infor-
movali, ako sa majú, čo sa v Brezne a okolí 
deje, najmä ako stojí ,,slovenská vec“, akí sú 
slovenskí kandidáti a výsledky volieb v brez-

Nápisová tabuľka z náhrobného kríža Jozefa Liegerhoffera

nianskom obvode. Písaval aj Liegerhoffer 
z Valaskej – o spoločných známych, o pria-
teľovi Jozefovi Kúdelkovi, farárovi z Čierne-
ho Balogu a potom dôchodcovi v Predajnej, 
o doktorovi Viliamovi Toelgovi, lekárskom 
kolegovi v Hronci, ..., písali si 8 rokov. 
Jozef Liegerhoffer zomrel len 53-ročný, po 
13-ročnom účinkovaní vo Valaskej, 10. feb-
ruára 1876. Zechenter vo Vlastnom životopi-
se pri tom roku zaznamenal: ,, ... Umrel môj 
gymnaziálny spolužiak, valaštiansky farár 
Jožko Liegerhoffer na porážku mozgu (em-
bolia cerebri).“  Liegerhofferov jednoduchý 
liatinový náhrobný kríž sa nachádza pri von-
kajšej stene kostola, vľavo od vchodu. (Vyža-
doval by si dôkladnú obnovu.)
Oproti, na ľavej strane vedľa kaplnky sv. 
Františky Rímskej, stojí štvorhranný betóno-
vý podstavec s odlomeným liatinovým krí-
žom. Na liatinovej nápisovej tabuľke je sotva 
čitateľný text: Anna Liegerhoffer ... a dátum 
skonu 1865. Kto to bol? Kto skonal pár ro-
kov po príchode pána farára Liegerhoffera do 
Valaskej? Bola to jeho matka ... ? Toto je po-
trebné upresniť. Treba pátrať v štátnom archí-
ve, v zápisoch z príslušného roku v matrike 
zomrelých valaštianskej farnosti. Je to úlo-
ha pre ktoréhokoľvek bádateľa či záujemcu 
o históriu obce (a tento pomník tiež čaká, kto 
sa chytí do jeho rekonštrukcie.)

Mgr. Martin Weiss, Hronec
(Nabudúce ešte: Rudolf Bobok a jeho priateľ 
Jozef Murgaš)
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 Zakričať do hory a čakať ozve-
nu,
 to čistá detská radosť.
 Zakryť húštinou vášnivé zblíže-
nia,
 horúca človečia mladosť.
 Dýchať parfém lesnej zmesi
 k zrelosti ducha starnúce telo 
kriesi.
 A tichá pieseň duchov lesa
 v dreve rakvy so zomrelým do 
zeme klesá.
  
 Ej, veru,
 les, hora, háj,
 odveký pozemský raj.
 Zelený obor s povahou ľudomi-
la
 i príšera temná s diablom v ži-
lách.
 Pravdivé zrkadlo ľudskej duše.
  
 Kolíska z mäkkého machu
 pod baldachýnom z korún.
 Lupene kvetov v rozmachu
 na perinke z pavučín.
 Intimita krovín,
 spievanky slávikov
 v rytme úderov zobákov žĺn.
 Realita zo snov.
 Vysnívaný domov.
  
 Veľkorysé sídlo
 v prízemí i podkroví.
 Žiadne slepačie bidlo,
 tlačenica krídlo na krídlo.
 Projekt dokonalý, dávno hotový.
  
 Aréna pre súboj zmyslov
 do mdlôb vťahuje.

Aj tento rok sa deti z materskej školy rozhodli ukončiť fašiangy poriad-
nou zábavou, a  to tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom 
deti  žili už celý týždeň. Zhotovovali rôzne škrabošky a ozdoby. Triedy 
si vyzdobili pestrofarebnými girlandami a balónmi. Vytúženého dňa sa 
už nemohli dočkať, a tak sa aspoň každý deň rozprávali o tom, kto aká 
maska bude. Až konečne prišiel vytúžený deň 6. február, keď  sa  celá 

 Vyráža dych
 a vzápätí ho nahadzuje.
 Život životom kolabuje.
 Bdelý spánok.
 Tajomný zámok.
  
 A nad tým všetkým,
 iba tak,
 teplú žltú guľu
 strieda chladná Luna.
 Ak nezastrie ich práve mrak.
  
 Ej, veru,
 les, hora, háj,
 chumáče zlosti sa mi von derú,
 keď už drevo ste len,
 nie raj.
 A ľudia ho len berú, berú a berú.
  
 Svoj vlastný vysnívaný domov
 meníme na opršané torzá stro-
mov,
 čo civejú v tisícoch,
 celkom bez kôry
 ako do hrobov
 stovky nahých tiel z plynovej 
komory.
  
 Bez lesa,
 bez dôstojnosti.
 Tajomný zámok
 naberá smrteľný amok.
 Bes lesa
 počujú aj Nebesá.
 My nie.
 Nám už motorové píly
 znejú ako lesné víly.
 

 

Bes(z) lesa

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožuška, zima mu bude... 

materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej ste mohli 
stretnúť takmer všetky rozprávkové bytosti – princezné, čarodejníkov, 
šašov, pirátov, kovbojov. Prišli Batmani aj Supermani, ale aj zvieratká – 
lienky, mačky, motýle, tigre. Trieda ožila vravou a veselou hudbou. Bola 
to poriadna zábava. Masky súťažili, spievali hrali sa a tancovali. Súťažiť 
v  maskách nebolo pritom vôbec jednoduché, ale deti všetko zvládli, 

boli  úžasné. Odmenou im bol pampúšik, ktorý im na obed pripravili 
v školskej jedálni a fúkací balónik, ktorého zvuk sa rozliehal po všetkých 
triedach materskej školy. Veru, bol to vydarený karneval. 

Za kolektív MŠ - Stanislava Kaliská
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Vo štvrtok 28.12.2017 o 17.00 hod. sa v Kostole sv. Martina vo Valaskej konal vianočný koncert GOLD 
Orchestra z Detvy a jeho sólistov pod vedením primáša Miroslava Uhriča. Kostol sa rozozvučal tón-
mi  vianočných piesní a kolied v sprievode ľudových nástrojov. Sólo spievali – Martin Kurek, Veronika 
Spodniaková, Anežka Hudáčková a Juraj Janiczek. Naši hostia nám svojím vystúpením spríjemnili 
a umocnili vianočnú atmosféru, ďakujeme za krásny umelecký zážitok.                             Alena Kureková

Posolstvo stromov
Milujeme vás, ľudia, my - stromy.

Nechajte nás rásť a žiť medzi vami.
Chceme vám dopriať čerstvý vzduch.
Svojou krásou od Pána dušu pohladiť.

Potešiť zmysly: zrak, hmat, sluch, chuť aj 
čuch.

Byť domovom vtákom, nasýtiť hmyz.
Byť sviežou oázou pre všetkých.

Pamätáme vaše prvé krôčky,
veselý džavot vašich detí a ich detí.

Chceme tu byť aj pre tých, 
čo prídu po vás.

Veď slnko na nás všetkých svieti.
Blahodarný dážď

rovnako osviežuje nás i vás,
aby bolo zdravo, pekne na zemi.

Ach, nevyrubujte stromy!
... v lesoch, obciach, parkoch, záhradách.

Nevyrubujte nás neuvážene pre zisk,
na osoh len niekoľkým z vás,

aj to iba na krátky čas.
Chceme sa spolu s vami tešiť

zo všetkých krás.
Pozorovať mesiac, hviezdy, 

nočnú oblohu plnú tajomstiev.
Počúvať spev vtákov, bzukot včiel, 

veselú vravu ľudí, ich radostný a bezstarost-
ný smiech,

vdychovať vôňu kvetov.
Statočne odoláme 

búrkam, záľahám snehu,
len proti vám, ľudia, 

sme my - stromy, bezmocné.
Nezatracujte seba i nás 

a príroda, naša dobrá spoločná mať,
sa vám bohato odmení.

P.S.
Chcete stromom pomáhať?

Veď aj my sme ako tie stromy.
Ja chcem.
A čo vy?

