
Z OBSAHU
VYBERÁME: 

ročník XV.            číslo 2               máj 2018             dvojmesačník 

     Čitatelia už asi zaregistrovali, že na knižný 
trh prišiel v roku 2017 nový titul z oblasti regi-
onálnej histórie. Ide o podnetnú publikáciu, 
ktorú vydal Obecný úrad Valaská a nesie názov: 
Valaská a Valašťania obrazom a slovom. 
V pôsobivej grafickej úprave Karola Lička  z 
HLP grafik tak čitateľ získal voľné pokračovanie 
monografie obce Valaská, ktorá vyšla v roku 
2002. Po pätnástich rokoch uvidela svetlo sve-
ta cenná zbierka dobových fotografií, ktoré sú 
uložené v zbierkovom a dokumentačnom fon-
de Horehronského múzea v Brezne. O jej vznik 
sa nemalou mierou zaslúžila Mária Luptáková 
z Valaskej, ktorej, aj keď nie je historik profesi-
onál, história  tak učarovala, že jej venuje vše-
tok svoj voľný čas. Zapisuje príbehy, spracúva 
ich, publikuje a najmä zbiera dobové fotogra-
fie, ktoré sa viažu k svojej obci. V  publikácii sa 
ich uverejnilo vyše tristo s patričným popisom 
(kde, kto a kedy).
      Obecný úrad Valaská na sklonku roka 2017 
prihlásil túto publikáciu do súťaže, ktorú kaž-
doročne vyhlasuje Klub fotopublicistov Slo-
venského syndikátu novinárov. V roku 2018 sa 
uskutočnil už 11. ročník súťaže. Klub chce aj tou-
to formou prispieť k zvyšovaniu estetickej úrov-
ne obrazových a obrazovo – textových kníh a 
iných propagačných materiálov o Slovensku a 
jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, 

mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni 
propagačných produktov vychádzajúcich v sta-
rých členských štátoch Európskej únie.
     Vedeniu  Obecného úradu vo Valaskej prišlo 
pozvanie  do Štátnej vedeckej knižnice v Ban-
skej Bystrici (spoluorganizátor súťaže), kde sa 
10. apríla 2018 konalo vyhodnotenie súťaže. 
Kniha Valaská a Valašťania obrazom a slovom  
získala v Kategórii najkrajšia kniha a propagač-

ný materiál za rok 2017 - v kategórii Knihy o 
obciach 2. miesto. Pre vedenie obce a autorov 
publikácie je to milé zadosťučinenie svojej prá-
ce, že v konkurencii renomovaných autorov a 
vydavateľov sa nestratili.
     Kniha si pomaly, ale isto nachádza svojich či-
tateľov a kto by o ňu mal záujem, nech sa obráti 
na Obecný úrad Valaská.

Eva Švajdová
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Marec mesiac 
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Tanečný orchester 
predstavuje nové 
CD



li na obradoch, kedy sa ako jediný 
deň v roku neslúži svätá omša, ale  
v tento deň je súčasťou liturgie 
uctenie kríža. Kríža umučeného 
Pána, ktorého znázorňuje zaha-
lená Eucharistia, si veriaci mohli 
uctiť pri Božom hrobe v našom 
kostole do 21. hodiny.  V sobotu 
ráno vyložením Oltárnej sviatos-
ti pri Božom hrobe mohli veriaci 
naďalej rozjímať o umučení a 
smrti nášho Pána Ježiša Krista a 
Jeho obete pre nás hriešnikov. 
Veriaci postupne prichádzali k 
osobnej adorácii do nášho Kos-
tola sv. Martina až do večera do 
19,00 hodiny, kedy sme o 19,15 
začali sláviť obrady vzkriesenia - 
veľkonočnú  vigíliu, ktorá sa slávi  
už ako radostná slávnosť vzkrie-
senia.  Veľkonočná vigília  – noc 
pred Veľkonočnou nedeľou, je 
liturgicky veľmi bohatá bohosluž-
ba, ktorá trvá dlhšie ako zvyčajne 
bohoslužba. Liturgia veľkonočnej 
vigílie sa začína zapaľovaním a 
požehnaním veľkonočného ohňa 
a svätením veľkonočnej sviece  – 
paškálu. Táto svieca je stredo-
bodom veľkonočnej slávnosti. 
Po slovách „Kristus, svetlo sveta  – 
Bohu vďaka“ sú od nej zapálené 
ďalšie sviece, ktoré si priniesli 
veriaci. Kríž vyrytý do sviece je 

znakom smrti, päť otvorov so vsa-
denými zrnkami tymiánu symbo-
lizuje Kristove rany a písmená alfa 
a omega s  letopočtom bežného 
roku hovoria, že Kristus je Pán 
času i večnosti, počiatok i koniec 
všetkého. Potom nasleduje veľ-
konočný chválospev, v ktorom sa 
ospevuje slávnostná noc, vzne-
šený spôsob nášho vykúpenia 
a nakoniec v ňom prosíme ne-
beského Otca, aby nám v našom 
živote svietil svetlom, ktorým je 
Kristus. Veľkonočná vigília obsa-
huje aj ďalšie prvky – bohoslužbu 
slova -  čítania zo Starého zákona, 
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A je to naozaj tak, ani sme sa ne-
nazdali a po roku sme v nedeľu 25. 
marca Kvetnou nedeľou vstúpili 
do Veľkého týždňa, ktorý je naj-
významnejším týždňom v živote 
všetkých kresťanov. Už na Kvetnú 
nedeľu sme si obradmi, ktoré sa 
výrazne líšia od ostatných nedieľ, 
pripomenuli slávnostný vstup 
Pána Ježiša do Jeruzalema. Veriaci 
našej farnosti sa zhromaždili pred 
Domom nádeje odkiaľ sa v sprie-
vode s prvými jarnými ratolesťa-
mi - bahniatkami, alebo ako sa v 
našom regióne hovorí púzalkami, 
presunuli do nášho Kostola sv. 
Martina, kde sa o.i. započúvali do 
pašií - statí z evanjelia, ktoré hovo-
ria o utrpení a smrti Ježiša Krista.  
Obrady veľkonočného trojdnia 
sme  začali v našej farnosti sláviť 
na Zelený štvrtok obetou Páno-
vej večere. Pri tejto bohoslužbe si 
veriaci pripomínajú udalosti pred 
Pánovým umučením - umývanie 
nôh učeníkom, ustanovenie svia-
tosti Eucharistie a bdenie Krista 
v Getsemanskej záhrade sú vý-
razným znakom slávenia Pánovej 
večere na tento deň.  Kňaz po 
ukončení obradov obnažil oltár 
a svätostánok a za slov piesne: 
,,Ostaňte a bdejte so mnou, bdejte 
a proste... “ veriaci zotrvali v tichej 
adorácii v našom kostole každý v 
rámci svojich možností až do 21. 
hodiny. Obnažený oltár symbo-
lizuje osamelosť Pána v Getse-
manskej záhrade, kde sa v úzkosti 
modlil, keď všetci učeníci od úna-
vy zaspali. Veľký piatok, ktorý je 
dňom umučenia a smrti nášho 
Pána Ježiša Krista, sme začali sláviť 
ráno krížovou cestou. Popoludní o 
15,00 hodine sa veriaci zhromaždi-

Strávili sme krásne chvíľky pri mimoriadnom koncerte žiakov a učiteľov 
Základnej umeleckej školy vo Valaskej dňa 15.4.2018 v našom Kostole 
sv. Martina. Čas veľkonočný tak rezonoval ešte aj v túto nedeľu. Účin-
kujúcich aj divákov privítal vdp. farár. A začal program, ktorý chytil za 
srdce každého. Hrou na nástroje a spevom detského zboru potvrdili v 
krásnom prostredí kostola svoje umenie. Niekto povie, že prečo v kosto-
le. Práve tam je jedinečná atmosféra a o akustike netreba ani hovoriť. 
Prežiť duchovno podporené umením, to je to pravé na pohladenie kaž-
dého, nielen veriaceho človeka. Ďakujem skvelému kolektívu učiteľov 
pod vedením pani riaditeľky za úžasný zážitok. Môžem povedať, že 
niektorí hovoria, že sa nič  nerobí. A práve v oblasti kultúry sme na oko-
lí v niektorých oblastiach jedineční. A čo odkážem tým, čo len šomrú. 
Príďte na kultúrne akcie a uvidíte a zažijete, čo ste ešte nezažili.

Blažena Pastírová 

Slávili sme najvýznamnejšie sviatky kresťanov 
liturgiu krstu -  posvätenie krst-
nej vody a obnovenie krstných 
sľubov, ďalej obrad vzkriesenia a 
Eucharistickú liturgiu - slávnost-
nú svätú omšu, kde po 40-dňo-
vej prestávke opäť zaznie víťaz-
ný spev Aleluja! a rozozvučia sa 
zvony, ktoré od štvrtka mlčali. Po 
ukončení obradov nasledoval akt 
požehnania veľkonočných jedál, 
ktoré si veriaci priniesli v košíkoch 
na posvätenie. Podľa starých zvy-
kov sa  požehnané jedlo  muselo 
skonzumovať tak, aby z neho nič 
nevyšlo nazmar. Jedli sa aj omr-
vinky, lebo keby sa tak nestalo, 
bola by aj úroda ohrozená. Čo sa 
neskonzumovalo, to sa hodilo do 
pece a spálilo. Taktiež sa omrvin-
ky zo stola odkladali na liečenie, 
do siatin alebo ich dali sliepkam.  
Po týchto nádherných a slávnost-
ných obradoch prichádza Veľko-
nočná nedeľa, ktorá je nazývaná 
aj Nedeľou všetkých nedieľ - a je  
vyvrcholením najväčších kresťan-
ských sviatkov. Počas slávnostnej 
bohoslužby sme  sa s naším du-
chovným otcom Romanom spo-
jili aj s naším otcom biskupom 
Stanislavom, ktorý nám - veriacim 
Rožňavskej diecézy - zaslal svoje 
otcovské posolstvo - pastiersky 
list a svoje biskupské požehnanie. 
Nostalgiu Veľkého týždňa vystrie-
dala radosť  z Kristovho víťazstva 
nad smrťou,  víťazné zavŕšenie 
Ježišovej vykupiteľskej úlohy a 
nádej na večný život, ktorú pri-
niesol ľudstvu. Odvtedy je každá 
nedeľa sprítomnením veľkonoč-
nej udalosti, stretnutím vzkriese-
ného Krista s veriacimi. Nech toto 
posolstvo posilní a naplní srdcia 
všetkých nás, priatelia. 

Mária Pančíková

Veľkonočný koncert

Veľkú noc
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Stalo sa už tradíciou, že odbor Matice slovenskej na Piesku organizuje 
podujatie pod názvom Vynášanie Moreny. Aj tentoraz tomu nebolo inak. 
Podujatie naplánovali na 24. marca, teda štyri dni po oficiálnom prvom 
jarnom dni. Morenou -  symbolom zimy či bohyne smrti, alebo akéhosi 

   Mesiac marec  je známy ako  „mesiac knihy“ 
už od roku 1955. Možno tento prívlastok už 
nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď 
bolo oveľa menej možností vzdelávania a zís-
kavania informácií ako dnes, no napriek tomu 
má literatúra a čítanie svoje stále miesto. Keď 
siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k 
zberateľovi a potulnému predavačovi Mate-
jovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v 
marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nado-
všetko miloval knihy.
   Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie 
sú len kníhkupectvá, ale svoje nezastupiteľné 
miesto tu majú aj knižnice. Čítanie je feno-

VYNÁŠANIE MORENY NA PIESKU

Maľba Fiipka Slašťana, 2 r.

ohyzdného stvorenia sa rozlúčili občania Piesku ale aj Valaskej, ľudovými 
pesničkami a tancami. 
Upálili ju, hodili do potoka Bystrianka a  spokojní sa vracali do Klubu na 
Piesku, kde ich už čakala chutná kapustnica a  výborné koláče. Smiech, 
dobrá nálada a  radosť všetkých sa ozývala po celej našej dedinke. Všet-
kým účastníkom podujatia praje výbor MOMS na Piesku veľa, veľa zdravia 
a nech ich radosť sprevádza v každom ich kroku! 