/M. Pacerová/

Vianočný koncert
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VENUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ 
Aj tento rok je možnosť poukázať 2% z vašich daní neziskovej organi-
zácii Pekný deň. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našej 
činnosti darovaním 2% z vašej dane, ktorú odvádzate do štátneho roz-
počtu. Príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok, sú to peniaze, 
ktoré musíte odviesť do štátneho rozpočtu. Ak ste sa rozhodli, že nás 
podporíte,do príslušných koloniek daňového priznania uveďte:
Suma 2% z vašej dane: ... €
IČO: 37953761
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pekný deň
Sídlo: Nám. 1. mája 460/8, 97646 Valaská

OZ Pekný deň vám ďakuje

Demografické údaje obce 
Valaská k 31.12.2017:

Počet obyvateľov obce Va-
laská: 3 654
Narodilo sa:  30  detí – 11 chlap-
cov a 19 dievčat
Zomrelo:  53  občanov – 30 mu-
žov a 23 žien
Z  trvalého pobytu sa odhlási-
lo: 54 občanov
K  trvalému pobytu sa prihlási-
lo: 45 občanov
K  prechodnému pobytu sa pri-
hlásilo: 36 občanov

Elenka Sukičová

Obec Valaská hľadá 
správcov  multifunkčného 
ihriska na Októbrovej ulici.

Potrebujeme správcov, ktorí by 
pracovali v  týždňových cykloch 
a svoju činnosť budú vykonávať 
na základe dohody s  obcou Va-
laská.  Požadované predpoklady: 
spoľahlivosť, bezúhonnosť a fle-
xibilita. 
Bližšie informácie záujemcom 
podá prednosta OcÚ  Mgr. Peter 
Cíger.
Kontakt: 0904 414 644
E – mail: peter.ciger@valaska.sk

VEĽKĚ POĎAKOVANIE
Chorobu si nikto nevyberá a nikto 
ju nepraje ani najväčšiemu ne-
priateľovi. Ako to už v živote býva, 
prídu nečakané chvíle, chvíle ťaž-
ké, choroba svojich najbližších 
a najmilších – onkologické ocho-
renie. Mojej dcére Natálke Hladkej 
diagnostikovali rakovinu kostí. 
Pomôcť a podporiť človeka v ťaž-
kej chvíli sa dá rôznymi spôsobmi. 
Moja rodina dostala podporu fi-
nančnú od vás, Valašťanov, za kto-
rú sa chcem  úprimne  poďakovať.
Za túto finančnú pomoc ďakujem:
- pánovi farárovi a všetkým farní-
kom Kostola svätého Martina vo 
Valaskej
- pani Marcele Baranovej a Janke 
Kučerovej, ktoré túto pomoc vy-
mysleli
- pani Anne Gondovej, ktorá mi 
odovzdala finančnú zbierku za OZ 
Pekný deň, ktorú podporili obča-
nia na námestí vo Valaskej  pri via-
nočnej akcii Živý betlehem
- Základnej škole Jaroslava Si-
mana vo Valaskej –  za finančnú 
zbierku od všetkých pedagógov, 
spolužiakov a kamarátov
- pánovi Ľubomírovi Štubňovi 
- pani Zuzane Hladkej
- pánovi  Tomášovi Nátherovi
- pánovi Mariánovi Bartošovi

rodičia: Monika Baková, 
Róbert Hladký

Venujte 2% z dane na podporu 
dychovej hudby

Dovoľujeme si aj my osloviť našich priateľov a sympatizantov a poprosiť 
o venovanie 2% z dane z príjmov na podporu dychovej hudby a nášho 
Tanečného orchestra Valaská. Oficiálne sme zaregistrovaní pod názvom 
Občianske združenie Dychový orchester Valaská. Tlačivo nájdete na 
facebooku - Tanečný orchester Valaská, na našom webe https://tanec-
ny-orchester-valaska.webnode.sk, v obecnej knižnici alebo pri každom 
členovi nášho orchestra. Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť nás, vo-
pred ďakujeme a ubezpečujeme každého, že ani euro venované nášmu 
združeniu nevyjde nazmar. 

Kolektív Tanečného orchestra Valaská

Úskalia demokracie – odkaz premiérovi
V demokratických voľbách bývajú zvolení aj ľudia neschopní, aj všetké-
ho schopní darebáci, zloduchovia a zločinci. Napríklad Hitler, atď., atď., 
atď. Ide o to, včas ich zastaviť.

                Mgr. Ivan Karak

V mesiacoch november a december minulého 
roka sme strávili niekoľko dní zavretí na našej 
skúšobni, aby sme nahrali naše v  poradí už 
tretie CD. Prvé dve CD sme nahrali pri príle-
žitosti 50. a  55. výročia založenia dychového 
orchestra vo Valaskej. Toto tretie je zároveň 
prvé nahraté v novej zostave ako Tanečný or-
chester. Preto sme mu vybrali aj jeho názov – 
PRVÉ RANDEVÚ. Bola to ťažká práca, náročná 
na trpezlivosť, výdrž, psychiku. Dve skladby 
sme nahrali cez štátny sviatok 17. novembra 
a  ostatných 12 počas prvého decembrového 
víkendu. Ale zvládli sme to vďaka trpezlivosti 
nás všetkých a hlavne nášho kapelníka Janka 
Jenču v  pohode. Nasledovali ešte dohrávky 
sólistov, spevákov, ktorí boli ochotní a obetaví 
a  prišli na nahrávanie aj 
deň pred Štedrým dňom. 
Nahrávanie sa znovu rea-
lizovalo v spolupráci s na-
ším rodákom Robertom 
Čunderlíkom, výborným 
muzikantom a  zvukárom. 
CD je teda nahraté, pra-
cujeme ešte na jeho oba-
le a  čoskoro uzrie svetlo 
sveta. Veríme, že sa vám 
bude páčiť. Finančne na-
hrávanie znovu zastrešila 
obec Valaská, za čo vede-
niu obce, pánovi staros-

Tanečný orchester Valaská nahral nové CD

tovi a poslancom obecného 
zastupiteľstva veľmi pekne 
ďakujeme. Sami by sme na 
to nemali. Poďakovať sa 
chceme aj tým, ktorí sami 
z vlastnej iniciatívy alebo po 
našom oslovení pozitívne 
zareagovali a  podporili nás 

pri nahrávaní CD, a to firme Rolta, s.r.o. Brezno 
- p. Kohanovi, Marekovi Poliakovi a manželom 
Dobrotovcom – Kaviareň Maestro. Veľmi pek-
ne ďakujeme. CD by sme chceli uviesť do živo-
ta nejakým pekným koncertom, a tak veríme, 
že sa čoskoro budeme s naším publikom vidieť 
i počuť.

R. Hlaváčik

OZNAM
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Každý mladý človek túži po pozná-
vaní, mnohí sa chcú naučiť niečo 
nové, najmä v  novom prostredí, 
najlepšie v kolektíve seberovných 
priateľov a  v  neposlednom rade 
zarobiť si prostriedky na svoje ďal-
šie sebazdokonaľovanie a zábavu. 
A  to je príležitosť  vo Švajčiarsku 
prostredníctvom odborných 
praxí v  zariadeniach cestovného 
ruchu – hoteloch, penziónoch a 
reštauráciách.  Praxe sú určené 
pre mladých ľudí vo veku od 18 
do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú 
hovorovú nemčinu a  majú chuť 
a  odvahu byť  4 mesiace mimo 
domova,  pracovať v  kolektíve 
ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť 
ochotní poskytovať služby domá-
cim a zahraničným návštevníkom  
vo Švajčiarsku. Podmienkou je 
absolvovanie výberového kona-
nia vo februári na letnú sezónu 
a  v  septembri na zimnú sezónu. 
Čo im za to ponúkne odborná 
prax?  Dva týždne intenzívneho 
školenia v  oblasti obsluhy, som-
melierstva, ochutnávok vína, syrov 
a iných dobrôt švajčiarskej kuchy-
ne, jednodňová exkurzia do nie-

Aj počas týchto Vianoc, tak, ako každý rok, prijalo na-
šich koledníkov mnoho rodín v našej obci. Štedro ste 
odmenili ich námahu zvestovať a priniesť do vašich 
príbytkov radostnú správu o  narodení nášho Pána. 
A na čo budú použité vyzbierané peniaze tento rok? 
V tomto roku bude 
v centre pozornosti 
práca dcér kresťan-
skej lásky sv. Vin-
centa de Paul (tzv. 
sestry vincentky) 
v  meste Alitena 
na severe Etiópie. 
Dobrá novina tu 
podporuje zdravot-
né stredisko zame-
rané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. 
Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v oko-
lí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo 
k mamičkám pred pôrodom. Znižuje sa tak úmrtnosť 
žien i detí pri pôrode a bezprostredne po ňom.
Okrem zdravotného strediska vedú vincentky v Ali-
tene viaceré projekty určené pre miestnu komunitu: 
škôlku s  Montessori výučbou a  výživovým progra-
mom pre deti z  najchudobnejších rodín, rozvojové 
centrum pre ženy, internát pre dievčatá z odľahlých 
oblastí, ktoré tak môžu chodiť do školy, program po-

Drahí Valašťania,

   dnešné moje 
slová, myšlienky 
budú na zamys-
lenie. Áno, nena-
rodil som sa tu. Je to azda môj 
hendikep? Nemôžem mať rád 
obec, ktorá sa stala aj mojím 
domovom, rovnako ako vám, 
ktorí ste sa tu narodili a  prežili 
tu svoje detstvo, mladosť a  ži-
jete tu dodnes? Myslíte si, že 
azda kvôli tomu, že som sa tu 
nenarodil a  nevyrástol tu, ne-
dokážem robiť dobré veci pre 
našu Valaskú? Neškatuľkujme sa 
na „Valašťana“ a „Nevalašťana“. 
Ak sa chceme škatuľkovať, tak 
potom na tých, ktorí chcú robiť, 
majú elán, chuť a  nápady a  na 
tých, ktorí majú len plné ústa 
rečí a pri lámaní „chleba“ nepo-
môžu, neporadia, ale práve na-
opak, potopiť, kritizovať „spoza 
plota“... vytýkať, čo je zlé a  nie 
dobré, ale nedať riešenie. 

Mám rád túto obec, inak by 
som si ju nevybral za domov 
pre naše deti. Rozhodol som 
sa nasledovať hlas môjho srdca 
a opustil som svoje rodisko, aby 
som si práve v tejto obci založil 
rodinu a vybudoval domov pre 
našich synov. Moja manželka, 
hoci bola pripravená žiť kdekoľ-
vek na Slovensku, v hĺbke srdca 
dúfala, že všetko nakoniec do-
padne  tak, aby mohla zostať žiť 
tu. A  ja som úplne pochopil jej 
lásku k tejto krásnej obci, k oko-
litej prírode. Zamiloval som si to 
tu rovnako ako ona. Ak niekto 
nevie, ako zdiskreditovať člo-
veka, tak skúša rôzne kalibre 
a  podpásovky, ale takto to asi 
býva, a čím viac sa budeme pri-
bližovať k  voľbám, bude sa to 
stupňovať. 

Použijem slová J. M. Hurbana 
„Sláva národa hodná je obe-
tí“ a  týmto sa budem  aj riadiť! 
Všetkým vám Valašťania prajem 
všetko dobré! Kedykoľvek, kde-
koľvek a  akokoľvek sa môžete 
so mnou stretnúť a  rozprávať 
sa, ja som pripravený! Z  očí do 
očí! Zároveň ĎAKUJEM všetkým 
mojim podporovateľom či sym-
patizantom za úprimnú a otvo-
renú PODPORU! Neskutočne si 
to vážim, v  týchto ťažkých ča-
soch je to už vzácnosťou.

PaedDr. Matúš Magera
     váš zástupca starostu

Myšlienky od vicestarostu

travinovej pomoci pre deti a  mladých, ktorí chodia 
v Alitene do školy či detské a mládežnícke centrum.
Dňa 24. januára bola suma príspevkov na účte Dob-
rej noviny vo výške 1 066 585,78 eur. Táto suma určite 
ešte nie je konečná. V našej farnosti sa vyzbieralo 650 

eur. 
Čo dodať na zá-
ver? Snáď len veľké 
a  vrúcne ďakujem 
v mene mojom, ale 
aj v mene všetkých, 
ktorým pomôžu vy-
koledované penia-
ze. Ďakujem deťom 
a  ich vedúcim za 
ochotu a  čas zves-

tovať „Dobrú novinu“ a priložiť ruku k veľkolepému 
dielu pomoci tým najbiednejším.  Ďakujem všetkým 
rodinám aj individuálnym darcom za ich príspevky. 
Vďaka vašim  príspevkom pomôže Dobrá novina 
nielen v  Etiópii, ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a 
v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. 
Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci 
sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj 
geograficky veľmi vzdialení. 

Mgr. Kristína Magerová – zodpovedná osoba Dobrej 
noviny za farnosť Valaská

Farnosť Valaská sa opäť zapojila do koledovania 
Dobrá novina

ktorého z kantónov vo Švajčiarsku 
v školskom hoteli v Luzerne. A to 
všetko v spoločnosti mladých ľudí 
z viacerých európskych krajín.  Po 
dvoch týždňoch absolventov kur-
zu zavezie švajčiarsky partner do 
jednotlivých zariadení  cestovné-
ho ruchu v kantóne Graubünden, 
kde sa zapoja do práce v obsluhe  
alebo v  práci v  kuchyni.  Podľa 
doterajších skúseností absolven-
tov odborných praxí majú maji-
telia zariadení cestovného ruchu 
vo Švajčiarsku  porozumenie pre 
mladých brigádnikov a  snažia sa 
im vychádzať v  ústrety.  Odbor-
ná prax v  letnej sezóne trvajúcej 
od polovice júna do začiatku ok-
tóbra umožňuje brigádnikom vo 
voľnom čase venovať sa horskej 
turistike, spoznávaniu horských 
stredísk cestovného ruchu i   jed-
notlivých miest v  kantóne alebo 
vo Švajčiarsku. V  zimnej sezóne 
trvajúcej od polovice decembra 
do začiatku apríla je tu bohatá 
ponuka využitia voľného času 
prostredníctvom zjazdového 
lyžovania a  lyžiarskej turistiky 
v  svetoznámych strediskách ces-

tovného ruchu ako sú St. Moritz, 
Klosters, Davos, Lenzerheide a iné. 
Za kvalitnú prácu  samozrejme 
patrí aj patričná odmena. Tá sa 
pohybuje od 776  CHF za mesiac 
v čistom (v roku 2017), okrem toho 
sú príplatky za prípadnú prácu 
nadčas a  sprepitné. Okrem toho 
každý absolvent odbornej praxe 
obdrží po jej skončení hodnotenie 
a  vysvedčenie, ktoré mu pomôže 
hľadať si prácu doma i v zahraničí. 
Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbornú 
prax vo Švajčiarsku, odporúčame 
vám navštíviť web. stránku zdru-
ženia –  www.swiss-slovaktourism.
sk, kde sú aktuálne informácie 
o nadchádzajúcej  odbornej praxi 
a  kontaktné údaje na združenie 
a predbežne sa prihlásiť na e-ma-
ilovej adrese: peter.patus1@gma-
il.com. Stačí uviesť vaše meno, 
priezvisko a e-mailovú adresu.
Budeme vás obratom kontakto-
vať. Na stretnutie so záujemcami 
o odbornú prax na najbližšom vý-
berovom   konaní sa teší

Peter Patúš
riaditeľ združenia

Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí 
zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, 
spoznávanie a zarobenie
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95. VÝROČIE ZALOŽENIA MO MS Valaská   18. 02. 2018

Slávnostný program bol rozdelený do troch samostatných častí:

1. prehliadka pamätnej izby, novej výborovne a  osobností našej obce,
2. kultúrny program v priestoroch KD vo Valaskej,
3. slávnostná recepcia spojená s odovzdávaním pamätných listov.

1. prehliadka pamätnej izby, novej výborovne 
a  osobností našej obce

 O 15:00 zavítali do našej obce predseda MS JUDr. Gešper, prvý podpred-
seda MS Mgr. Hanuska, člen výboru MS Mgr. Hájnik, ktorých privítali 
dievčatá v krojoch (Saška Vrbovská, Zuzka Blahutová) tradičným sloven-
ských spôsobom - chlebom a soľou. Následne ich privítal predseda MO MS 
PaedDr. Magera a zároveň poprosil členky výboru Ing. Fischerovú a p. Ha-
vrilovú, aby vzácnym hosťom predstavili našu pamätnú izbu a osobnosti 
našej obce, prítomný bol aj starosta našej obce. Potom sme sa presunuli 
do priestorov novej výborovne MO MS vo Valaskej.  