MO MS Piesok

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.
 (John Ruskin)

,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať 
múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ 

Ján Amos Komenský 

v knižnici veľa tried, ktoré si prišli do obecnej 
knižnice pripomenúť tento sviatok. Potešila 
som sa hlavne tým najmenším, ktorí mi pri-
niesli ukázať svoje vlastnoručne vyrobené 
knihy „O troch prasiatkach“. 
   Spolu s členmi JDS vo Valaskej  sme deťom 
čítali rozprávky, potom hádali názvy rozprá-

mén, ktorý má aj v dnešnom pretechnizova-
nom svete svoje opodstatnenie a  to nielen 
u  dospelých, ale hlavne u  detí. Kniha je pre 
dieťa kľúčom poznania a fantázie. Obohacuje 
slovnú zásobu, skvalitňuje myslenie, sústre-
denie, rozvíja tvorivosť, núti čitateľa rozmýš-
ľať, vytvárať vlastné názory a  deti sa popri 
čítaní učia aj správne písať.
   Mrzí ma, že záujem o  čítanie kníh sa stále 
znižuje na celom Slovensku. Najvýraznejšie 
sa tento jav prejavuje práve v oblasti detskej 
literatúry. Napriek tomu sa v marci vystriedalo 

vok podľa vybraného úryvku a  ako už býva 
dobrým zvykom, na záver detičky recitovali 
a spievali nám.  
   Moje poďakovanie patrí Martuške Petrovej, 
Márii Janáčikovej a  Mirkovi Mihokovi, že čítali 
deťom zaujímavé rozprávky a tiež si pripravili 
otázky, aby sme vedeli, či deti pozorne počú-
vali.  V neposlednom rade poďakovanie patrí 
aj všetkým pani učiteľkám a  vychovávateľ-
kám, ktoré s deťmi do knižnice prišli. 
   Danka Králiková
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   Za valaštianskym kostolom nachádzame aj ná-
hrobok kňaza Jána Prokšu (Prokssa) – nar. 1816 – 
zomrel 1891. Ten vo Valaskej účinkoval od roku 
1879 do roku 1891, 12 rokov. Tu 75-ročný aj 
zomrel. Za ním, po kratšom účinkovaní kňaza 
J. Kúdelku, ,,nastúpil“ do valaštianskej farnosti 
v roku 1892  Rudolf Bobok (1859 – 1931). Bolo 
to v časoch hádam najtuhšieho pomaďarčovania 
Slovákov. 
   V roku 1867 si v Uhorsku bohaté vrstvy ma-
ďarskej historickej šľachty a liberálnych pod-
nikateľov (buržoázia) vydobyli ,,vyrovnanie“ v 
rámci rakúskej monarchie 
– akúsi autonómiu. Ma-
ďarské kráľovstvo sa stalo 
samostatnou súčasťou sta-
ro-novej, teraz už ,,dvojmo-
narchie“ (Rakúsko-Uhor-
ska), s tým istým cisárom 
vo Viedni. Vôbec to ale 
neznamenalo vyrovnanie – 
zrovnoprávnenie všetkých 
národov žijúcich v hist. 
Uhorsku. Postavenie Slo-
vákov sa zhoršilo. V nasle-
dujúcich rokoch ,,maďarské 
kráľovstvo“ sa budovalo 
ako celistvý štát - s jed-
ným panujúcim maďar-
ským (panským) národom 
- s jedným štátnym jazy-
kom v školách, v úradoch, 
v cirkvách – s maďarčinou. 
Ostatné národy Uhorska na svojich územiach - 
Rumuni, Rusíni, Slováci, ...  ostali len podriade-
nými a boli odsúdení na pomaďarčenie, nebola 
im priznaná svojbytnosť – národné práva. (Len 
Chorváti mali priznané niektoré prvky autonó-
mie.) Koncom 19. storočia Maďari horúčkovito 
budovali Budapešť ako moderné výstavné eu-
rópske veľkomesto s množstvom veľkolepých 
pomníkov, nových ulíc, s obrovskou budovou 
parlamentu, bola tu postavená aj prvá podzemná 
železnica – metro v Európe.  V roku 1896 ma-
ďarská vláda s veľkou okázalosťou oslavovala ti-
sícročie (milénium) príchodu kmeňových náčel-
níkov s ľudom - svojich maďarských predkov, do 
Karpatskej kotliny (tzv. ,,zaujatie vlasti“ v roku 
896). Súčasťou osláv bola aj veľká ,,svetová“ 
milenárna výstava, na ktorú putovali rôznorodé 
exponáty zo všetkých kútov Uhorska. (Zo Slo-
venska napr. najvzácnejšie gotické oltáre z kos-
tolov – ktoré sa na naše územie už nikdy nevrátili 
a doteraz sú ozdobou maďarských múzeí.) 
   Za takejto situácie postaviť sa proti odnárodňo-
vacej štátnej politike a chrániť národné záujmy 
pospolitého slovenského ľudu bolo na hranici 
možností. Ísť ,,proti prúdu“ sa odhodlala len ur-
čitá vzdelaná vrstva slovensky cítiacej inteligen-
cie – väčšinou nemajetní dedinskí kňazi a učite-
lia, alebo národovci priamo ,,z ľudu“ – pôvodom 
z roľníckych a remeselníckych rodín. 
Takým bol aj kňaz Rudolf Bobok vo Valaskej. 
Bol rodákom z nášho kraja – z robotníckej Moš-
tenice. Vyrastal v rodine učiteľa. Aj jeho mlad-

Valaštianska fara

Rudolf Bobok a jeho priateľ Jozef Murgaš
ší brat Arnold sa stal kňazom. Deti z takýchto 
rodín, odmalička v úzkom styku s dedinským 
ľudom, dokonale poznali ťažkosti jeho života. 
Už výchovou z domu získali slovenské národné 
cítenie a predpoklady v dospelom veku vedieť 
úspešne odolávať tlaku maďarizácie. 
Vo svojom úrade, pri pastorácii, vo svojej farnos-
ti začal Bobok od školy – od detí a od ich ro-
dičov, od rodín svojich farníkov. Popri povinnej, 
nanucovanej maďarčine, používal všade, kde to 
bolo len trochu možné, slovenčinu. Snažil sa ju 
udržať a rozvíjať napriek ťažkostiam a odporu 

štátu. Pán farár v styku s cirkev-
nými nadriadenými, s úradmi – so 
svojimi ,,chlebodarcami“ úrado-
val v štátnom jazyku – po maďar-
sky. Aj farská kronika, ním písaná 
v tých časoch, je v maďarčine. 
Ale so svojimi Valašťanmi, v de-
dine, pri návštevách, v ich do-
moch, vo fare, rozprával po slo-
vensky. V škole presadzovaným 
a uprednostňovaným jazykom 
bola maďarčina. Deti sa učili pred 
vyučovaním modliť maďarský 
otčenáš – ale ešte lepšie vedeli 
otčenáš slovenský, tak sa modlili 
s pánom farárom. V kostole ofici-
álnym bohoslužobným jazykom 
bola latinčina, ale napríklad pri 
udeľovaní sviatostí, kde účinko-
vala aj rodina – pri krste, sobáši, 
pohrebe – tam sa použila sloven-

čina. Aj kázeň v omši bývala slovenská, aj pieseň 
sa zaspievala v slovenčine. V dedine cez sviatky 
zvyklo sa hrať ochotnícke divadlo. Zahrali ho 
v maďarskom jazyku, ale vzápätí ho zahrali aj 
v slovenčine. Nikto nemohol nič povedať. Šikov-
ným žiakom, nadaným študujúcim mládencom, 
čitateľom vo farnosti pán farár vždy rád podal 
slovenskú knihu, poradil, usmernil. Viedol ich 
udržať si svoj materinský jazyk, neodnárodniť 
sa. Spoľahlivého a obetavého spolupracovníka 
mal v učiteľovi Andrejovi Zafkovi. Páni farár 
a učiteľ boli akoby ,,jeden duch“, rovnaká myš-
lienka a snaha. Rímskokatolícka ľudová škola vo 
Valaskej stála oproti fare. Pán farár si dal záležať 
na tom, aby dobre fungovala, aby v nej učili kva-
litní, charakterní a popri tom aj slovensky národ-
ne uvedomelí učitelia, aby ju ,,patronát“ (štátny 
lesnícky úrad na Štiavničke) pomáhal dobre udr-
žiavať, včas vykonávať všetky opravy.
Pracovať pre slovenčinu a Slovákov, vyrovnať sa 
so zlou situáciou, vzoprieť sa pomaďarčovaniu 
a nepopustiť zo svojich názorov – to nebolo jed-
noduché. Vyžadovalo si to opatrnosť, veľa vyna-
liezavosti, obetavosti, nezištnosti i sebazaprenia 
a aj tak nie vždy sa to podarilo. Pán farár Bobok, 
vďaka svojej pokojnej povahe a cieľavedomosti, 
to vo svojej farnosti dokázal. 
Rudolf Bobok bol kultivovaný človek. Vo va-
laštianskej fare vytvoril kultúrne a kultivované 
prostredie, kde malo popredné miesto vzde-
lávanie a umenie, tiež záujem o históriu, ale aj 
o prírodné vedy a techniku – o všetko pokrokové. 

Unikátna domáca  knižnica obsahovala  staroby-
lé cirkevné i svetské tlače v latinčine i v cudzích 
jazykoch – v nemčine, tiež v maďarčine, ale 
i v češtine a iných slovanských jazykoch – knihy 
a časopisy, historické i prírodovedné, osobitne 
knihy obsahujúce informácie o Slovensku a Slo-
vákoch. Predovšetkým sa snažil získavať knihy 
slovenských autorov v slovenskom jazyku, ktoré 
vychádzali v obrodeneckej, štúrovskej a neskor-
šej dobe - od konca 18. storočia, cez 19. až po 
súčasný začiatok 20. storočia. Tieto knihy tvorili 
v knižnici zvlášť oceňovanú, obľúbenú, využí-
vanú a neustále doplňovanú zbierku. Aj týmto 
prejavil svoje slovenské národovectvo. Mal rád 
ľudový spev i klasickú hudbu, prirodzene cir-
kevnú hudbu. Vo fare znel klavír i harmonika. 
Zaužívané bolo zbieranie ľudových piesní a slo-
vesnosti. Každého hosťa a návštevníka čakalo 
srdečné prijatie, opatera, pohostenie, výlety do 
prírody, ale aj veľa kultúrnych zážitkov. Pri po-
sedeniach sa čítalo a predčítavalo zo vzácnych 
starých i nových kníh, debatovalo sa, hrala a po-
čúvala sa hudba i spev. 
Kňaz v ťažkej službe ,,pre národ“ rád objaví 
a prijme spoločníka rovnakého zmýšľania, du-
chovne spriazneného. Pre Rudolfa Boboka sa 
ním stal kňaz Jozef Murgaš (1864 – 1929), vlast-
ne jeho o 5 rokov mladší ,,krajan“ z Tajova. Do 
pevnej priateľskej zviazanosti, so schopnosťou 
byť odolný voči národnému útlaku, ich spojila 
rovnaká kultúrna orientácia i také isté negatív-
ne zážitky a skúsenosti s prepiatym maďarským 
nacionalizmom. Vzbudzovali v nich rovnaký 
odpor. Spojili sa v snahe proti tomu niečo robiť. 
Ich cieľom bolo brániť slovenskú spoločnosť, 
pracovať na jej duchovnom a kultúrnom povzne-
sení. Časom maďaróni v ich okolí začali jedné-
ho i druhého označovať ako nepriateľov štátu 
-  ,,pánslávov“ (zástancovia spolupatričnosti 
slovanských národov ako protiváha násilnej ma-
ďarizácie).
Jozef Murgaš, už ako žiak a stredoškolský štu-
dent, prejavil nadanie a rovnakú zručnosť pre 
maliarske umenie, prírodovedu i techniku. Syn 
chudobných rodičov mal možnosť ďalej študo-
vať len s podporou cirkvi – za kňaza. Po vysvä-
tení, v roku 1888 nastúpil ako kaplán do Dubo-
vej. Keď banskobystrické biskupstvo spoznalo 
a videlo na niekoľkých ním vtedy vytvorených 
maliarskych dielach jeho talent a umelecké 
schopnosti, vyslalo ho ďalej študovať na umelec-
ké akadémie do Budapešti a Mníchova. Cieľom 
bolo využiť potom nadaného kňaza ako maliara 
oltárnych obrazov a výzdoby kostolov. V národ-
nej otázke bol Murgaš zásadový, nekompromis-
ný. Mal výbušnú povahu a ako ,,umelecká duša“ 
neváhal navonok prejaviť svoje emócie. Veľmi 
kritický bol voči umeniu, ktoré v rámci už spo-
mínaného ,,milénia“ oslavovalo nadradenosť 
Maďarov. Na jednom spoločenskom posedení sa 
posmešne vyjadril proti námetu obrazu ,,Zaujatie 
vlasti“ veľkého maďarského umelca Munkáčiho, 
(doteraz visí v maďarskom parlamente) . Na ob-
raze sa podrobení Slovania po zem klaňajú sta-
romaďarským dobyvateľom na koňoch. Preto sa 
dostal do sporu a nemilosti u svojich cirkevných 
nadriadených – maďarónov. Tí využili zmenu 
biskupa a v čase ,,bezvládia“, keď ho v diecéze 
zastupoval generálny vikár, Murgaša zo štúdií 
odvolali. Nový diecézny biskup už jeho umelec-
ké štúdium nepodporil. 
Po nútenom odchode z maliarskych štúdií v Mní-
chove, pôsobil Jozef Murgaš od leta 1893 do je-

Jozef Murgaš: Portrét Rudolfa Boboka 
(1895)
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   Obec Valaská, jej obyvatelia a celý chotár boli po dobu siedmych fron-
tových týždňov v pazúroch smrti. Po skončení 2. svetovej vojny Valašťa-
nia bilancovali, čo front za sebou zanechal. 
   Napoly zlomený most, rozryté cesty, zhoreniská po požiaroch nie-
ktorých domov a hospodárskych stavísk. Od zásahov granátov rozbité 
múry, strechy a okná domov. Poškodené boli verejné budovy, ako školy, 
fara, kaplnka v dedine, notársky úrad, požiarna zbrojnica, obecný hos-
tinec, ľadovňa a ďalšie. Zničená bola železničná trať, elektrické vedenie, 
zlámané elektrické a  telefónne stĺpy, poškodený vodovod. V  chotári 
boli vypálené salaše, zamínované priechody, cesty a  lesné chodníky. 
Po lúkach a v lesných porastoch sa nachádzali míny, náboje, rôzny iný 
vojenský materiál, zákopy, zemľanky. Našli sa aj dočasné hroby padlých 
vojakov a podľa kronikára 140 pobitých koní. Hovädzí a iný dobytok de-
dinčanov bol odvlečený Nemcami alebo pobitý. Bolo len málo takých 
rodín, že im niečo zostalo či už na živobytie, alebo na oblečenie. 
   Čo však bolo najhoršie, mnohé rodiny vo Valaskej stratili počas vojny 
svojich blízkych. Ťažko sa vyrovnávali s  touto stratou. Nášľapné míny 
rozmiestnené nepriateľom spôsobili smrť niekoľkých občanov aj po 
oslobodení obce a tiež po skončení vojny. Obetí na ľudských životoch 
z radov vojakov, partizánov, a civilného obyvateľstva, vrátane detí, som 
podľa záznamov v kronikách napočítala 43. Ľudia trpeli pre nedostatok 
potravín, šatstva či obuvi. Tovar sa dal zohnať len na prídelové lístky, 
niečo občanom poskytla „UNRA“. Podľa zápisnice povojnového národ-
ného výboru bola dovezená múka od Zlatých Moraviec a ONV dodalo 
slaninu a  mäsové konzervy. Tento tovar rozdelili všetkým družstvám. 
Nie však všetkým občanom. Na vylúčenie „určitých“ spotrebiteľov bola 
vytvorená komisia.
   Nasledovný príbeh je od mojej mamy, Márie Bánikovej, rod Oravcovej. 
Po skončení vojny mala 13 rokov.
Stará mama rozpráva:
   „Najväčšou stratou pre našu rodinu bola smrť môjho 20 ročného bratran-
ca, partizána Tonka Kučeru. Starí rodičia a ujovia, čo bývali v dedine, prišli 
po zásahu delostreleckého granátu do maštale o dva voly, kravu, jalovicu a 
kozy. My sme mali to šťastie, že sme už vtedy bývali mimo dediny, na „Tehel-
ni“ a krava, živiteľka rodiny, nám zostala. Neodviedli ju ani nemeckí vojaci, 
ako iným rodinám. Možno im bolo ľúto, keď videli u nás kŕdeľ šiestich detí.
   Keď sa front presunul ďalej od nášho chotára, pokračovala som v štúdiu 
na meštianke v Brezne. Chodila som tam pešo a bosá, tak, ako aj moji vrs-
tovníci. Na jeseň, keď už bolo chladno, dala mi teta po nebohom synovi 
bakanče a zimný kabát. Keď ma obuv tlačila, vyrezala mama na špicoch 