2. kultúrny program v priestoroch KD vo Valaskej
O 16:00 začal kultúrny program básňou moderátorky p. Kurekovej a hym-
nou MS v podaní spevokolu Lipka pri MO MS vo Valaskej. O ďalší kultúrny 
zážitok sa postarali učitelia a veľmi talentovaní žiaci zo ZUŠ vo Valaskej, 
pozvanie prijal spevák Martin Vetrák, ktorý krásnymi slovenskými pies-
ňami roztlieskal prítomných, a na záver programu vystúpil spevokol LIPKA. 
Slávnosť obohatilo aj odovzdávanie cien, a to cena MS – strieborná me-

daila MS, ktorú prišiel odovzdať osobne predseda MS predsedovi nášho 
MO. Za aktívnu činnosť dostala vecný dar aj dlhoročná predsedníčka MO 
MS Ing. Fischerová. Obecný úrad si veľmi váži prácu matičiarov v  našej 

Matičný hlas Vážení spoluobčania, drahí Valašťania,
dnes vám predkladáme v poradí druhú „dvojstránku“ o živote mati-
čiarov a ich sympatizantov. Nosnou časťou budú tentokrát veľkolepé 
oslavy 95. výročia založenia nášho miestneho odboru. 

obci, a preto udelil starosta obce Ing. Uhrin pamätnú plaketu za pomoc 
pri organizovaní kultúrnych akcií a za zachovávanie kultúrneho dedičstva 
obce počas 95 rokov aktívnej činnosti. 

Veľmi milou časťou programu bolo krstenie publikácie Slovník nárečo-
vých výrazov obce Valaská, ktorej autorkou je Ing. Fischerová, krstným 
otcom sa stal predseda MS. Krstilo sa vodou z Hrona.

3. slávnostná recepcia spojená s odovzdávaním pamätných listov
Poslednou častou programu bola slávnostná recepcia, ktorá začala o 17:30 
v priestoroch výstavnej siene KD vo Valaskej. Na začiatku predseda MO MS 
udelil pamätné listy 13 aktívnych členom MO MS vo Valaskej. Starosta 
obce Ing. Uhrin im poďakoval formou kvetinového daru. Naše pozvanie 
prijali aj bývalí predsedovia MO MS vo Valaskej, a to Ing. Oravec, Ing. Miná-
rik, p. Jenča. Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia z radov regionálnej 
MS, a  to okresná predsedníčka MS MUDr. Bučková, dlhoročná predsed-
níčka p. Macuľová, p. Horáčková, Doc. Tužinský, zamestnanci Obecného 
úradu Valaská, poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, ako aj ďalší 
podporovatelia a sympatizanti MO MS vo Valaskej.  O veľmi chutné občer-
stvenie sa postarali Perla Gastro - p. Ľubomír Štubňa, ktorý zabezpečil aj 
sympatickú obsluhu. Martin Krupa nám sponzorsky venoval dar, za čo mu 
patrí veľké poďakovanie. 
Chceme sa veľmi pekne POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa akoukoľvek for-
mou pričinili k obohateniu, spestreniu našej milej slávnosti. ĎAKUJEME 
vedeniu OcÚ vo Valaskej za finančnú pomoc, tiež aj MS. Kvetinové dary 
počas kultúrneho programu zabezpečil Norbert Kučera a odovzdávali ich 
žiačky ZŠ J. Simana vo Valaskej (Lucia Koporecová, Martina Struhárová). 
Slávnosť obohatili zvečnením týchto okamihov v materskej časti obce a na 
recepcii Mgr. Magerová a počas hlavného programu fotograf Štefan Né-
meth. O perfektný zvuk sa postarali naši zvukári p. Čunderlík a Mikuláš Né-
meth. Kultúrnym programom nás sprevádzala členka výboru p. Kureková. 



Vzácne ocenenia pri príležitosti 95. výročia založenia nášho MO

Slovník nárečových výrazov obce Valaská – Anna Fischerová
Ing. Anka Fischerová už viackrát avizovala vznik tejto publikácie. Svetlo 
sveta uzrela aj vďaka viacerým oduševneným Valašťanom či matičiarom. 
Veľká vďaka patrí najmä OcÚ, ktorý finančnou  
podporou dovolil tejto publikácii vzniknúť. 
Autorka abecedne zoradila nárečové výrazy 
našej obce.
Publikáciu doplnila o  porekadlá, pranostiky 
a príslovia, ako aj o zoznam starostov, predse-
dov MO MS a tiež kňazov pôsobiacich v našej 
obci.
„Koncepcia slovníka nárečových výrazov vy-
chádza zo snahy uchovať pre budúcnosť aspoň 
„omrvinky“ z hovorovej reči našich predkov.“ Aj 
takouto formou prispela k  veľmi hodnotnej 
publikácií a  k  zachovaniu kultúrneho dedič-
stva našej obce. Predseda MO MS vyjadril 
veľkú spokojnosť s tým, že autorka publikácie dlhoročne napĺňa program 
Matice slovenskej, reprezentuje našu obec a oblasť Horehronia. 
Túto publikáciu si môžete zakúpiť v knižnici OcÚ za symbolický poplatok 
2 eurá. V mene výboru MO MS Vám prajeme príjemné čítanie a návrat do 
minulosti vo forme spomienok.

VOĽBY do výboru spevokolu LIPKA  17. 01. 2018
33 členov spevokolu Lipka si dňa 17. 1. 2018 volilo do výboru spevokolu 
svojich zástupcov. Zvolení boli: Mgr. Alena Badinková – 21 hlasov – 67%, 
Jaroslav Kučera – 20 hlasov – 64%, Tatiana Vilhanová – 17 hlasov – 54%, 
Mgr. Eva Hanková – 13 hlasov – 42%, Ing. Peter Minárik – 10 hlasov – 32 %. 
Predseda MO MS vo Valaskej menoval ďalších členov výboru: Mgr. art. Mar-
tinu Škantárovú, Jána Jenču a dodatočne Mgr. Lýdiu Rolincovú. Predseda 
MO MS odovzdal 5 členom výboru osvedčenia o zvolení a 3 členom osved-
čenia o menovaní. 
Výbor zasadal prvý raz v novom zložení 23. 01. 2018. Venoval sa funkčnos-
ti a zloženiu, štatútu a odporúčaniam. Dňa 31. 1. 2018 podpísal predseda 
MO MS štatút spevokolu Lipka a funkčné zloženie spevokolu na obdobie 
23.01.2018 – 23.01.2021, a to nasledovne:

1. Predseda spevokolu: PaedDr. Matúš Magera 
2. Prvý podpredseda spevokolu:  Mgr. Alena Badinková 
3. Tajomník spevokolu: Tatiana Vilhanová 
4. Pokladník spevokolu: Mgr. Eva Hanková 
5. Kronikár spevokolu: Mgr. Lýdia Rolincová 
6. Členovia výboru spevokolu: Jaroslav Kučera, Ing. Peter Minárik 
7. Dirigenti spevokolu: Mgr.art. Martina Škantárová, 
 Ján Jenča

Zasadanie výboru MO MS v nových priestoroch 29. 01. 2018
Výbor MO MS vo Valaskej na svojom treťom zasadaní v roku 2018 už ro-
koval v nových priestoroch. Predseda MO MS poďakoval členke výboru p. 

Havrilovej za aktívnu pomoc pri upratovaní nových priestorov. V  týchto 
priestoroch je vlajka MS, štatút MS, ocenenia pre MO MS vo Valaskej, vzác-
ne historické členské preukazy členov MO MS z  roku 1929, legitimačné 
preukazy z  roku 1948, obraz nášho prvé predsedu Andreja Zafku.  Tieto 
priestory bude výbor používať na rokovania a  oficiálne záležitosti. Tieto 
priestory si dňa 18. 02. 2018 prišiel pozrieť aj predseda MS a prvý podpred-
seda MS. 

95. rokov MO MS vo Valaskej - výstava
V priestoroch výstavnej siene (bývalá Palma) si môže široká verejnosť, ako 
aj domáci Valašťania pozrieť, prečítať, zaspomínať, ako Miestny odbor 
Matice slovenskej vo Valaskej oslavuje 95 rokov svojej činnosti, o našich 
aktivitách, podujatiach, histórii či oceneniach, publikačnej činnosti, začí-
tať sa v kronike. Prečítať si informácie o našich kolektívnych členoch i o 15 
rokoch aktívnej činnosti spevokolu LIPKA, informácie o bývalých či súčas-
ných predsedoch nášho MO. Tiež informácie o  súťažiach, vystúpeniach 
a  zo života nášho MO MS. Do konca marca 2018 máte možnosť túto 
výstavu vidieť. Výstavu si pre vás pripravili členky výboru p. Králiková, p. 
Kúdelková, p. Sedláková, p. Badinková, p. Kureková, za čo im patrí veľké 
POĎAKOVANIE! 
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Strieborná zberateľ-
ská minca venovaná 

Ing. Fischerovej za dlho-
ročnú predsednícku
činnosť a napĺňanie 

odkazu MS

Ďakovná plaketa obce 
Valaská MO MS vo Valaskej 
za pomoc pri organizovaní 
kultúrnych akcií a za zacho-

vávaniekultúrneho dedičstva 
obce počas 95 rokov aktívnej 
činnosti venovaná starostom 

obce Valaská Ing. Uhrinom

Strieborná cena MS 
MO MS vo Valaskej pri 
príležitosti  95. výročia 
založenia podpísaná 
predsedom MS JUDr. 

Gešperom

JAR
Z puknutej zeme sa derie klíčok, pri ňom ďalší.

Je ešte bojazlivo krehký, ale slnko mu šušká:
„ Poď, neboj sa, čochvíľa budeš veľký!“

Razom je ich plný vršok.
Žeby sneh nadobro zmizol zo strání?

Nech si len ide, po zime sa to predsa patrí.
Je marec a apríl kráča po ňom. 

Zákon prírody je už taký.
Štyrikrát ročne príroda mení svoje farby.

Tie najkrajšie, svieže sú vari na jar, kto vie, prečo.
Lebo po zime  sa na lúkach objavujú kvety.

Jeden je celkom maličký a druhý je väčší.
Každý z nich má svoju hrdosť,

každý z nich je nám milý, ba i milší, škoda, 
že sa zakrátko ponorí do večnosti.

Z jeho semienok vzíde po roku takých mnoho.

O všetkých sa píšu knihy, knižôčky, či knižky.
Veľa sme sa z nich veru dozvedeli,

že vody Hrona, Ďumbier, 
ba i Chopok sú ich domovom,

aby sa tam každý rok znova a znova vracali, s nimi sa maznali,
s nimi sa dívali ako z močiara na Tehelni vyskakujú žaby,

ako Slnko začína páliť nad Lipovou,
ako sa do zeleného šatu obliekajú stromy
v snahe zakryť všednosť suchých konárov.

Keď kukučka prvý raz zakuká spoza hory,
čujeme, ako každému odčítava života roky

a deň po dni z jari uteká ozlomkrky.
Aj lastovičky si prišli navštíviť svoj domov,

zaspievať svoju pieseň na svitaní.

Na vŕši utekajú šantivé deti,
aby pre svoje mamky natrhali voňavé a liečivé prvosienky...

Anna Fischerová

Matičný hlas pripravil výbor MO MS Valaská
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Vieme sa účinne modliť?
Modlitba je dnes chápaná predovšetkým ako prosba o niečo, čo chce 
človek dosiahnuť, alebo ako predpísaný rituál, náboženská povinnosť, 
ktorej splnenie je vyžadované určitou cirkvou. Zabúda sa tak na pôvod-
né poslanie modlitby, ktorým je spojenie duše s Bohom alebo duchov-
nou sférou. Naplnenie duše v kontakte s božskou oblasťou sa dosiahne 
pri takzvanej tichej modlitbe a rozjímaní, ktoré je totožné s meditáciou.
Účinnosť modlitby nie je daná predmetom alebo obsahom viery mod-
liaceho  sa človeka. Jeho modlitba bude vypočutá až vtedy, ak na jeho 
myšlienky a  predstavy zareaguje  podvedomie a  božská inteligencia. 
Tento zákon viery platí vo všetkých náboženstvách sveta. Zákon života 
je totožný  so zákonom viery a pojem viera môžeme tiež definovať ako 
myšlienku s obsahom ducha. Presne ako človek myslí, cíti a verí, tak sa 
vytvára jeho duch, telo a životný osud. Želania, túžby a modlitba sú to-
tožné. Vo chvíľach núdze, nebezpečenstva, choroby, strachu zo smrti  sa 
vám a vašim blízkym tlačí modlitba samovoľne na pery.  Veľakrát čítame 
v novinách, ako sa celá krajina zjednotila v modlitbe za záchranu baní-
kov, uzdravenie detí postihnutých nemocou, pri živelných pohromách 
na zachránenie postihnutých a podobne. V okamihu núdze človek väč-
šinou nemyslí racionálne a rozumne, a preto potrebuje jednoduchú for-
mulku so zaručeným úspechom.
Ježiš povedal: „ Keď sa modlíte, nečiňte veľa slov.“  Keď žiadame niečo 
od Boha alebo od ľudí, prosíme. Prosenie je umením, musí vyplývať 
z nášho  vnútorného presvedčenia, z hĺbky našej duše. Každé umenie 
sa musí cvičiť, tak, ako umelec cvičí, aby dospel k  dokonalosti. Prosiť 
môžeme o odpustenie alebo o niečo žiadať. A  tu je rozdiel vo forme 
precítenia modlitby, ktorá z nás vychádza. Pri prosbe o odpustenie naša 
modlitba by mala byť spojená s ľútosťou, pri žiadosti o niečo s hlbokou 
prosbou. 
 Vyslyšanie modlitby nie je v podstate nič iné, ako splnenie istých túžob 
srdca, a preto, že sme slabí, naše túžby srdca sa obracajú k Bohu – neko-
nečnej božej inteligencii a božskej láske.
Modlitba je skutočne účinná len vtedy, keď dych, myseľ a srdce celkom 
stíšia a odpútajú sa. Len vtedy je možné milovať Boha celou svojou du-
šou a poznať nekonečnú radosť z Božskej lásky.
Kto miluje Boha len cez pery, ten Ho nemiluje.
Ak sa pozrieme na dejiny najstarších národov, tak zistíme, že  všetky 
staré národy, ak mali náboženstvá akékoľvek, považovali modlitbu za 
nutnú súčasť ľudskej činnosti a  tento náboženský zákon sa udržoval 
v rôznych stupňoch a formách vo všetkých častiach sveta, od starých 
Babylončanov a Egypťanov až do kresťanského nového veku.
Dokonca tzv. primitívne národy, rôzne kasty, kmene africké, indické, 
austrálske, indiánske poznajú svoje modlitby, a  ak aj nepoznali jedi-
ného pravého Boha, modlili sa aspoň k svojim bôžikom alebo fetišom. 
Modlitba je myšlienkové spojenie človeka s vyššími neviditeľnými sila-
mi a človek pudovo  sa k týmto silám obracia, pretože sú obsiahnuté 
v  jeho vnútri,  a  preto náboženstvo nech je vysokého alebo nižšieho 
stupňa, je pre človeka prameňom útechy, sily a podpory  v dobách zlých 
aj dobrých.
Táto modlitba musí vytrysknúť z nášho vnútra akosi samovoľne, bez ná-
silia, nutkania  a len z vnútorného popudu, ktorého prameň je ľuďom 
väčšinou neznámy.  

Buďme tolerantní k nášmu okoliu ak vníma pojem modlitby archaicky, 
silne nábožensky, svätuškársky, lebo dosiaľ nepochopilo podstatu a silu 
modlitby v  spojení s  naším duchovným zdravím, podvedomím,  bož-
skou láskou a inteligenciou.

 Modlíte sa v zúfalstve a biede, kiež by ste sa modlili aj v plnej svojej 
radosti a v dňoch hojnosti.
                                                                                                                         / Chalil Džibrán /

Sústredené  vzývanie Boha posilňuje imunitný systém. Je to neuveriteľ-
né, ale je to tak.
                                                                                                                          /  Uta Henschel /

Ing. LUCIAN ORAVEC

MODLITBA JUBILANTI

NARODILI SA

Angela Pribilincová, 85
Zdenko Mirilovič, 85
Paulína Mašlárová, 80

Jolana Severényiová, 80
Jozef Horváth, 80
Jozef Mašlár, 80

Valéria Krišteková, 80
Ján Lengyel, 80

Eva Havašová, 75

24.01.2018 – Eliška Dlugošová
03.02.2018 – Jakub Ridzoň
07.02.2018 – Matúš Mora

22.02.2018 – Šimon Cabadaj

ROZLÚČILI SME SA

+04.01.2018 Emília Harčáriková (*21.06.1941)
+20.01.2018 Eva Jendrálová (*31.03.1944)
+22.01.2018 Marta Laprčková (*11.11.1931)
+21.01.2018 Peter Dobiaš (*22.11.1974)
+23.01.2018 Mariana Pavlíková (*08.09.1943)
+12.02.2018 Štefan Firča (*05.11.1937)
+18.02.2018 Štefan Dekrét (*03.02.1934)
+25.02.2018  Júlia Motyčková (*20.09.1930)
 +28.02.2018 Irena Drašárová (*06.10.1924)

Dobrí rodičia dávajú svojim deťom korene a krídla,
korene na to, aby vedeli, kde je ich domov a krídla,
aby mohli odletieť a oceniť si v živote,
čo ich matka a otec naučili.