Čo rozprávali pamätníci ŤAŽKÝ ŽIVOT PO VOJNE
diery. Asi dva roky po vojne sme zásobovali mliekom príbuzných v dedine, 
pokým im štát pridelil kravu. Keď už mali od nej jalovicu, išiel starý otec ako 
vždy, pásť na Závoz. V podvečer sa vracal z paše domov, keď odrazu na-
razilo do kravy nákladné auto. Zrážku prežila, ešte zašla domov, ale ráno 
ju našli ležať v maštali. Len vtedy povedal, čo sa mu prihodilo a poslal pre 
mäsiara. Mamin mladší brat Matúš sa pri práci s mäsom 
pichol kosťou do ruky. Rana sa zapálila, tak musel ísť do 
nemocnice. Keď poslali zverolekárovi preskúmať vnútor-
nosti, tento nariadil utratiť aj jalovicu. Takto zostala rodi-
na znovu na mizine. V tých časoch som už robila referent-
ku na národnom výbore. Zvonil telefón (jediný v obci) a 
ja som prebrala telegram z pošty Podbrezová na meno 
môjho uja Matúša Kučeru. Stálo v  ňom: „Gratulujeme, 
číslo vášho lósu vyhráva prvú cenu. Výhru si treba vyzdvihnúť v Bratislave.“ 
Pol milióna na staré peniaze nebolo až tak veľa, no v povojnovom období 
a ťažkom položení rodiny to bola konečne dobrá správa. Mamin slobodný 
brat Matúš býval v dedine, lenže bol ešte stále v nemocnici. Jeho poranenie 
ruky bolo také nebezpečné, že ho previezli z podbrezovskej nemocnice do 
inej, na infekčné oddelenie. Nik nevedel  kde, po vojne telefóny nefungovali 
tak, ako dnes. Moja mama sadla na vlak a už si presne ani nepamätám, kde 
ho našla, tuším, že v Martine. Ujo sa potešil, že po toľkom trápení sa predsa 
aj na ich rodinu usmialo šťastie. Povedal našej mame, kde má lós pohľadať 
a že keď bude môcť, pôjdu spolu do Bratislavy pre výhru. Mama u starých 
rodičov vytiahla zásuvku zo „šuplódkasni“. Tam bolo všelijakých listín a 
lósov, že pre istotu všetko zabalila do šatky a išla za bratom. Za ochotu jej 
potom kúpil šijací stroj značky Lada. Ujo Matúš mal obchodnú školu a pra-
coval ako vedúci úradník v staničnom sklade v Podbrezovej. Teraz, keď už 
mal peniaze, mohol si splniť sen a ísť študovať. Skôr si to nemohol dovoliť, aj 
keď bol veľmi dobrým žiakom. Ako malé dieťa stratil otca a matka vdova sa 
musela postarať o štyri deti. Aj keď sa neskôr znova vydala za vdovca, ktorý 
mal tiež svoje deti, nemohol chlapec z chudobných pomerov pomýšľať na 
štúdiá. Rozhodol sa pre právnickú fakultu v Prahe. Po ukončení štúdia ako 
promovaný právnik mal svoju kanceláriu v Banskej Bystrici. Neskôr praco-
val ako podnikový právnik v Poltári. Ujo z výhry kúpil mne a mojej staršej 
sestre kabát vo „voľnom“ obchode v Brezne. (V iných obchodoch bol tovar 
po vojne len na lístky.) Zostal slobodný a všetky sviatky a voľno trávil u na-
šej mamy, svojej sestry, ktorá ho aj doopatrovala.“
   Každá rodina z našej obce prežila svoj príbeh, či už počas vojnových 
udalostí, alebo po skončení vojny. Je dobre, keď rodičia a starí rodičia 
o tom porozprávajú svojim potomkom. Zaujímajte sa a zaznamenajte 
si minulosť svojho rodu, kým ešte pamätníci žijú medzi vami. Lebo raz, 
keď sa pominú, už tú možnosť nebudete mať.                Mária Luptáková

Matúš Kučera

sene 1894 ako kaplán v Sloven-
skej Ľupči. Aj tu sa prejavila jeho 
tvrdá povaha. Dostal sa do sporu 
s veriacimi i spoluobčanmi a mu-
sel čeliť ich ohováraniu. Farnosť 
bola veľká, povinností pre kap-
lána veľa. Maliarstvo muselo ísť 
bokom. Na druhej strane - v tom-
to čase sa začal stýkať s Ru-
dolfom Bobokom v neďalekej 
Valaskej, kedy sa vyformovalo 
ich pevné priateľstvo. V spoloč-
nosti priateľa vždy pookrial, mal 
s kým debatovať, dobre sa cítil 
a pozabudol na starosti. Kultúrna 
atmosféra valaštianskej fary vy-
hovovala Murgašovým všestran-
ným záujmom – umeleckým, 
technickým i prírodovedným. 
Mal možnosť prežívať nielen 
priateľskú pohodu na fare, ale svojím umelec-
kým cítením a vnímaním postihnúť aj rázovitý 
kolorit celej dediny. Zaujal ho tradičný život 
Valašťanov, pôvodom pastierov a roľníkov, ich 
bývanie, obliekanie, zvyky, úzky styk s prírodou 

vo veľkom chotári, silná nábo-
ženská viera, ale aj spolužitie 
s okolitým železiarskym prie-
myslom a osadami fabrických 
robotníkov. 
Kto je pre vrchnosť nepohodl-
ný, toho prekladajú z miesta na 
miesto. Od konca roku 1894 
a celý rok 1895 pôsobil Mur-
gaš v Chrenovci pri Prievidzi 
– 50 km od centra banskobys-
trickej diecézy, na jej samom 
okraji. Odchod z rodného kraja 
na nové pôsobisko mu ale po-
koj nepriniesol. Cítil, že sa na-
chádza v prelomovom období 
svojho života, keď musí vyrie-
šiť vážne osobné otázky svo-
jej ďalšej životnej orientácie, 
uplatnenia sa i vzťahu k ume-

leckej tvorbe. Stratil možnosť pokojného maľo-
vania i priazeň nadriadených. Stále zostával len 
kaplánom v početných farnostiach, kde bol zava-
lený prácou, bez výhľadu na ,,služobný postup“, 
definitívne miesto kňaza. Preto sa rozhodol odísť 

zo Slovenska a hľadať uplatnenie v Amerike. 
V lete 1895, ešte mladý, len 31 ročný, pred od-
chodom ,,za more“, lúčil sa Murgaš postupne 
s blízkymi ľuďmi, s rodinou a príbuznými, s rod-
ným krajom. A vtedy z Chrenovca prišiel do Va-
laskej za Bobokom poslednýkrát. V silnom cito-
vom rozpoložení, v priebehu pekného slnečného 
dňa,  namaľoval a daroval svojmu priateľovi na 
pamiatku dva obrazy  - Bobokov portrét a obraz 
Sedliacky dvor, inšpirovaný atmosférou v gaz-
dovskom dvore vedľa fary. Tým vo Valaskej 
zanechal ,,kus svojej duše“ a trvalú spomienku 
na seba. 
V Amerike, vo Wilkes Barre v Pensylvánii, me-
dzi Slovákmi, ako ich kňaz, maliarstvu sa ve-
noval už málo. Namiesto toho naplno rozvinul 
svoje prírodovedné záľuby a svoj druhý veľký 
– technický talent. Stal sa vynálezcom v oblasti 
vtedy sa vo svete rozvíjajúcej rádiotelegrafie - 
odovzdávania signálu na veľké vzdialenosti po-
mocou rádiovĺn. Svoj ,,tón-systém“ a niekoľko 
ďalších vynálezov si nechal aj patentovať.  

Mgr. Martin Weiss, Hronec
(Nabudúce Rudolf Bobok a jeho chovanec Anton A. 

Baník - dokončenie seriálu Valaštianska fara)

Portrét Jozefa Murgaša v mladších 
rokoch
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ROZLÚČKA
Ani nevieme, keď sa radujeme,
že zasievame do srdca semä
zarmútku, smútku.

   Pravdu v slovách spisovateľa vyjadrenú poznávame 
len vtedy, keď opúšťame nami milovaných priateľov, 
známych a odchádzame ta v diale....................
   Zo semien zarmútku, na poli radosti vyrastené plo-
dy mal som príležitosť okúsiť...
   Ako štúdia dokončivší dostal som sa na malú, ale 
milú dedinku, pravda školou pripravený len pre ži-
vot nadľudský – ideálny. Skutočný tuzemský život, 
vlastnie strasti, súženie, práca, nevďak, nepochope-
nie bolo mi nerozlúštenou hádankou. Vysoko som 
si držal svoje idealisticko – fantastické názory na 
život, pravda iných som ani nemohol mať, lebo len 
cez školské obloky som videl a pozoroval život očami 

Rozlúčka s učiteľmi A. Zafkom a  J. Kovalčíkom prepísaná bez jazykovej úpravy
Záverečná slávnosť

   Dňa 28. júna pri prítomnosti neobyčajne veľké-
ho počtu rodičov a obecenstva – zvyklým sláv-
nostným spôsobom vybavovaná bola. Ku koncu 
slávnosti ujal sa slova dôstojný pán, duchovný 
správca a predseda školskej stolice Rudolf Bo-
bok, zdelil dietkam školským a prítomným rodi-
čom poslednie pôsobenie Andreja Zafku, správ-
cu. Zdôrazňujúc jeho namáhavú, dlhoročnú a 
úspešnú prácu, za jeho blahodarné účinkovanie 
v mene svojom, dietok a rodičov sa mu poďa-
kujúc, prajúc mu dlhoročný, sladký a pokojný 
odpočinok.
   Potom Andrej Zafka, správca vyslovil úprimnú 
vďaku dôstojnému duchovnému správcovi za 
35 ročné ochotné podporovanie na poli kres-
ťansko mravnej a vlasteneckej ľudovýchovy. Ďa-

   Preloženie moje do vytrvalej vý-
služby žiadal som si bol dňom 8. 
septembra. Že toto pred časom ne-
očakávane som obdržal ma mile 
prekvapilo tým viac,  lebo som túžil 
po stálom oddychu.
Starosti mi robilo predčasné vy-
sťahovanie sa z doterajšieho bytu, 
poneváč zaopatrený byt môj v B. 
Bystrici len koncom augusta mal byť 
vyprázdnený. Z tej príčiny dňa 29/VI.  
Školská stolica s ochotou vyhovela 
mojej žiadosti a ja ďalej viedol som 
správcovstvo a konal kantorské po-
vinnosti až do dňa 31. augusta.
   S mojim odchodom do trvalej vý-
služby súčasne vzdal sa stanice uči-
teľskej aj kolega Jozef Kovalčík, kto-
rý do Muráňskej Lehoty za správca 
jednotriednej štátnej ľudovej školy 
vymenovaný bol.
   Dôstojný pán, predseda školskej 
stolice Rudolf Bobok začiatkom au-
gusta dal vypísať súbeh na uprázd-
nené stanice, ale len jedna učiteľka, 
slečna abiturientka sa prihlásila na 
uprázdnenú stanicu učiteľa.
   Poneváč viac uchádzačov sa  ne-
prihlásilo, vypísaný bol aj druhý sú-
beh, ale o obdržanie uprázdnených 
staníc viac nik sa neprihlásil. Koneč-
ne dôstojný pán Ján Gregor, okres-
ný škôldozorca nahovoril dvoch p. 
mladých učiteľov: Kolomana Kviet-
ku a Jozefa Búdu, z ktorých prvý 
kantor-učiteľskú a správcovskú, 
druhý učiteľskú stanicu zaujať ná-
chylní boli, ktorým k ich pôsobeniu 
prajem veľa zdaru.    
   S pomocou a ochotným pričine-
ním sa správcu spevokolu, nášho 
milého priateľa p. Arpáda Almássy-
ho a vedúcich činiteľov Miestneho 
odboru Matice Slovenskej zostavili 
skvelý program. Zbor spevokolu 
utešene predviedol k lúčeniu pri-

lej poďakujúc sa Jozefovi Kovalčíkovi, kolegovi, 
za jeho tak ochotne a svedomite  prevedenú 
nielen školskú, ale aj vonkajšiu kultúrnu činnosť. 
Zdôrazňujúc jeho nadanosť, vzornú kolegialitu 
a úprimné láskyplné srdce, ktorým sa choval 
voči každého, nadovšetko ale voči svojho star-
šieho kolegu a jeho rodiny. S mojim odchodom 
súčasne aj on odchádza: bol vymenovaný za 
správcu štátnej jednotriednej ľudovej školy do 
Muraňskej Lehoty. K jeho odbornej a blahoz-
darnej práci na novom pôsobišti praje mu veľa 
zdaru.
   Prítomným slečnám: Gizele Jelenovej a Jolan-
ke Dolníkovej, ktoré na žiadosť učiteľov s celou 
ochotou, bez všetkej odmeny, venovali sa vyu-
čovaniu ručným školským prácam dievčenským, 
z týchže na záverečnú slávnosť usporiadali po-

darenú výstavu, za ich zdarnú a ochotnú prácu v 
mene školskej stolice, rodičov, školských dietok 
a učiteľského zboru vyslovuje im verejne vďaku.
   Podobne poďakujúc sa prítomnému predsta-
venstvu a rodičom za obdržanú podporu be-
hom 36 ročného jeho účinkovania a žiada ich 
tiež i žiakov a žiačky, aby ho mali v blahej pamäti 
tak, ako aj on bude pamätať na nich.  Týmto v 
mene Božom a z Jeho nesmiernej milosti šťastli-
vo dokončil svoje pôsobenie a posledný školský 
rok, za ktoré obdržané dobrodenia buď večná 
česť a vďaka  Otcu Nebeskému!
   Slávnostné „Te Deum“ dňa 29. júna v chráme 
Božom zvyklým spôsobom odbavované bolo.
Vo Valaskej dňa 29. júna 1927