Tak ťažko so smútkom  lúčime sa,
veď čas sa nezastaví.
Akoby sme chvíľu zamĺkli na moste,
kde stoja tí, čo nás mali radi.
Hľa, všetko skončí a všetko začína
ako život a každá hodina.

Život je krásny v každom veku,
je ako pieseň stále živá.
A je to pieseň o človeku,
ktorá sa v ľudských rokoch skrýva.
A roky letia, za terajšími prídu ďalšie
a spomienky si ukladáš,
čím viac, tým sú krajšie.

Mgr. Oľga Trangošová, 75
Viera Vengerová, 75

Kornel Krupa, 75
Ondrej Hlinka, 75

Anna Račáková, 70
Marcela Vrablicová, 70
Veronika Soliarová, 70
Zdenka Chudíková, 70
Emília Medveďová, 70

UZAVRELI MANŽELSTVO

24.02.2018  Erik Makovník – Erika Komárová

Žite tak, aby ste po rokoch radosti,
po rokoch šťastného  manželstva
vplávali do prístavu peknej jesene,
kde sa objaví biely srieň vo vlasoch,
ale dominuje stále láska, priateľstvo, porozumenie.

január a február 2018
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Mária Faráriková
Mária sa narodila v 13. aprílový deň v roku 1955. 
Bola druhým dieťaťom zo štyroch potomkov 
rodičov Kristíny a Jozefa Farárikovcov. Základnú 
deväťročnú školu Mária absolvovala tu vo Va-
laskej a v štúdiu ďalej pokračovala na Strednej 
ekonomickej škole v Brezne. Po ukončení vzdela-
nia si našla prácu v hoteli Partizán na Táľoch, kde 
vykonávala činnosť recepčnej. Po narodení syna 
Antona v roku 1977 a ukončení prvých materských 
povinností sa do práce na Táľoch vrátila a pracova-
la tam až do roku 1991. Neskôr sa zamestnala ako 
pomocná sila v kuchyni na prevádzkach v Banskej 
Bystrici a Bystrej. Jej život plynul v radostiach 
aj v starostiach. Prichádzali mnohé straty, ktoré 
postretnú každého z nás, no niekoho skôr, iného 
o čosi neskôr. Sú to straty najbližších. V roku 1973 
Márii zomrel otec, o desať rokov neskôr pochovala 
brata Jozefa a v roku 1984 aj matku Kristínu. Rok 
2000 bol znova poznačený odchodom blízkej 
osoby, starej mamy Margity. Boli to pre ňu veľmi 
smutné udalosti, s ktorými sa ťažko vyrovnáva-
la. Plynúcimi dňami prišlo aj obdobie, keď sa jej 
zdravotný stav zhoršil. Absolvovala komplikovanú 
operáciu nohy a po zregenerovaní už bolo pre ňu 
oveľa horšie nájsť si prácu. Ostala v evidencii neza-
mestnaných až do dovŕšenia dôchodkového veku. 
Zomrela 24.12.2017.

Emília Harčáriková
Emília sa narodila v 21. júnový deň v roku 1941v 
Bacúchu rodičom Jozefovi a Ernestíne Turošíkov-
com. Bola druhým dieťaťom z ich štyroch po-
tomkov. Po prežitom detstve a útlej mladosti sa 
zoznámila s Petrom Harčárikom, s ktorým v roku 
1965 uzavrela manželstvo. Cestou životom s ním 
kráčala pekných 46 rokov naplnených láskou, šťas-
tím, ale určite aj tými horšími chvíľami, ktoré život 
prináša. Po ťažkej chorobe ju bohužiaľ 10. marca 
v roku 2011 opustil. Pani Emília počas svojho ži-
vota pracovala na Píle Štiavnička a neskôr v pod-
brezovských železiarňach, kde bola zamestnaná 
až do dôchodkového veku. Spolu s manželom sa 
tešili a vychovávali svoje tri deti Janku, Zdenka 
a Milenku. Neskôr im robili radosť vnúčatá a Pán 
Boh jej doprial dožiť sa i pravnúčat. Z jej záľub 
spomeniem starostlivosť o záhradku, lásku k prí-
rode a venovanie sa ručným prácam. No tak, ako 
každý život, aj jej prišiel ku koncu. 4. januára 2018 
v breznianskej nemocnici jej životná iskra zhasla.  

Eva Jendrálová
Eva Jendrálová sa narodila posledný marcový deň 
v roku 1944 vo Valaskej rodičom Zuzane a Antono-
vi Kupcovcom. Bola ich tretím dieťaťom. Tu v rod-
nej obci nadobúdala základné vzdelanie a v ro-
koch 1958-1962 bola stredoškolskou študentkou 
v breznianskej škole ekonomickej a verejného 
stravovania. Po skončení vzdelania sa zamestna-
la ako kontrolórka v Zdroji, neskôr pracovala ako 
účtovníčka v Technoplyne a ako vedúca prevádzky 
na Piesku ukončila svoju aktívnu pracovnú činnosť 
a odišla do dôchodku. No vráťme sa v čase do jej 
mladosti. Do obdobia, kedy sa rozhodla zdieľať 
svoju životnú cestu so svojím partnerom, milo-
vaným manželom Lukášom Jendrálom. Bol rok 

1963, kedy uzavreli manželstvo. O rok neskôr sa 
táto mladá rodinka tešila narodeniu prvého syna 
Pavla, v roku 1969 sa narodil ich druhorodený syn 
Peter a do tretice sa tešili synovi Michalovi, ktorý 
prišiel na svet v roku 1975. Pani Eva sa s láskou sta-
rala o svojich synov, manžela, o chod domácnosti. 
Pomáhala nielen svojim blízkym, ale aj ostatným. 
Nikomu neublížila, bola mierumilovná a mala 
rada všetky deti. V mladosti bolo jej záľubou 
cestovanie, turistika, mala rada populárnu hud-
bu, neskôr aj ľudovú. Medzi jej najobľúbenejších 
spevákov patril Julio Iglesias. 
Zaoberala sa aj ručnými prácami, hlavne vyšíva-
ním, no bola aj dobrou kuchárkou a cukrárkou. 
Práca v záhradke ju tiež napĺňala, tešila sa z kaž-
dého rozkvitnutého kvietka vôkol nej. Tak ubiehali 
dni, mesiace a roky jej života. Bolo jej dopriate te-
šiť sa zo svojich vnúčat aj pravnúčat, no jej zdravie 
pomaličky chátralo. V posledných rokoch ju trápila 
vážna a nevyliečiteľná choroba, s ktorou boj nako-
niec prehrala. 
Srdiečko prestalo biť a jej niť života sa pretrhla 
v 20. januárový deň v roku 2018.

Mariana Pavlíková
Narodila sa 8. septembra v roku 1943.
Vyrastala v rodine rodičov Anastázie a Ľudoví-
ta Šturmovcov, spolu so svojou staršou sestrou 
Blankou.  Detstvo prežila v neďalekom Chvatime-
chu. Základnú školu navštevovala v Podbrezovej 
a po jej skončení sa stala študentkou Strednej 
priemyselnej školy strojníckej na Piesku. Keď 
zmaturovala, zamestnala sa v podbrezovských 
železiarňach a tomuto podniku  zostala verná po-
čas celého svojho profesijného života. Svoju prácu 
technicko-hospodárskej pracovníčky vykonávala 
svedomito a precízne až do roku 1996, kedy odišla 
na zaslúžený odpočinok. Ako v práci, tak aj v osob-
nom živote sa vyznačovala vernosťou a oddanos-
ťou. 24. apríla v roku 1965 uzavrela manželstvo 
s Alexandrom Pavlíkom a po jeho boku pevne stá-
la takmer 53 rokov. Z ich manželského zväzku sa 
narodili dve deti – dcéra Jana a syn Peter. Milovala 
ich, nesmierne im venovala všetku materinskú 
lásku, ktorú neskôr ešte znásobila po narodení mi-
lovaných vnúčat. Pracovitosť, poriadkumilovnosť, 
pedantnosť na jednej strane - pochopenie, spo-
lupatričnosť a vzájomná pomoc na strane druhej, 
to boli vlastnosti, ktoré ju charakterizovali a ktoré 
vštepovala aj svojim najbližším. Po skončení aktív-
neho pracovného života a odchode detí z domova 
sa jej vytvoril priestor na vlastné záľuby a záujmy. 
Pečenie, zákusky, torty – to bol jej nový - sladký 
svet. Spod jej šikovných rúk vychádzali výtvory, 
ktoré nechýbali na žiadnej rodinnej oslave. Po-
pritom sa spolu s manželom venovali záhradke, 
v ktorej aktívne trávili voľný čas až do doby, kým 
neprišli zdravotné problémy, ktoré postupne ob-
medzili všetky jej aktivity. Nakoniec zostalo len 
jediné, statočne sa popasovať s ťažkou chorobou. 
Súboj to bol namáhavý, nerovný a naša drahá zo-
snulá nevyšla z neho víťazne. Zomrela 23. januára 
2018. Avšak jej život nebol prehrou, naopak. Bol 
víťazstvom životného partnerstva, materstva, 
pracovitosti a poctivosti.

Čas plynie a rana bolí, ani čas ju nezahojí. Keď nad ránom slnko vyjsť 
malo, tvoje srdce náhle zastalo. Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň, 
ty si spíš svoj večný sen. Neprebudíme ťa ani najkrajším slovom, tak ti 
na hrob dáme kytičku a povieme zbohom.
Dňa 7. apríla 2018 si pripomenieme druhé výro-
čie, kedy nás navždy opustil náš manžel, otec, svo-
kor, starý a prastarý otec, krstný otec

MILAN MOLNÁR. 
S úctou a láskou na neho spomína manželka Má-
ria, dcéra Mária s rodinou, syn Miloš s rodinou, 
vnučky Zdenka, Karinka, Simonka, Vanduška a 
pravnúčikovia Tobiáško,  Maximko a krstná dcéra 
s rodinou. 

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy 
s nami. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa dňa 16. 
februára 2018 prišli rozlúčiť s naším drahým ot-
com a starým otcom 

Štefanom Firčom z Valaskej, 
ktorý nás opustil vo veku 80 rokov. Naše veľké 
ďakujem patrí pohrebnej službe Milana Halušku 
za pomoc a dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme zúčast-
neným za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina

Tak tíško si spíte, z neba na nás hľadíte, s tichou spomienkou, s láskou k 
vášmu hrobu chodíme, pri plameni sviečky sa za vás modlíme. 
Dňa 9. februára sme si pripomenuli 9. výročie 
úmrtia a nedožitých 85 rokov nášho obetavého 
otca a starého otca Antona Vetráka. 
Dňa 18.marca si pripomenieme 24. výročie úmrtia 
a nedožitých 107 rokov našej obetavej starkej a 
prastarkej Anny Šomodíkovej.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami, vnú-
čatá a pravnúčatá. 

Dňa 27. januára 2018 sme si pripomenuli nedoži-
tých 80. rokov nášho manžela, otca a starého otca 

Emila Babica. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 24. februára 2018 uplynul prvý rok, čo nás 
opustil manžel, otec a starý otec

Stanislav Slivka. 
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie, zo-
stala bolesť a tiché spomínanie. 
S úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré 
večný pokoj našlo a viac ťa už nič nebolí. Ťažko je bez teba, smutno je 
nám všetkým, nič už nie je také, aké bolo predtým.
Dňa 1. apríla si pripomenieme nedožitých 80 ro-
kov našej drahej mamy, starej mamy, sestry, svatky 
a švagrinej

Evky Semančíkovej.
S láskou spomínajú synovia Marián, Svetozár, brat 
Ján s rodinami a najbližší príbuzní a známi. 

Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viacej chý-
baš nám. Ťažko je bez teba, chýbaš nám všetkým, nič už nie je také, 
aké bolo predtým. Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich 
srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 16. marca si pripomenieme šieste výročie, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starký, 
brat a švagor

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

SPOMIENKY

NEKROLÓGY



Selce - Jasenie 3:2, Ľubietová - 
Polomka 4:0,  VALASKÁ -  Bravä-
covo 3:2, Jasenie - Ľubietová 1:4, 
Braväcovo - Selce 2:0, Polomka 
- VALASKÁ 0:4, Braväcovo - Jase-
nie 1:0, VALASKÁ - Ľubietová 0:3, 
Selce - Polomka 0:1, Jasenie - VA-
LASKÁ  2:2, Polomka - Braväcovo 
0:3, Ľubietová - Selce 2:2, Polomka 
- Jasenie 4:2, Selce - VALASKÁ 0:2, 
Braväcovo - Ľubietová 0:1.
PORADIE TURNAJA 
1.Ľubietová
2.VALASKÁ
3.Braväcovo
4.Polomka
5.Selce
6.Jasenie

Najlepším strelcom turnaja sa 
stal náš PETER VÝBOŠŤOK.  Muž-
stvo OFK Slovan Valaská viedol 
tréner Dodo Kučerák. 

Ľubo Danko
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OFK Slovan Valaská kategória 
starší žiaci  zatiaľ absolvovali tri 
tréningové jednotky a čaká ich 
halový futbalový turnaj v Sásovej 
25.2.2018. 
   Kategória prípravka  začala v 
roku 2018 trénovať hneď po zim-
ných prázdninách pod vedením 
nového trénera Jožka Kučeráka. 
Tréningové jednotky prebiehajú 
raz do týždňa /bohužiaľ len raz/ 
v školskej telocvični. Dochádzka 
na tréningy je zatiaľ uspokojivá, 
keď chodí od 14 do 18 chlapcov. 
Družstvo odohralo zatiaľ dva tur-
naje, jeden bol skôr taký tréningo-
vý. Druhý sa uskutočnil 28.1.2018 
v telocvični na Štiavničke. Bol 
to  1. ročník futbalového turnaja, 
ktorý usporiadala obec Valaská s 

Tradične ako každý školský rok sa naša škola 
prihlásila na okresné kolo vo florbale žiakov 
a žiačok základných škôl.

16. 2. 2017 – okresné kolo dievčat
Naše dievčatá minulý rok získali 3. miesto. Ako 
sa im darilo teraz, si prečítajte. Prvý zápas po-
razilo dvoma gólmi Kristíny Molčanovej (9.A) 
Gymnázium J. CH. Brezno. Následne sa stretli 
s  dievčatami z  Pionierskej 2 Brezno, minútu 
pred koncom vyhrávali 1:0 gólom Simony Maj-
chútovej (9.B), ale tesné víťazstvo neudržali 
a nakoniec remizovali 1:1. V poslednom zápa-
se vyhrali tesným rozdielom nad ZŠ Predajná. 
Prvý gól strelila Simona Majchútová (9.B), diev-
čatá z Predajnej vyrovnali, ale presnou strelou 
Lucia Koporecová (9.B) rozhodla o  víťazstve 
Valaskej 2:1.
Dievčatá získali úžasné 2. miesto (2 výhry, 1 
remíza) a len o skóre nepostúpili do ďalších 
bojov.
13. 2. 2017 – okresné kolo chlapcov
Chlapci sa minulý rok umiestnili na 6. mieste. 
Valaská bola v skupine „B“, zo skupiny postupo-
vali prví dvaja. Našim chlapcom chýbal jediný 
bod do historického postupu zo skupiny, žiaľ, 
nepodarilo sa to. Ale poďme pekne po poriad-
ku. Prvý zápas remizovali so ZŠ z Telgártu, ne-

FUTBALOVÉ OKIENKO
podporou OFK 
Slovan Valaská. 
Z ú č a s t n e n é 
mužstvá: Partizán 
Č. Balog, Brusno, Po-
lomka a  Valaská. Veľa 
futbalového šťastia a športových 
úspechov popriali starosta obce 
p. Uhrin a  za OFK Slovan Valaská 
predseda p. Štrba a p. Blahút.