Andrej Zafka, správca školy

merané spevy. Dietky meštianskej 
a ľudovej školy na znak vďaky voči 
svojim odchádzajúcim učiteľom 
predniesli vďaky vzdávajúce básne 
a oddali im krásne kytice.
   Na slávnosti tejže zúčastnilo sa 
toľko obecenstva, koľko sa do veľ-
kej dvorany obecného hostinca len 
zmestiť mohlo. Z pomedzi prítom-
ných vyzdvihnem: dôst. p. duchov-
ného správcu, predsedu školskej 
stolice, Rudolfa Boboka, p. škol-
ského inšpektora Karola Rapoša z 
Brezna, p. Karola Fukasa, správcu 
školy štátnej, p. Vojtecha Máca, 
štátneho učiteľa, p. Karola Lacku a 
p. N. Šmidta, kantorov-učiteľov, p. 
vedúceho notára, Kopčaniho, p. ing.  
p. Záhu a správcu štátnych závodov 
a jeho paničku, pána prednostu 
stanice, Lintnera a jeho paničku z 

Ďalšie dočasné pôsobenie a lúčenie
Hronca, p. Andrej Šlosser, štátny 
učiteľ a kantor z Podbrezovej, z Va-
laskej po vyššie spomenutého p. 
vedúceho notára a jeho paničky, čo 
hlavných riaditeľov, predstavenstvo 
obce, p. Koloman Kvietok, kantor – 
učiteľ, p. Jozef Búda, učiteľ. Pekne 
bol zastúpený Miestny odbor Mati-
ce Slovenskej pod vedením p. Ernes-
ta Lauberta, tajomníka, p. Daniela 
Mojžiša, p. Ernesta Jelena, p. Jozefa 
Roháča, p. Arpáda Almássyho a je-
jich milé rodinky. Boli tam prítomní 
aj ich p. kolegovia, mnohí známi, 
priatelia a mnohí z vynikajúcich ob-
čanov, ktorých ale mená sem uviesť 
považujem za zbytočné.
   Slávnosť táže zvláštny dojem pôso-
bila na každého tuná prítomného. 
Odznely úprimné vďaky vzdávajúce 
zdravice, ktorým nebolo konca. Bol 

to zriedkavý výjav vďaky a vzájom-
nej lásky voči odchádzajúceho uči-
teľstva, a opravdivá odmena za vy-
trvalú mnohoročnú a blaho zdarnú 
prácu, čo nielen odchádzajúcemu, 
ale aj celému učiteľstvu k povznese-
niu slúžiť môže, našim milým pria-
teľom, čo hlavným usporiadateľom 
tejto v našom živote nezapomenu-
teľnej slávnosti:
 p. vedúcemu notárovi , Vojtecho-
vi Kulfanovi a jeho milej paničke, 
p. správcovi spevokolu, Arpádovi 
Almássymu, našim milým a ochot-
ným slečnam a iným pánom čle-
nom spevokolu, drahým bratom 
Miestneho odboru Matice Sloven-
skej, milým priateľom predstave-
ným a známym, taktiež všetkým 
ostatným na slávnosti sa zúčastne-
ným vyslovujeme úprimnú vďaku.
Vo Valaskej dňa 5. septembra 1927

Andrej Zafka
správca ľudovej školy vo výslužbe

Rozlúčka s Jozefom Kovalčíkom, bývalým učiteľom vo Valaskej v časopise Gemer – 
Malohont, čís. 42 zo dňa 15. októbra 1927 uverejnená v odpise zneje nasledovne:

profesorov..........Ako papierový hrad váľaly, rúcaly sa 
moje názory, plány a neviem, či by som sa nebol do-
stal k priepasti zúfania, keby ma osud nebol doviedol 
k vám, milovaný pane správca, pod Vašu ochranu, k 
Vášmu boku, do milej Vašej domácnosti.
   Váš príklad dobrodincovia, priatelia, priviedol ma 
k troskám mojich plánov, Váš príklad, milí povzbu-
dil ma, aby miesto zhoreného fantastického zámku, 
začal som stavať žulovú pevnosť plánov, aby som si 
určil pevnú cestu, po ktorej budem kráčať k studni-
ci, k prameňu čistej, zdravej vody žitia pre teba …... 
národe.
   Päť rokov kliesnil som si cestu vytínal bodláče sŕdc 
a práve vtedy, keď som sa mal po nej pohnúť k vy-
týčenému cieľu – hybaj – nechaj všetko tak – pripni si 
krídla osudu a daj sa unášať vetrom náhody.
   Čo robiť? Nuž išiel som, rozlúčiac sa. Na vždy mi 
utkvel v pamäti deň 3. septembra, lebo v tento deň 
lúčili sme sa dvaja. Obidvaja učitelia obce Valaskej 

Pokračovanie z minulého čísla a pôsobení významných učiteľov Andreja Zafku a Jozefa Kovalčíka vo Valaskej 
na prelome 19. a 20. storočia.
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po päťročnom nažívaní v priateľstve a láske, lúčili sme sa odchádzajúc 
z pôsobísk našich. On po 36 ročnom účinkovaní v miestnej obci na od-
počinok a ja – v diale – hnaný žitia nevôľou.
   Večer okolo 8. hodiny dvorana obecného hostinca bola preplnená. 
Jedni sedeli pri stoloch, mnohí stáli, veď zišlo sa tam do 300 ľudí. Mnohí 
i zo susedných obcí, ako Brezna, Hronca, Piesku a Podbrezovej prišli sa 
rozlúčiť. S kým? S Vami, milovaný pane správca, lebo každý si je vedomý, 
že vo Vás odchádza osoba, ktorá každému prirástla k srdcu, ktorá bola 
spruhou pre život, ktorá ako jasná pochodeň žiarila a ukazovala pravú, 
správnu cestu životom a vôbec života. Odchádza osoba nenahraditeľná.
   Vznešené, nasledovania hodné sú heslá Vášho života, ktoré znejú: Prá-
ca šľachtí. - Práca prináša šťastie. Pracoval ste usilovne od mladi až do 
pozdnej svojej staroby, tak, ako sa to na učiteľa Slováka svedčí. Pracoval 
ste v škole. Bol ste príkladným učiteľom, pred očami žiakov bol Ste pra-
vým umelcom. Najviacej svedčia o tom mnohé vyznamenania a uzna-
nia,- a vzdelanostná úroveň bývalých Vašich žiakov. Dobre sa to muselo 
vyučovať v tej škole, keď odchádzajúci správca Andrej Zafka spolu s iný-
mi mohol založiť Potravné družstvo, jedno z najlepšie stojacich. Bol od 
jeho založenia predsedom Úverného družstva, ktoré zdarne napomáha 
hmotný blahobyt občanov.
   Lež nielen tie útlunké dietky viedly a spravovaly jeho ruky, ale mimo 
školy výdatne pracoval bez zisku a slávy medzi dospelými. Spomáhal 
všade, kde sa dalo. Do svojho odchodu svedomite zastával úrad: svet-
ského predsedu školskej stolice, účtovníka Potravného družstva, pred-
sedu Úverového družstva, tajomníka spolku bývalých urbarialistov.
   Jako šťastne pracoval na poli hospodárskom, tak sa mu práca darila 
na poli kultúrnom.
   Vedomý si bol, že človek nežije len telom, ale i dušou a preto netreba 

sa starať len o telo a telesné potreby, ale i o dušu a o pestovanie jej.
   Jeho pričinením založil sa miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý 
spravoval ako predseda. Najkratšia cesta k dosiahnutiu cieľa je príklad. 
Tohoto výchovného momentu použil a používal aj on. Všade pri kaž-
dom jednaní, pri každej práci bol pevný a vytrval vždy do konca.
   Vašim pričinením založený bol spevokol, hrávaly sa divadlá, založená 
bola knižnica Miestneho odboru, tiež obecná.
   Nezabúdal Ste ani na svojich kolegov – učiteľov. Bol ste od začiatku 
členom uč. organizácii, zastupujúc v okrese závažnú funkciu.
   Že práca Vaša bola čistá, svedomitá, najlepšie dosvedčil deň 3. sep-
tembra, keď rozhrnula sa opona javiska, odtiaľ až k slzám dojímavo 
spieval miestny spevokol Matice Slovenskej piesne: „Ťažké je lúčenie“, 
„Nebanovala by“, „Zasvieť slnko“, „Hojže Bože“ a odkiaľ odzneli cituplné 
reči jeho žiakov, niektorých už otcov.
   Do 600 očí porosilo sa slzou vďačnosti a poďakovania za učinenie mu 
dobré, keď odznievalo:“ Ťažké je lúčenie na skoré videnie, ťažšie však 
nastokrát , kde návratu nenie.“ Vašu poctivú prácu uznalo nielen obe-
censtvo, pre ktoré Ste žil telom, dušou, ale aj školské úrady, ako to bolo 
potvrdené slovami p. farára Rudolfa Boboka a p. školského inšpektora 
Karola Rapoša.
   Po dobre vykonanej práci odpočinok blaží, tak hovorievali milí starci 
naši. Dobre Ste vykonal poslanie svoje, preto z tej duše Vám prajem i 
milej rodinke Vašej, v ktorej sa každý cítil domácky, šťastného odpočin-
ku v stálom zdraví. Odmenou nech sú Vám tie slzy, ktoré z očú našich 
priateľov a žiakov vyronené boly, na podnet vďačných a neskazených 
sŕdc. S Bohom!

Jozef Kovalčík v. r. učiteľ, v Mur. Lehote

Každoročne si v marci pripomíname mesiac knihy. 
Volíme spôsoby, ako zaujať deti, aby si zobrali do 
rúk knihu, prelistovali v nej, reprodukovali prečí-
taný text. Tento školský rok sme sa zamerali na 
bájky. Formou rôznych hier, krížoviek, hádaniek, 
doplňovačiek, kresieb sme sa snažili poukázať na 
znaky, postavy v bájkach a hlavne vyvodiť z nich 
poučenie pre náš život.
Deň sme zakončili prednesom poézie a prózy. Všet-
ci žiaci sa na súťaž zodpovedne pripravili a snažili 
sa svoju básničku čo najkrajšie zarecitovať. Porota 
zo všetkých zúčastnených vybrala výhercov. Vý-
hercovia boli odmenení  vecnými cenami a všetci 
zúčastnení dostali aj sladkú odmenu. 
Výhercovia: 
1. stupeň
1. miesto: Viktor Horváth 3. roč.
2. miesto: Terézia Oláhová 3. roč.
3. miesto: Majka Ťažká 1.roč.
2. stupeň 
1. miesto: Miška Pavlovská 6.roč.
2. miesto: Veronika Pepichová 7. roč.
3. miesto: Lucka Antalíková 5. roč.

 Mgr. Mária Baková,  Mgr. Daniela Kúdelková, 
učiteľky ŠZŠI Valaská

Čitateľský deň
10. apríl bol na našej škole plný očakávaní, 
hlavne pre žiakov praktickej školy. Mali sme 
hostí z Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice 
a  Novej Bane. Neprišli však iba na obyčajnú 
návštevu, ale na   nultý ročník súťaže vedo-
mostí a zručností žiakov praktických škôl.
Treba zdôrazniť, že cieľom vzdelávania žiakov 
praktickej školy je príprava na život v rodine, 
na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché prak-
tické práce, vrátane prác v domácnosti, na vy-
konanie jednoduchých pracovných činností 
spravidla pod dohľadom inej osoby. A v tom-
to duchu sme zorganizovali aj súťaž. V teore-
tickej časti žiaci vypracovali písomné úlohy 
a zadania. Väčšiu vážnosť hodnotiaca komisia 
však prikladala praktickej časti. Žiaci mali za 
úlohu úplne samostatne pripraviť mrkvovú 
nátierku.
Aj napriek dodržaniu rovnakého technologic-
kého postupu prípravy, každá nátierka chutila 

inak. Žiaci ju pripravili s láskou a srdcom tak, 
ako to robia profesionálni kuchári. Atmosféra 
počas celého dňa bola pohodová, plná sú-
ťaživosti. Bolo úžasné pozorovať, ako všetko 
fungovalo a  sebavedomie žiakov sa postup-
ne formovalo, rástlo a  výsledok im priniesol 
úspech. Pre nás učiteľov bolo zaujímavé po-
znanie, že to nemôže skončiť iba nultým roč-
níkom.
Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré žia-
kov na súťaž pripravili, a  samozrejme našim 
sponzorom – ŽP - Gastroservis, s.r.o., Pekáreň 
U ST. KLAUSA Hronec, Potraviny Plus Valaská 
a   v  neposlednom rade i  zamestnancom 
zmluvných pracovísk odborného výcviku.