VÝSLEDKY TURNAJA 
VALASKÁ – Balog 2:13,Polomka 
– Brusno 0:8,Valaská - Polomka 
5:1,Balog - Brusno 10:3, Balog - Po-
lomka 10:1, Valaská - Brusno 6:6. 
PORADIE TURNAJA 
1. Partizán Č. Balog 9 bodov 
33:6 
2. Brusno 4 body 17:16 

3. VALASKÁ 4 body 13:20 
4. Polomka 0 bodov 2:23. 
Najlepším strelcom turnaja sa stal 
Peter Kupec /Č. Balog/, najlepším 
brankárom Lukáš Hlinka /Valaská/ 
a najlepším hráčom turnaja sa 
stal Kevin Pustaj /Č. Balog/.  Ceny 
pre najlepších odovzdával ko-
ordinátor mládeže vo Valaskej 
p. Danko a tréner prípravky p. 
Kučerák. Na záver chcem poďako-
vať obecnému zastupiteľstvu vo 
Valaskej za poskytnutie ceny pre 
všetky mužstvá a ocenených hrá-
čov, ako aj za sladkosti pre malých 
futbalistov. Veľké poďakovanie 
patrí aj CAFFE MAESTRO a manže-
lom Dobrotovcom  za veľmi chut-
nú pizzu, na ktorej si   všetci po-
chutnali. Ďalej chcem poďakovať 
pánom rozhodcom - p. Babčanovi 
a p.Vilhanovi, ktorí sú zakladatelia 
žiackeho futbalu vo Valaskej za ob-
jektívne rozhodovanie. Nemôžem 
zabudnúť poďakovať aj p. Zdenke 
Katreniakovej a p.Tomášovi Patú-
šovi, ktorí sa starali o bufet a ob-
čerstvenie pre trénerov a rodičov. 
S heslom  ŠPORTU ZDAR A FUT-
BALU ZVLÁŠŤ sme si povedali, že 
sa zase stretneme pri ďalšom fut-
balovom zápolení. 

Ľubo Danko

Už XXV. ročník halového futba-
lového turnaja O POHÁR JÁNA 
ČUTKU sa konal v telocvični v 
Nemeckej. 
VÝSLEDKY TURNAJA  

využili skoro 3 minútovú presilovku o jedného 
žiaka, a tak zápas skončil 0:0. Následne sa stretli 
s chlapcami z Predajnej, zápas bol do posled-
nej minúty maximálne vyrovnaný, ale športové 
šťastie stálo na strane súpera a presným zása-
hom rozhodli o svojom tesnom víťazstve nad 
našimi chlapcami 1:0. V  poslednom zápase si 
zmerali sily s Pionierskou 2 Brezno, tento zápas 
bol bohatý na góly. Šimon Uhrin (IX.A) prekva-
pil brankára z Brezna a dal prvý gól, následne 
chlapci z Brezna vyrovnali a dali aj druhý gól. 
Veľmi peknou strelou rozhodol o  remíze 2:2 
Matúš Oravec (VIII.B). 
S bilanciou 2 remízy, 1 prehra sme sa ocitli 
na treťom nepostupovom mieste a celkovo 
sme skončili tak ako minulý rok na 6. mieste 

z 9 zúčastnených škôl.
Dievčatám aj chlapcom z  našej školy ĎAKU-
JEM za ich bojovnosť, odhodlanie, srdce aj 
dušu pre florbal a  hlavne čas, ktorý venujú 
mimo školy florbalu a  florbalovému krúžku! 
Ešte nás tento školský rok čaká Horehronský 
florbalový turnaj v Brezne a Turnaj o putovný 
pohár starostu obce Valaská.
Touto formou ĎAKUJEM vedeniu našej ško-
ly za podporu, Obecnému úradu vo Valaskej 
a MO MS vo Valaskej za finančnú a materiálnu 
pomoc. Na záver veľké POĎAKOVANIE patrí 
našim bývalým žiakom, ktorí vždy prídu pod-
poriť našich a odovzdávajú im svoje už stredo-
školské skúsenosti. 

PaedDr. Matúš MAGERA
vedúci florbalového krúžku ZŠ J. Simana Valaská

Okresné kolo vo florbale v Nemeckej



všetkým ochotným ľuďom, ktorí 
vo svojom voľnom čase pripravo-
vali trať, altánky, stánky a vďaka 
všetkým sponzorom, bez ktorých 
by bolo veľmi ťažké niečo takéto 
zorganizovať. Aby som nezabudla 
spomenúť aj ďalšie preteky na 
Beňuši a v Heľpe - dňa 17.2.2018, 
kde sme krásne reprezentovali Va-
laskú: 1. miesto Martina Vrbovská 
- Jozef Vrbovský, 2. miesto  Miro-
slav Zelenčík - Ladislav Ridzoň, 3. 
miesto Alexandra Vrbovská - Pet-

ronela Faráriková. 
Všetkým gratulujeme a ešte raz chcem poďa-
kovať organizátorom, OcÚ Valaská a všetkým 
sponzorom. Ďakujeme! 

Za OZ Valašťania Renáta Kubove 
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Minulý rok sa v našej obci konal nultý ročník 
krňačkových pretekov, ktorý aj nad naše oča-
kávanie dopadol veľmi dobre. Aj tohto roku 
sa konali preteky v Potôčkoch. Dňa 27. janu-
ára 2018 - zúčastnilo sa 33 družstiev z rôznych 
obcí, dedín a miest. Za Valaskú pretekalo 9 
družstiev. Niekto si ani nevie predstaviť tú krá-

KRŇAČKY 
2018

su našej prírody a ten adrenalín 
pred štartom. V cieli sme všetci 
s nadšením očakávali vyhláse-
nie výsledkov. Okrem výsledkov 
nás všetkých čakali naši fanúši-
kovia, diváci, moderátori, chut-
ný guláš, občerstvenie a ľudová hudba. Naši 
súťažiaci zabojovali.  Vyhodnocovali sa mužské 
družstvá, ženské a zmiešané posádky. 
Zmiešaná posádka Renáta Kubove - Milan 
Chovanec 2 miesto, ženská posád-
ka Patrícia Piliarová  - Alexandra Vr-
bovská 2. miesto, Gabika Pitoňáko-
vá - Ina Gombaszogiová 3. miesto. 
Všetkým srdečne gratulujeme! 
Túto nádhernú akciu sa nám po-
darilo zorganizovať vďaka všetkým 
nadšencom  tohto adrenalínového 
športu,  vďaka našim valaštian-
skym chlapcom s technikou, vďaka 



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 20

Ako už tradične po uplynulé roky, aj tohoročné 63. výročie spustenia 
lanovej dráhy na Chvatimechu sme oslávili podujatím Ťatliakov skialp 
výstup. Bol to 2. ročník tohto skialpinistického stretnutia, na ktorom si 
každý zúčastnený zmeral sily s našim kopcom a pripomenul si tak ťaž-
ké kroky otcov či starých otcov, ktorí túto trasu merali často aj viackrát 
denne, aby nám mohli po sebe zanechať toto jedinečné technické dielo 
- aktuálne najstaršiu prevádzkyschopnú lanovku na Slovensku.
Príroda nám síce počas celého týždňa pred akciou nadeľovala vysoké 
teploty a snehové podmienky sa každým dňom zhoršovali, no záchrana 
prišla v piatok v podobe snehového popoludnia. Určite aj to prispelo 
k bohatej účasti ako súťažiacich, tak aj divákov a v sobotu 3.2.2018 sa 
opäť život na kopci vrátil aspoň na pár hodín do slávnych čias. V oko-
lí chaty Bernardín rozvoniavala domáca kapustnica, hrala živá ľudová 
hudba. Na tvárach všetkých zúčastnených vládol úprimný usmev a v 
duši radosť. 
Do výstupu sa oficiálne zaregistrovalo 22 súťažiacich - 4 ženy a 18 mu-
žov. Všetkých spoločne odštartoval krátko po pol jedenástej p. Ivan 
Tasler - zať Gábora Ťatliaka. Aj tento rok platilo, že ide hlavne o výstup 
pre dobrú vec. Avšak, pre tých najlepších sme opäť mali pripravené 
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Ťatliakov skialp výstup 2018

pekné ceny. Okrem účastníkov oficiálne prihlásených si kopec vyšľapa-
lo aj množstvo ďalších turistov, čo dotvorilo atmosféru tohto krásneho 
podujatia. Za pomoc pri organizácii a finančnú podporu ďakujeme obci 
Valaská. Za ceny pre najlepších predajni Geošport z Nemeckej a firme 
Kubax za drevené logá chaty Bernardín. 
Hlavne však ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelý deň plný zába-
vy, športu a dobrých ľudí. Vďaka všetkým sme tak mohli osláviť narode-
niny našej lanovky ako sa patrí a uctiť si prácu našich predkov. 
V mužskej kategórii vyzeralo víťazné poradie nasledovne: 
1. Radovan “Plcho” Gažo, čas 21:04
2. Štulrajter Peter, čas 21:42
3. Sigotský Tomáš, čas 22:01
Ženy sa popasovali s Chvatimechom takto: 
1. Jana Vonkomerová, čas 35:40
2. Ürgeová Oma, čas 51:13
3. Hossová Katarína, čas 1 hodina

Text: Boris Hlaváč
Fotografie: Martina Hlaváčová