Mgr. I. Setváková - OUI Valaská

REGIONÁLNA SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ 
ŽIAKOV PRAKTICKÝCH ŠKÔL



Moja mama je hviezda,
ktorá nespadla z hniezda.
Vždy má úsmev na tvári,
uvarí mi dobré kari.
Je najlepšia na svete,
dúfam, že to chápete.
Veľa ona pracuje
a aj skvele tancuje.
Ešteže ma ona má
a pekne ma vychová.
Robí dobré hranolky,
kupuje mi topánky.
Chová si ma doma,
stále ma má rada.

Peťo Pisár, 8.B

Mama si tu pre mňa vždy a stále,
vždycky, keď už mám na mále.
Odmalička sa o mňa dobre staráš,
to najlepšie mi vždycky dávaš.
Si môj vzor, moja podpora,
si moja najväčšia opora.
Úsmev na perách máš stále,
aj keď mi kupuješ už desiate gate.
Vďaka tebe robím veci, 
ktoré ma bavia,
a už som v nich celkom dosť do-
kázala.
Keď mám v  izbe neporiadok, do 
mňa aj nakričíš,
potom sa tou peknou izbou po-
tešíš.
Často sa aj nezhodneme,
no neskôr sa dohodneme.
Si moja mama aj kamarátka záro-
veň,
takú osobu nikde na svete nenáj-
dem.
Občas to máš so mnou ťažké a ty 
to vieš,
no cez to všetko dúfam, že ma 
miluješ.

Sára Pacerová, 8.A
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Je to žena, ktorá pri mne vždy stála.
Vážim si ju už od prvého dňa, keď som 
ju spoznala.
Mama sa pre mňa všetko spraviť sna-
žila.
No ja som si to nie vždy vážila.
Dobre poradiť mi stále vedela,
aj keď ja som jej názor počuť nechcela.
Verí mi aj keď ju niekedy sklamem,
no odpustí mi, lebo miesto srdca 
nemá kameň.
Vie sa aj naštvať a zakričať,
ale nie je ľahké slušné dieťa vychovať.
Nedokážem ani zrátať, čo všetko pre 
mňa robí
od narodenia až do tejto doby.

Daniela Auxtová, 8.B

Celý život so mnou radosť mala,
robí si zo mňa srandu rada.
Hovorí mi, uč sa riadne,
bude lepšie zarábanie.
Vie byť rada, je s ňou sranda,

Žiaci 8. ročníka ZŠ J. Simana si na hodi-
ne tvorivého písania pripomenuli úlohu 
mamy v  živote každého z  nás. Spod ich 
pier vyšli nasledujúce práce, ktoré stoja 
za prečítanie.

MAMA
Vie o  nás všetko. Viac, než mnohí iní. 
A napriek tomu nikdy nesklame. A ne-
spomína nikdy na zlé činy. 
O kom to vravím? Predsa o MAME. 

Život bez mamy by bol veľmi ťažký, nemal by ma kto podporiť, ne-
mal by ma kto voziť, nemal by mi kto variť. Mama pre mňa znamená 
všetko. Mama pre mňa znamená lásku, pokoru, všetko dobré. Úloha 
mamy je veľmi ťažká, musí zvládať veľa činností a s dieťaťom v pub-
erte jej nezávidím. Musí zvládať moje stavy, moju arogantnosť, no aj 
napriek tomu mi to odpustí. A na všetko zabudne. Mama pre mňa 
znamená všetko, čo potrebujem k životu. Mám ju rád.

Matúš Oravec, 8.B

s ňou sa nikdy nezahrávam.
No vie byť aj krik
a vie byť aj hnev,
vtedy sa už schovám do plachiet.
Ja som tvoj syn a ty si moja výhra,
za tie chvíle s tebou, ty si moja pýcha.
V mojom srdci ostaneš vždy,
si pre mňa ako môj dych.
Ďakujem ti za veci, čo si urobila a ho-
vorila,
a aj keď si ma vždy pochopila.

Michal Koštial, 8.B

Mama rovná sa porozumenie.
Mama rovná sa láska.
Mama rovná sa pochopenie.
Mama rovná sa obdiv.
Mama rovná sa vďaka.
Koľkokrát si si s nami prešla problé-
mami, 
za toto všetko ti ďakujem,
máš pre nás porozumenie, lásku,
nachádzaš dobré stránky v  tých 
zlých,
síce ma niekedy dokážeš naštvať,
aj tak ťa budem mať rada,
si moja každodenná opora,
vkladáš do mňa  nádej,
keď už ničomu nerozumiem,
ty to vieš vysvetliť,
ty dokážeš všetko,
ty si super mama.
Za toto všetko, čo pre nás robíš,
ti vyslovujem jedno veľké ďakujem.
Ďakujem, moja opora,
ďakujem, moja nádej,
jednoducho povedané - ďakujem za 
všetko.

Maťa Fašková, 8.A

Je to slovo na štyri písmená,
ale veľa pre mňa znamená.
Veľmi ju rada mám,
za nič ju nedám.
Niekedy na mňa prísna si,
ale stále pre mňa budeš najlepšia.
Vychovala si tri deti,
dávala si nám lásku
a veľmi ti za to ďakujeme.
Chodila si so mnou do škôlky
a neskôr do školy,
stále si ma podporovala.
Otca som v detstve nemala,
ale ty si to zvládala.
Si tu vždy, keď ťa potrebujem,
a za to ti veľmi krásne ďakujem.
Vždy sa o mňa postaráš

a všetku lásku a podporu mi dávaš.
Ďakujem!

Lenka Gajdošová, 8.A

Mami, ďakujem ti,
že si tu stále pre mňa,
vždy ma podržíš.
Vo všetkom ma podporuješ
a stále mi dôveruješ.
To najlepšie z tvojho srdca mi dávaš
a každý deň sa o mňa staráš.
Každý hnev ťa rýchlo prejde,
aj keď mi ospravedlňovanie veľmi 
nejde.
Si moja hrdinka, si môj vzor,
jedno tvoje zakričanie a  všetko 
spravím skôr.
Občas som náročná a ty to vieš,
aj tak ma stále veľmi miluješ.

Tajana Koľajová, 8.A

Mama to je slovo krásne,
nezaobíde sa bez básne.
Vďaka tebe žijem, som,
si so mnou v dobrom aj v zlom.
Keď potrebujem pomoc a je to nevy-
hnutné,
či je piatok, či je sviatok, pomôžeš 
vždy urgentne.
Odmalička pri mne stojíš,
pri problémoch sa o mňa s láskou bo-
jíš.
Slovo tvoje vždy je liekom,
úsmev mi vyčaríš smiechom.
Svetom sa učím blúdiť sama,
ale v  núdzi stratenej pomôže mi 
mama.
Lásku, nádej a pokoj mi pripomínaš,
vždy, keď na spoločne strávené chvíle 
spomínaš.
Keď plač a smútok na mňa padá,
prídeš ku mne a zdvihne sa mi nálada.
Čistota a poriadok vždy musí byť,
bez teba si domov neviem predstaviť.
Ďakujem ti, chcem týmito veršíkmi 
povedať,
zvládnuť všetko to, čo ty, to je už čo 
povedať.

Radka Rafajová, 8.B

Mamka, dala si nám viac ako všetko, 
vždy si nás podržala a bránila. Si naše 
slnko, hviezdy a všetko krásne. Síce ťa 
veľmi zlostíme a  ty po nás kričíš, ale 
vždy si odpustíme. Som ti vďačná za 
všetko, čo si pre mňa spravila a  teba 
a aj ocinovi patrí veľké ĎAKUJEM! Ur-

čite by som chcela byť taká starostlivá 
o  svoje deti ako TY, si mojím veľkým 
vzorom. Ľúbime ťa a tvoju lásku si ce-
níme, snažíme sa ti ju vracať. Tie tvoje 
tmavé, hnedé malé očká sú krásne, 
tvoj pohľad stojí viac ako pohľad na 
hviezdy. Ty si tá, čo ma nosila 9 me-
siacov pod srdiečkom, ty si tá, čo ma 
vychováva, ty si tá, čo ma učí používať 
make up, ty si tá, čo ma naučila variť 
a  piecť. Si nenahraditeľná. Nechcem 
ťa nikdy stratiť, aj keď viem, že raz nás 
budeš musieť opustiť a  my budeme 
chodiť so sklonenou hlavou, ale vždy 
ťa budeme nosiť v  srdiečku. Milujem 
ťa a ešte raz ti ďakujem!

Kristína Romanová, 8.B

Moja mama je najlepšia žena na 
svete, vie dobre navariť. Keď som 
smutná, vždy ma vie rozveseliť, je 
ako moja najlepšia kamarátka, vždy 
je tu so mnou aj v  tých najhorších 
a najlepších chvíľach, vždy keď dačo 
potrebujem, je tu pre mňa. Niekedy 
jej tej lásky nedávam toľko, koľko by 
som jej mala dávať za to všetko, čo 
pre mňa urobila. Vždy sa so mnou 
o  všetkom porozpráva, čo potre-
bujem, čo ma trápi. Aj keď jej nie je 
vždy najlepšie, chce, aby som bola 
šťastná, urobí pre mňa všetko, čo mi 
vidí na srdci. Veľa ľudí vraví, že sa na 
ňu podobám.

Emma Majchútová, 8.A

Mama je osoba, ktorá mi pomáha 
každý deň. Je so mnou v  dobrom aj 
v zlom. Neraz sme sa hádali a boli na 
seba urazení, no viem, že ma stále ľúbi 
a bude mi naďalej pomáhať a chrániť 
ma. Vážim si každú jednu vec, čo pre 
mňa robí. Aj keď niekedy kričí a je zlá, 
tak bude mať v  mojom srdci jedno 
veľké miesto. Možno si myslí, že ju ne-
mám rada, lebo sa tak nesprávam, ale 
to nie je pravda. Viem, že je pre ňu ťaž-
ké zmieriť sa s tým, že o rok ma nebu-
de vidieť každý deň, že nebude mať pri 
sebe osobu, ktorú miluje, ale každým 
rokom rastiem a budujem si vlastný ži-
vot, v ktorom moja mama už nebude. 
Bola mi najväčšou oporou a verím, že 
ešte bude. Ďakujem jej za všetko, čo mi 
zakázala, za všetky zlé dni a za všetky 
rady do života, ktoré som nechápala 
a nechcela prijať. Teraz som všetko po-
chopila a patrí jej veľké ĎAKUJEM! Mrzí 
ma, že sa kvôli mne trápila. Že som jej 
robila problémy a že aj keď chcela, aby 
som bola s ňou a bola dobrá, tak som 
ňou pohŕdala. Mrzia ma tie prehádané 
hodiny a  všetko zlé. Hnevala som sa, 
že ma nechápe a myslela som si, že mi 
robí len zle, ale nakoniec som vždy po-
chopila, že mala pravdu.

Eliška Nepšinská,  8.A           

Zozbierala  Mgr. Denisa Maťovčíková
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   V predveľkonočnom období, na Deň učiteľov, 
sme sa opäť stretli. Milovníci poézie a hudby. Aj 
za účasti členov miestneho odboru Matice slov-
enskej. Dá sa povedať, že v klasickom zložení 
ako po iné roky, zo strany recitátorov, divákov 
a  ostatných účinkujúcich. Sem-tam niekto 
pribudol, niekto nemohol. Stretnutie otvori-
la pani Danka Králiková, ja som pokračova-
la s  organizáciou. Samozrejme, chybička sa 
nájde, zabudla som predstaviť účinkujúcich. 
O  fotodokumentáciu sa postarala pani Alena 
Kureková, hudbu vyberal pán  Matúš Pacera. 
Hudby bolo tentoraz trochu menej, aby sme 
stihli vernisáž – výstavu fotografií,  maľo-
vaných obrázkov, básní,  v rámci apríla -  me-
siaca lesov, pod názvom „Aj my sme les“, no 
poéziu krásne doplnila napríklad pieseň od 
pesničkára Svätoslava Hamaliara s  názvom 
Panta rei, pri ktorej sme si mohli zaspomínať na 
niečo z toho krásneho a dobrého našej mlado-
sti. Peknú pieseň nám svojím pekným hlasom 
zaspievala pani Tatiana Pacerová.
   Najskôr nám zarecitovali naši milí žiaci zo ZŠ 
Jaroslava Simana. Začal Jakubko Bíreš zo 6.B 
s úsmevnou prózou, ktorou nás všetkých už 
tradične potešil a pobavil. Pokračovala s milým 
prednesom Sofinka Ťažká z 5.A, tentoraz jed-
iné dievčatko. Nasledoval Gabko Pacera z 3.B, 
tiež ostrieľaný a  smelý recitátor. Žiacke kolo 
uzavrel dôstojne Florián Pacera zo 6.B. Niek-

Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú 
by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde nenájdeme lepší  zdroj 
poznania a múdrosti.
Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Či ide o okolie riek alebo o naše 
pohoria, takmer vždy je niekde na obzore les alebo aspoň lesík. Tú zeleň vystu-
pujúcu na horizonte vnímame takmer podvedome, ale len málo ľudí vie, čo 
sa tam odohráva, kto alebo čo tam žije či rastie.  Len niektorí si uvedomujú, že 
voda nepochádza z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde 
v lesoch,  kde sa príroda svojím ekosystémom  stará o jej zloženie a v neposled-
nom rade poskytuje domov väčšine našej divo žijúcej fauny. Je dôležité poznať 

,,Kto sadí stromy, miluje nielen 
seba, ale aj druhých.“

Thomas Fuller, anglický kňaz 
a historik 

torí žiaci museli odísť, takže po hudobnom 
predele, kde zaspievala pieseň už spomínaná  
pani Tatiana Pacerová. Obecenstvo všetkých 
obdarilo úprimným potleskom. Žiaci dostali 
sladkú odmenu, poďakovali sme im za krásne 
prednesy a  pokračovali sme recitáciou dos-
pelých. 
Recitovali tak, ako sedeli. Prvá pani Ľubica 
Kučerová. Pripomenula nám Deň učiteľov, 
J.A. Komenského, zaspomínala si na bývalé 
kolegyne a  pridala vlastnú tvorbu. Nasledo-
vala pani Sidónia Macíková. Od srdca nám 
zarecitovala báseň  Dušana Dušeka – Polo-
ha pri srdci. Po nej pani Viera Babčanová 
s  pôsobivou vlastnou tvorbou, pani Anna 
Fischerová s precítenou  vlastnou tvorbou. 
Krátky hudobný predel a  zarecitovala pani 
Božena Novotniaková  /priniesla nám aj chut-
ný koláčik/ - vystúpila s  klasikom Andrejom 
Plávkom – Domovina moja krásna. Pri tomto 
krásnom prednese spamäti sme si asi mnohí 
zaspomínali na školské roky, keď sme sa ju uči-
li recitovať. Pani Eva Kúdelková  zarecitovala 
moju báseň, ktorú som jej svojho času dala aj 
s venovaním. Zaspomínala si pri tom na naše 
spoločné roky, keď sme spolu učili TV. Milo 
ma tým prekvapila. Nasledovala pani Viera 
Fašková s  úprimným vyznaním vo vlastnej 
tvorbe. Pán Miroslav Mihok -  recitoval báseň 
od p. Petra Babčana Bes/z/ lesa, ktorá bola ús-
trednou básňou aj na následnej výstave „Aj my 
sme les“. Recitáciu som uzavrela básňou od p. 

MUDr. Jozefa Ďuriša – Tohoročné predjarie. 
Po poďakovaní za krásne prednesy poézie a 
prózy, za úprimný potlesk divákom ešte pôso-
bivo zaspieval pán Matúš Pacera. Bola to 
pekná bodka za naším stretnutím. Potom ešte 
trochu hudby, odovzdanie kvietkov, priateľské 
rozhovory, malé občerstvenie a dúfam, že s prí-
jemnými dojmami odchod domov. A aby som 
nezabudla. V  jeseni má výročie náš popredný 
a obľúbený básnik Milan Rúfus. Sľúbili sme si, 
že si od neho niečo pripravíme, keď sa v jeseni 
opäť stretneme. Naše školské deti si tiež isto 
nájdu pekné básne, ktoré básnik venoval práve 
im.                                             Zapísala M. Pacerová

 

Klub poézie a Jarné stretnutie s poéziou
28. marec 2018

Až keď sa vyrúbe posledný strom, 
otrávi posledná rieka, uloví pos-
ledná ryba, až vtedy pochopíme, 
že peniaze sa nedajú jesť.“

staré indiánske príslovie (indiáni 
kmeňa Cree)

Aj my 
sme LES

tieto vzťahy , aby sme ich neničili, ale aby sme ich chránili a zveľaďovali, pre-
tože tak v konečnom dôsledku chránime sami seba a našu budúcnosť. 
Dňa  28.3.2018 sme slávnostne otvorili výstavu venujúcu sa práve téme 
ochrany lesov.  Samotná výstava je výnimočná tým, že sa tu stretli tvorcovia 
z rôznych generácií obyvateľov Valaskej, a tým ukázali, že naliehavosť témy 
ochrany prírody sa tiahne naprieč  všetkými generáciami.   Zastúpené sú tu 
práce žiakov Základnej školy Jaroslava Simana, kde by sme zvlášť vyzdvihli 
výtvarno-literárne práce na tému „Strom“ alebo spoločné veľkolepé dielo 
žiakov siedmeho ročníka, kde ukázali veľkú schopnosť spolupráce.  Práce žia-
kov Základnej umeleckej školy vo Valaskej sú pre zmenu obohatením tým, že 
okrem idylického pohľadu na tému sa venovali aj varovným námetom, ktoré 
svojou pochmúrnosťou poukazujú na to, čo sa môže stať, ak sa k stromom ne-
začneme správať zodpovedne. 
Výstavu svojimi fotografiami, dokumentárnymi či umeleckými  podporili aj 
dospelí tvorcovia, ktorí vedia chodiť po svete s otvorenými očami a všímajú si 
všetku tú krásu,  čo nám naša slovenská príroda ponúka, no zároveň sa vedia 
pozrieť aj neľahostajným a kritickým okom aj na činy nás, ľudí, ktorí sa nie vždy 
zachováme voči prírode správne.  Všetkým týmto autorom, rovnako ako au-
torom z radov žiakov patrí veľká vďaka za to, že nám svojou tvorbou ponúkli 

svoj pohľad na svet okolo seba a zároveň 
v  nás vyvolali množstvo otázok, ktoré 
by sme si mali klásť čoraz naliehavejšie 
a častejšie.
Túto veľmi zaujímavú výstavu plnú 
pokoja i  nepokoja, krásy, no aj výčitky 
a  varovania môžu návštevníci Domu 
kultúry vo Valaskej vidieť do polovice 
mája 2018.                                                                                           

D. Králiková,  R. Turňa
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Takto by som vedela prejaviť po včerajšom galapredstavení  svo-
je pocity. Tanečný orchester Valaská predviedol profesionálny 
výkon, za ktorý bol odmenený neutíchajúcim potleskom prítom-
ných občanov. Z  vystúpenia jednotlivých hudobníkov a  spe-

vákov išli až zimomriavky.  V tomto orchestri hrajú a spievajú profesionáli aj amatéri naozaj zo srdca. Ich prejav 
bol bezprostredný a úprimný. Pod dirigentským vedením nášho skvelého Janka Jenču  hrali a spievali pre nás zo 
svojich srdiečok. Nemôžem a nechcem vyzdvihnúť osobne nikoho, lebo všetci boli skvelí. Prajem celému kolek-
tívu pod vedením Robka Hlaváčika veľa úspechov, aby im nástroje dobre hrali, spevákom nech hlásky nezastrie 
žiadna choroba a aby takto mohli reprezentovať našu krásnu rodnú dedinu. Program, ktorý ste predviedli, si 
zaslúžia vidieť nielen naše oči a uši, ale doprajeme to aj iným ľuďom, ktorí majú radi hudbu. Len tak ďalej, milí 
naši muzikanti a speváci! Vyslovujem vám úprimné a zo srdca ĎAKUJEM.

Blažena Pastírová

Ubehlo už 5 rokov odvtedy, ako 
sme sa rozhodli zmeniť reper-
toár Dychového orchestra Va-
laská a  hrať len s tými, ktorí chcú 
a  majú chuť, chodia na skúšky. 

A  tak sa z  orchestra stalo menšie 
teleso, ktoré sme umelecky naz-
vali Tanečný orchester Valaská. 
Známejšie, no nie naše slovenské 
je slovo bigband. A ako sme si ešte 
za čias dychovky už pomaly zvykli, 
každých 5 rokov sme nahrali CD-
čko. Prvé pri našom 50. výročí, 
druhé pri 55-ke a posledné, tretie, 
krátko po našom 60. výročí. Tretie 
alebo prvé? Ako vždy zdôrazňu-
jeme, sme to stále my, valaštians-
ki dychovkári a  priatelia z  okolia. 
Len je nás menej a hráme tanečnú 
hudbu. Ako priami pokračovatelia 
veľkého orchestra môžeme pove-
dať, že je to naše tretie CD, ale 
v  podobe tanečného orchestra 
je to prvé CD. Po piatich rokoch 
učenia sa novému štýlu a putova-
nia po cestách sveta swingu a inej 
tanečnej hudby, sme sa rozhodli, 
že skúsime dať to, čo sme sa nauči-
li aj na CD. O tom už ale bol článok 
v  minulom vydaní Valaštianske-
ho hlásnika. CD sme teda nahrali  
v minulom roku. Potom prišiel na 
rad návrh obalu, hľadanie názvu, 

Tanečný orchester Valaská uviedol do života 
svoje prvé CD na svojom GALAKONCERTE

Tanecny

orchester

Valaská

ˇ ´
ktorý nakoniec znie PRVÉ RAN-
DEVÚ. Má symbolizovať naše prvé 
skúsenosti a stretnutie so swingom 
a  tanečnou hudbou. A  zároveň 
prvé ponúknutie tohto štýlu vám 

všetkým zo strany nášho orches-
tra. Symbol ruže pre vás. A  ako 
je to zvykom, patrí sa nové dielo 
predstaviť, privítať na tomto svete 
a  popriať mu šťastné putovanie 
do rúk jeho poslucháčom. A  tak 
sme sa rozhodli usporiadať pre 
vás v  spolupráci s  obcou Valaská 
Galakoncert. Ten sme pripravili 
na sobotu 14. apríla a snažili sme 
sa vytvoriť na ňom atmosféru nie 
obyčajného koncertu, ale zároveň 
príjemného posedenia aspoň pre 
našich blízkych a pozvaných hostí 
v  štýle „Kaviareň Slávia“. Svojím 
prirodzeným šarmom a  bez-
prostrednosťou tomu prispela aj 
moderátorka tohto večera, Moni-
ka Senčeková, za čo jej patrí naše 
poďakovanie. Veľmi sa tešíme 
hojnej účasti napriek tomu, že 
bol krásny slnečný deň, ideálny 
na prácu v záhradkách či na výlet 
do prírody. Ďakujeme za účasť aj 
všetkým pozvaným zástupcom 
obce a  pozvaným hosťom. Ako 
„krstných rodičov“ nášho CD sme 
oslovili nestorov dychovej hud-

by v okolí, našich ešte donedáv-
na aktívnych spoluhráčov, dnes 
stále našich členov a  priateľov 
– p. Milana Kubinu, saxofonistu, 
klarinetistu a  p. Jána Bartánu-
sa, trombonistu, klarinetistu, 
klaviristu, aranžéra a  skladateľa 
z Banskej Bystrice. Títo dvaja páni 
predstavujú kus našej minulosti 
až po dnešok. A  ako by to bolo 
bez „krstnej mamy“? Nakoniec 
voľba padla na jednu z  nás, 
v ktorej je medzi nami zároveň aj 
časť z  nášho Jožka Kučeru. Jeho 
dcéra, naša flautistka, saxofonist-
ka Marianka Faško-Rudášová.  
Zároveň učiteľka našej ZUŠky, 
našej budúcnosti a  veríme, že 
do budúcna aj našich budúcich 
členov. Poliatím CD červeným 
vínom so symbolickým názvom 
Hron sa začalo putovanie CD po 
našej krajine a celom svete. Nech 
naša hudba zreje ako to víno. Čím 
bude staršia, nech je o  to lepšia. 

Ako sme už v  minulom vydaní 
hlásnika uviedli a  poďakovali za 
to, generálnym partnerom pri vy-
daní CD bola obec Valaská, ktorá 
poskytla finančné prostriedky na 
nahranie CD. Za túto podporu, 
pomoc ale aj za podporu udrža-
nia a rozvoja dychovej hudby 

Naozaj super

v obci  sme sa rozhodli tentokrát 
odovzdať ocenenie my obci. Pla-
ketu s  poďakovaním starostovi 
obce a  obecnému zastupiteľstvu 
spolu s  balíkom ešte horúcich 
CD prebral z našich rúk zástupca 
starostu obce pán Matúš Magera, 
nakoľko pán starosta svoju účasť 
zo zdravotných dôvodov osprav-
edlnil.  Ešte raz vedeniu obce 
veľmi pekne ďakujeme. Koncert 
pokračoval až do svojho konca 
v skvelej atmosfére. Dve hodiny 
ubehli veľmi rýchlo a naše verné 
publikum bolo skvelé. Ďakujeme, 
že ste prišli. Organizácia gala-
koncertu bola pomerne náročná, 
preto sa chcem na tomto mieste 

poďakovať ešte tým, ktorí prispe-
li a  pomohli priamo pri príprave 
koncertu. Hlavne našim aktívnym 
členom,  rodinám, manželkám, 
ktorí napiekli chutné koláče, či 
niečo iné na pripravenú mini-
recepciu po skončení koncertu 
a pomohli s jej prípravou, taktiež 
OZ Pekný deň, Marekovi Polia-
kovi, Terke Kúrovej, Ivorovi Pále-
nikovi – I.P.Press, kameramanovi 
Ferimu Majerčíkovi a Mikimu Né-
methovi za pomoc s  ozvučením. 
Ak by ste sa chceli stať jedným 
z  mála ľudí na svete, ktorí majú 
naše CD Prvé randevú doma, 
môžete si ho zakúpiť v  obecnej 
knižnici pri Danke Králikovej ale-
bo prostredníctvom niektorého 
z  členov Tanečného orchestra 
Valaská. 

R. Hlaváčik
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Január 2018:
- voľba nového výboru spevokolu,
- 1. zasadanie novozvoleného výbo-
ru,
- schválenie štatútu spevokolu.

Február 2018:
- 95. výročie založenia MO MS Va-
laská,
- úprava priestorov skúšobne.

Marec 2018:
- Matičný pochod k  pamätníku pad-
lým rumunským vojakom na Hnus-
nom,
- oslobodenie obce Valaská – pietny 
akt,

MATIČNÝ POCHOD 
Výbor MO MS vo Valaskej prišiel s novinkou na pripomenutie si oslobodenia obce 
Valaská. Dňa 4. 3. 2018 sa uskutočnil Matičný pochod k pamätníku padlých rumun-
ských vojakov na Hnusnom. Pochod začal na námestí vo Valaskej za účasti 1. tajom-
níka Rumunského veľvyslanectva Adriana Abrudana (ktorý prišiel do Valaskej na 
osobné pozvanie nášho predsedu), za účasti Klubu vojenskej histórie z Mýta pod 
Ďumbierom a za účasti matičiarov z Valaskej na čele s predsedom PaedDr. Mage-
rom.

 

Úvodná časť patrila hymnám – rumunskej a slovenskej a následne hymne MS v po-
daní spevokolu Lipka pri MOMS Valaská. Potom sa všetkým prihovoril zástupca 
Rumunského veľvyslanectva na Slovensku a predseda MOMS Valaská. Prítomní sa 
dozvedeli informácie o oslobodení obce Valaská zo 6. 3. 1945. Na záver zaspieval 
opäť spevokol Lipka. 
Následne sa účastníci vo veľmi peknom počte presunuli „do hôr“ k Pamätníku pad-
lých rumunských vojakov, ktorý je od obce 4 km. Bolo krásne slnečné počasie a zo 
všetkých strán sme obdivovali krásne výhľady nie len na Nízke Tatry. Pri pamätníku 

- 2. zasadanie novozvoleného výbo-
ru,
- Muzikál Sv. Martin pod dirigentskou 
taktovkou Jána Jenču, 
- natáčanie relácie „Moja diagnóza“ 
štáb RTVS 2 v priestoroch skúšobne,
- Medzinárodný deň žien venovaný 
členkám spevokolu – prihovoril sa 
nám predseda MO MS Valaská a kviet-
kom od obce obdaroval každú členku, 
báseň Miroslava Válka „Len tak“ pred-
niesol člen spevokolu Miroslav Mihok,
- predseda spevokolu PaedDr. Ma-
gera požiadal o registráciu spevokolu 
v  organizáciách „Zborový spev na 

SPEVOKOL LIPKA
Prinášame vám prehľad aktivít valaštianskeho matičného spevokolu. 
Kde boli členovia spevokolu prítomní a svojím krásnym spevom potešili 
prítomných, zároveň reprezentovali obec Valaská a Maticu slovenskú? 
Čo pre nás chystajú, kde plánujú vystupovať?

Slovensku“ a „Únia speváckych 
zborov Slovenska“ – žiadostiam bolo 
vyhovené a spevokol bol oficiálne za-
registrovaný. 

Apríl 2018:
- príprava na 24. Námestovské hu-
dobné slávnosti – 12. máj 2018,
- príprava na 31. Vranovské zborové 

slávnosti – 16. jún 2018,
- úprava informácií na webovej strán-
ke obce Valaská,
- propagácia spevokolu na internete, 
zisťovanie dostupnosti vystupovaní 
na jeseň 2018.

Výbor spevokolu LIPKA

Matičný hlas
Vážení spoluobčania, drahí Valašťania,
predkladáme vám v  poradí tretiu časť o  živote matičiarov a  ich 
sympatizantov. Nosnou časťou bude tentokrát Matičný pochod 
a schválenie dotácie MS. Prajeme vám príjemné čítanie. 

nasledovala báseň o oslobodení, výzva predsedu MO MS k symbolickej minúte ti-
cha za padlých, pietny akt kladenia vencov (jeden z Rumunského veľvyslanectva, 
jeden za obec + MO MS). Prítomní si vypočuli koľko nevinných obetí z obce muselo 
pri oslobodení padnúť.
Predseda nášho MO MS poďakovať všetkým prítomným, vyjadril spokojnosť nie len 
s účasťou na tejto akcii, či krásneho počasia, ale hlavne za propagáciu MO MS ako 
aj celej MS. 

VYNÁŠANIE MORENY NA PIESKU
Predseda nášho MO MS sa spolu so svojou rodinou zúčastnil akcie „Vynášanie moré-
ny“ dňa 24. 3. 2018 na základe osobného pozvania matičiarov z Piesku v zastúpení 
predsedníčky Mgr. Dariny Hucíkovej. Vo veľmi priateľskej atmosfére sa niesol aj spo-
ločný dialóg oboch predsedov, ktorý skonštatovali, že je vhodné, aby sa opätovne 
stretli a vzájomne prepojili novú spoluprácu medzi MO MS Valaská a MO MS Piesok. 
Účastníci akcie sa spoločne presunuli od klubu dôchodcov uličkami Piesku až k Bys-
trianke, kde najprv spoločným spevom, následne básňami a zapálením morény vy-
prevadili moc zimy k novej moci jari. Matičiari pripravili veľmi chutnú kapustnicu, 
koláčiky. Dokonca bola aj tombola a ceny boli veľmi v skutku originálne. Náš pred-
seda vyhral sadu 3 kravát, ktoré ho veľmi potešili a istotne ich využije. Na tejto akcii 
sa stretli ľudia s dobrým srdcom a priateľským zmýšľaním. Matičiari vytvorili jednu 
veľkú RODINU!  Pričom nezabudli na matičný odkaz! „dedičstvo otcov zachovaj nám 
Pane“! 

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE PRE NÁŠ MO MS
3. 4. 2018 zasadali Krajské komisie MS v rámci Slovenska, aby prehodnotili pred-
kladateľov projektov na regionálnu kultúru na rok 2018. Z náš kraj bolo celkovo 
predložených 82 projektov. Na základe osobných rozhovorov a návštevy v pamät-
nej izbe predsedu MS JUDr. Gešpera a členov MS predložil náš predseda na ústredie 
MS návrh na nasledovné dotácie:
1. projekt: „Valaštiansky kroj“ – mužský a ženský dobový kroj našej obce, 
2. projekt: „Adventný čas 2018“ – matičný akcia a jej kolektívnych členov v rámci 
obce.
Veľmi nás teší, že MS odobrila finančnú čiastku na obe navrhované projekty vo 
výške 150 eur na Valaštianský kroj a  150 eur na Adventný čas 2018. Obidvoma 
projektmi MO MS zviditeľní a podčiarkne kultúrne a historické dedičstvo a tiež aj 
aktuálne hodnoty v našej obci. 

SLÁVNOSTNÝ PREUKAZ ČLENA MS
Pri príležitosti 95. výročia založenia MO MS Valaská rozhodol predseda nášho MO 
veľmi milo prekvapiť 13 členov výboru. S finančnou podporou obce sa dali v DMS 
v Snine vyhotoviť slávnostné preukazy člena MS, vzácnosťou týchto preukazov je aj 
to, že okrem členských známok, je každý jeden ručne vyhotovený a dokonca vlast-
noručne podpísaný predsedom MS, správcom MS, riaditeľom členského ústredia. 
Hodnotu tomuto preukazu dáva aj samotné spracovania a vizuálne podoba.
Rozhodnutím výboru sa budú tieto slávnostné preukazy dávať aj ďalším členom 
MO podľa zásluh, aktivít, doby členstva, či pri mimoriadnych oslavách a akciách MO 
MS.                                                         Matičný hlas pre Vás pripravil výbor MO MS Valaská
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   Pomaly sa pre poslancov končí volebné obdo-
bie. Začali sme zostra, plní úprimného odhodlania 
a predsavzatí, urobiť dobré veci pre obec. Niektorí 
z nás po prvýkrát. Nechýbala chuť pracovať  s dô-
verou ku kompetentným, že naše predsavzatia, 
postrehy, úsilie, budú využité pre dobro obce. 
Že sa tieto plány zrealizujú zo strany výkonné-
ho orgánu. Dovedú do úspešného konca, nie tak 
spomalene, veľakrát neúspešne, ako v predchá-
dzajúcich volebných obdobiach.
 Žiaľ, naše očakávania boli márne. Pochopili sme, 
že nie je také jednoduché zmeniť zaužívané spô-
soby. Zamotali sme sa do siete prázdnych sľubov, 
výhovoriek, odďaľovania, zahmlievania, niekedy 
až arogancie. Podcenili sme  dlhodobo zaužívané 

Koncom februára  rozvírila hladinu spoločen-
ského diania na Slovensku udalosť, ktorá za-
siahla nielen obyvateľov našej republiky, ale 
spôsobila rozruch aj za hranicami našej vlasti. 
Surová vražda mladého novinára a jeho snúbenice je symbolom pochovávania 
demokracie a slobody na Slovensku. Bol to ťažký a hrozný pľuvanec do tváre 
všetkých obyvateľov Slovenska. Keď ste pozorne sledovali vyjadrenie našich 
predstaviteľov a ich neuveriteľné vyjadrenia plné pretvárky a klamstiev, myslím, 
že každý súdny človek pochopí, že v našej spoločnosti je niečo skazené, zhnité, 
čo pretrváva pod falošnou maskou demokracie ešte z predchádzajúcich obdo-
bí. Dovoľte mi citovať slová  pomocného košického biskupa Mareka Forgáča, 
ktoré o.i. predniesol pri  poslednej rozlúčke so zosnulou snúbenicou noviná-
ra Jána Kuciaka, Martinou: ,,A preto Slovensko dnes nechce vidieť stôl preplnený 
balíčkami bankoviek. Veď to je ťažký cynizmus! Veď práve kvôli nezriadenej láske 
k peniazom sa stali tieto tragédie. Ako hovorí apoštol Pavol: „Koreňom všetkého zla 
je láska k peniazom...“ (1Tim 6,10). Veď tu teraz ide o život, o hodnoty! Slovensko 
dnes nechce vidieť peniaze na stole. Slovensko dnes potrebuje vidieť charakterných 
vodcov, ktorí vezmú na seba priamu i nepriamu zodpovednosť a ktorí dokážu odísť 
zo scény. Toto by bolo vodcovské. Toto by bolo otcovské. Toto by bolo chlapské. Toto 
by bolo kresťanské.” 
Mnohí si isto teraz poviete, načo sa vracať k týmto udalostiam, aj tak sa nič ne-
zmení, nič nevyrieši, hladina eufórie pomaly upadá, naťahovanie vyšetrovania 
k ničomu nevedie a zodpovední si budú naďalej hovieť a užívať a smiať sa nám 
všetkým do tváre. Ale opak je pravdou, ak sa v nás ozýva ešte svedomie a ne-
páčia sa nám praktiky, ako sú pretvárka, pokrytectvo, egoizmus, cynizmus a v 
neposlednej miere donášanie a osočovanie iných pred predstaviteľmi rôznych 
inštitúcií a spoločenských zložiek, a to v každom meradle bez rozdielu,  bez 
ohľadu na politické či náboženské presvedčenie;  ktoré sa rozliezajú ako mor 
nielen vo vládnucich kruhoch, ale aj okolo nás v bežnom živote, je na nás, ako 
sa postavíme k situácii a k okolnostiam v našom bezprostrednom okolí. Inšpi-
rovaní známym výrokom ,,Keď oni budú mlčať, budú kričať kamene”, si musíme 
uvedomiť, že každý jeden z nás má šancu prispieť k zmene, čo i len nepatrnej, 
len treba mať otvorenú myseľ i srdce a začať každý od seba. Blížia sa komunálne 
voľby, ktorými budeme žiť koncom tohto roku; špekuluje sa aj o predčasných 

1.  Prehľad o stave obce.
2.  Mať žalúdok a guráž  - na očistenie od starého a zlého, hlboko zakoreneného v správe 

obce, navrhnúť alternatívu, k tomu dobré chcenie  a víziu, ako vymeniť to zlé za lepšie 
a správnejšie pre obec a jej občanov.

3.  Vytrvalosť a odvaha   -  na pripomínanie a hľadanie spôsobov,  ako dobré riešenia 
implementovať do činnosti obce.

4.  Čestnosť, úprimnosť, spravodlivosť, prísnosť a zároveň priateľský vzťah k ľuďom.
5.  Komunikatívnosť a schopnosť počúvať občanov, ktorí prichádzajú s dobrými pod-

netmi a návrhmi na riešenia.
6.  Slušnosť a dôstojnosť vo vyjadrovaní, reči, správaní, konaní.
7.  Pokora a skromnosť  -  nepovyšovať svoje záujmy nad oprávnené potreby občanov.
8.  Organizačné schopnosti a  spôsobilosť vyberať dobrých a  spoľahlivých odborníkov 

pre potreby obce, zodpovedných spolupracovníkov, na ktorých sa dá spoľahnúť.
9.  Nezištnosť, ústretovosť.
10. Uplatňovanie spravodlivosti a  zákonnosti, jeden meter pre všetkých, zmysel pre 

kompromisy.

až zakorenené nesprávne spôsoby práce kompe-
tentných osôb. Niekoľkí z nás to nevydržali, nema-
li na to žalúdky a pomerne skoro sa vzdali svojho 
mandátu, dali prednosť rodine a svojmu zdraviu. 
Prišli ďalší. Aj takí, aj takí, ale veci sa veľmi  nepohli. 
Dokedy? V  čom tkvie príčina, že naša pomerne 
bohatá obec sa primerane nerozvíja? Že my, 
poslanci, si veľakrát pripadáme nepotrební, 
neinformovaní, pri dôležitých rozhodnutiach 
obchádzaní, dobrí len na schvaľovanie niečoho, 
čo sa už nedá odložiť, o čom sa rozhodlo ktovie 
kde, s kým a najmä bez nás, poslancov. Nečudo, 
že nastáva v našich radoch rezignácia. Môžu za 
to:  deravé zákony, zlá legislatíva, nedostatočná 
kontrola alebo tak, ako v mnohom opäť zlyhá-

va človek so svojím sebectvom, povrchnosťou, 
samoľúbosťou, nekompetentnosťou, zlým sys-
témom práce?  Zdá sa, že z každého tak trochu. 
A čo ďalej? ...
   Mala by som hovoriť trochu aj o sebe. Veľa som 
toho nedokázala ako poslankyňa, ale snažila som 
sa  byť čestná. Bola to pre mňa dobrá príležitosť 
a skúsenosť, aby som pochopila, prečo to v našej 
obci, napriek úprimnej snahe poslancov, v niekto-
rých dôležitých oblastiach nefunguje tak, ako by to 
malo fungovať. Prečo sa naopak v niektorých ob-
lastiach niečo aj podarí. Napríklad v kultúre a špor-
te. Všetko je o ľuďoch, o ich prístupe a odbornosti, 
o aktívnom záujme občanov o veci verejné, o ich 
vytrvalosti, odhodlaní bojovať za dobrú vec.
Nuž, už toho veľa nenarobíme. Prídu druhí, mož-
no lepší na jednej aj na druhej strane. Začnú spo-
lupracovať. Starosta s  poslancami, poslanci so 
starostom a všetci spoločne  s občanmi, pre dob-
ro obce. Tak by to malo byť, len sa musíme my, 
občania,  konečne poučiť a vybrať si do vedenia 
obce takých ľudí, o  akých sa hovorí v  Desatore 
pre komunálne voľby.
 To je len môj skromný názor. Verím, že ostatní 
poslanci, tiež občania, prispejú svojou troškou 
k  debate v  našom hlásniku, aby sme mohli od-
štartovať úspešnú predvolebnú kampaň „Za lep-
šiu Valaskú“.
Držím nám palce, milí Valašťania!

              M. Pacerová
P.S. 
Natrafila som na bližšie vysvetlenie slova „farizej“. Je 
to súhrn duchovnej pýchy, pokrytectva, prefíkanos-
ti, sem-tam aj zákernosti. Farizej sa cíti byť pravdou 
ohrozovaný. Každé povolanie má svojich farizejov. 
Keď si niekto dovolí povedať pravdu a nazývať veci 
pravým menom, napádajú ho, špinia, osočujú, pre-
nasledujú. Pred takýmito ľuďmi si treba dať pozor.

Desatoro pre komunálne voľby

Otvorenie rubriky: „Poslanecká bilancia“

parlamentných voľbách a je preto aj na nás,  ako 
sa postavíme k tomu, akým smerom sa bude 
ďalej uberať život okolo nás v našej spoločnosti, 
či už tu v našej obci, alebo aj na iných postoch 

. Väčšina z nás vie, ako to v našej spoločnosti v poslednej dobe vyzerá; poviete 
si ,,ryba smrdí od hlavy“, keď môžu tí hore, môžeme aj my na menších postoch 
a funkciách.  Je len a len na nás, či chceme zmenu k lepšiemu, alebo budeme 
pokračovať v nastúpenej ceste. Po našich mestách sa organizovali protestné 
podujatia proti súčasným predstaviteľom politickej moci, ktorí sa len ironicky 
usmievajú z televíznych obrazoviek. Ale na niektorých protestných akciách sa 
čoraz viac začali prejavovať nenávistné prejavy. Pýtam sa - Kam to povedie? Ak 
v našich srdciach dáme šancu vyklíčiť zlu a nenávisti, bude sa rozliezať v našich 
životoch a našej spoločnosti. Každý vidí len seba a svoj osobný prospech. Naša 
história vybudovaná na kresťanských koreňoch v duchu hesla ,,Dedičstvo otcov 
zachovaj nám Pane“  je už len akýmsi tichým mementom, ktorý upadá do za-
budnutia. Malý slovenský národ, ktorý pretrval storočia, sa roky vinul k odkazu 
našich predkov, ktorí rôzne úskalia prežili len vďaka tomu, že sa utiekali k Tomu, 
ktorý je Pánom na životom a smrťou. Ale na toto sa vďaka konzumnému spôso-
bu života z našej spoločnosti akosi zabúda.
Teraz ešte  nevieme, kam sa bude uberať smerovanie v našej spoločnosti; ale 
už vieme, čo ktorí verejní činitelia doposiaľ zaznamenali, aký prínos pre spoloč-
nosť, pre náš región, pre našu obec; či im ide o rozvoj našej spoločnosti, alebo 
len o svoj vlastný prospech, ukojenie svojho vlastného ega.  Je aj na predstavite-
ľoch politických strán a hnutí, aby navrhovali kandidátov, v ktorých ešte tlie čo i 
len iskierka čestnosti  a obetavosti, ktorí majú ešte zmysel pre základné morálne 
hodnoty,  ktorí majú schopnosť vzoprieť sa zlu, ktoré sa okolo nás šíri ako mor a 
opantáva nás. Je na nás, pokiaľ poznáme vo svojom okolí ľudí ešte s nepokrive-
ným charakterom a so zmyslom pre spravodlivosť, aby sme ich presvedčili, nech 
kandidujú ako nezávislí kandidáti bez politickej príslušnosti. Spoločne môžeme 
vytvoriť jednotu, spoločný hlas, ktorý nebude iba lacným výkrikom bezmoc-
ných, ale hlasom, ktorí napriek rôznemu politickému presvedčeniu môže by 
silným výkrikom na poli demokracie. Tento národ ešte má šancu, cestou lásky 
a porozumenia, nie cestou zla a nenávisti. 

Za redakčnú radu Marika Pančíková

KAM SMERUJEME 
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   Miestny spolok Červeného kríža vo 
Valaskej usporiadal dňa 10. apríla 
2018 výročnú schôdzu. Schôdzu 
nám spríjemnili svojím milým 
vystúpením detičky z mater-
skej školy so svojimi pani učiteľ-
kami. Následne sme si povedali 
správu o hospodárení a činnosti 
miestneho spolku.
     Niečo z činnosti miestneho spol-
ku: členovia miestneho spolku Čer-
veného kríža sa zúčastnili výstavy kvetov v 
Banskej Bystrici 28. apríla 2017, dňa 10. júna 
2017 na kultúrno-spoločenskom podujatí  - 
46. ročníku Festivalu dychových hudieb  sme 
mali stánok Červeného kríža s ukážkami prvej 
pomoci spojenými s meraním krvného tlaku. 
Dňa 23. septembra 2017 sme sa zúčastnili kul-
túrno-spoločenského podujatia O najchut-
nejšiu haruľu, kde si takisto mohli dať občania 
zmerať hodnoty tlaku krvi.
   Nedá mi, aby som vás neoboznámila s úspeš-
ným odberom krvi, ktorí sa nám podaril po 
dlhej odmlke pripraviť vo Valaskej. Uskutoč-
nil sa 16. januára 2018. Odberu sa zúčastnilo 
25 darcov, z toho 9 bolo prvodarcov. Úspeš-
ný odber sa sme zrealizovali pri 20 darcoch. 
Všetky členky nového predsedníctva, ktoré 
sa mohli stať darkyňami, sa odberu úspešne 
zúčastnili. Dňa 20. januára 2018 sme zorgani-
zovali ples miestneho spolku Červeného kríža 
v Hronci.
   Na schôdzi sme si jednohlasne zvolili nové 
predsedníctvo a poďakovali sme odchádzajú-
cej pani predsedníčke p. Ťažkej Lýdii a tajom-
níčke a pokladníčke p. Kúdelkovej Blažene, 
ktorá bola vo funkcii  35 rokov. S kvietkom 

sme nezabudli ani na členky, ktoré po-
máhajú vyberať členské príspevky 

- p. Donovalovú Máriu, p. Tóthovú 
Helenu, p. Sliačanovú Helenu, p. 
Daxnerovú Boženu a p. Nikolajo-
vú Darinu.
   Do nového predsedníctva boli 

zvolené za predsedníčku p. Ko-
váčová Rena-

ta, za tajomníč-
ku a pokladníčku 

p. Vilhanová Silvia, za re-
ferenta pre sociálnu čin-
nosť p. Dobišová Monika, 
za kultúrneho referenta 
a hospodára p. Schalle-
rová Eva a p. Surová Eva, 
do revíznej komisie  Mgr. 
Schallerová Veronika a 
Schreinerová Jana a ako 
garanta pre zdravotnú 
činnosť a pre prácu s deť-
mi a mládežou PhDr. Má-
lusová Soňa.
   Po voľbe predsedníctva 
nám MUDr. Dolinská Ľubomíra urobila pred-
nášku o pitnom režime. Na schôdzi vystúpila 
aj RNDr. Stanová Zuzana, predsedníčka územ-
ného spolku B. Bystrica, a jej zástupkyňa Ing. 
Spodniaková Zuzana, ktoré nám poďakovali 
za činnosť v klube, vyzdvihli vysokú členskú 
základňu našej organizácie, odporučili nám 
zapojiť sa do celoštátnej finančnej zbierky a 
zaručili sa nám odborným zastrešením pri 
ukážkach prvej pomoci na podujatiach.
   V dňoch od 23. apríla 2018 do 6. mája 2018 
bude prebiehať zbierka Červeného kríža, z 
ktorej finančné prostriedky budú použité pre 
činnosť miestneho spolku. Pokladnička bude 
v týchto dňoch vystavená v knižnici. Už teraz 
všetkým prispievateľom ďakujem za ich od-
poru.
     Miestny spolok Červeného kríža bude sa-
mozrejme pokračovať vo svojej činnosti, a tak 
vás chceme srdečne pozvať na odber krvi, 
ktorý sa uskutoční dňa 22. mája 2018 od 
8,00 hod. –  do 10,00 hod. Budeme veľmi 
radi, keď sa ho zúčastní opäť viac občanov. 
Veď len jedným darovaním krvi môžeme po-
môcť zachrániť 3 ľudské životy  a pritom uro-

bíme aj prospešnú vec pre svoj organizmus 
/zvýši sa odolnosť organizmu, regenerácia 
- omladenie organizmu, prevencia srdcovo 
cievnych ochorení, regulácia železa/.
   Opäť si dovolím vyzvať organizácie z obce, 
občianske združenia, hasičov, športové kluby, 
študentov, príďte, prosím, darovať krv.
       Aj v tomto roku by sme chceli mať stánok 

Červeného kríža s ukážkami prvej pomoci a s 
meraním hodnôt tlaku krvi na 47. ročníku Fes-
tivalu dychových hudieb.
   Pre členov miestneho spolku chystáme výle-
ty podľa výberu jej členov.
   Ešte by sme chceli zorganizovať jeden odber 
krvi v termíne okolo Martina, pretože Mar-
tin je patrón  našej farnosti. Máme v pláne 
pomôcť vychovávať mladých zdravotníkov 
v obci, ak budú mať škôlka a základná škola 
záujem. Máme prísľub  na prednášku o inkon-
tinencii – úniku moču.
      Miestny spolok Červeného kríža vo Valaskej 
má dlhoročnú tradíciu v našej obci, vznikol už 
v r. 1947. Boli obdobia, keď mal až 500 členov. 
A preto by sme radi privítali nových členov, 
veď členom Červeného kríža sa môže stať už 
dieťa od 5 rokov.  Radi privítame všetky veko-
vé kategórie, celé rodiny. Pomôžme šíriť myš-
lienky Červeného kríža, princípy humanitár-
nej pomoci, sociálneho cítenia a konania detí 
a mládeže, prehĺbenie porozumenia medzi 
ľuďmi, medziľudskej pomoci, rozvoja osobnej 
zodpovednosti za život a zdravie.

Kováčová Renata

sa uskutočnil v sobotu 7.apríla v telocvični zák-
ladnej školy. Zúčastnilo sa ho 12 hráčov. Každý 
odohral desať zápasov. Po piatich hodinách 

neúprosných bojov, ale v dobrej nálade, 
sme získali toto poradie:
 1. Igor Podmanický

 2. Pavel Molčan
 3. Peter Haviar
 4. Martin Húsenica
 5. Pavel Šmidák
 6. Miloš Pacera
 7. Stanislav Slivka
 8. Slavomír Koza
 9. Miroslav Makovník ml.
10. Jozef Kurek
11. Šimon Uhrin
12. Juraj Uhrin
Prvých troch odmenil starosta Ju-
raj Uhrin športovými pohármi.

Mgr. Ivan Karak

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
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Ako každý rok, tak aj tento rok si naši žiaci spolu s učiteľmi v mesiaci 
marec pripomenuli prácu poľovníkov. Ich snahu o zachovanie, zveľa-
ďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej 
fauny ako prírodného bohatstva. Organizácii poľovníkov ide hlavne 
o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčas-
ti kultúrneho dedičstva našich predkov a  o  zachovávanie poľovníc-
kej etiky podľa etického kódexu. Naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi 
vytvorili veľmi pekné obrázky, ktoré boli vystavené na Chovateľskej 
prehliadke poľovníckych trofejí v Brezne. Počas troch dní tieto práce 
žiakov mohla vidieť široká verejnosť v reštaurácii Ω – OMEGA CLUB 
Brezno. Naši žiaci boli za tieto obrázky taktiež odmenení. Týmto chce-
me Obvodnej poľovníckej komore Brezno poďakovať za možnosť pre-
zentácie výtvarných diel našich žiakov, ako aj za odmeny, ktoré nám 
poskytli.

 Mgr. M. Bartáková

Speváckym talentom sa opäť mohli pochvá-
liť žiaci ŠZŠI, ktorí sa zúčastnili súťaže „Slávik 
2018“. Organizáciu mali pod krídlami p. učiteľ-
ky, ktoré svojich žiakov starostlivo pripravovali. 
Súťažilo sa v 3. kategóriách: mladší žiaci, starší 
žiaci a žiaci z tried B a C variantu. Porota mala 
ťažkú prácu, veď spevákov bolo veľa. A  tak si 
v tento deň mohli vypočuť ľudové, rómske, ale 
aj detské piesne v podaní tých najlepších slávi-
kov. Na záver ocenila porota najlepšie hlásky, 
ktoré budú našu školu reprezentovať na kraj-
skom kole v Banskej Bystrici. Všetci ostatní do-
stali malú sladkú odmenu za ich odvahu a spe-
vácky talent.

22. 3. sme si so žiakmi ŠZŠI pripo-
menuli „Deň vody“ rôznymi akti-
vitami. Rozprávali sme sa o výz-
name vody pre život, šetrení či jej 
ochrane   pred znečistením. Žiaci 
1.- 4.ročníka variantov B.I., B.II., C.I. 
si prečítali  rozprávky o vodníkovi 
„Čľupkovi“, vymaľovali omaľován-
ky   a  pomocou svojich učiteľov 
zhotovili dažďové kvapky. Žiaci 
5.- 9.ročníka riešili pracovné listy, 
kde si mohli overiť svoje vedo-

Žiaci Praktickej školy pri OUI Valaská pri príprave a pečení koláčikov na regionálnu súťaž praktických 
škôl.                                                                                                                                                            foto: Mgr. M.Lámerová

POĽOVNÍCKA PREHLIADKA

mosti a zábavnou formou sa do-
zvedieť niečo nové. V ďalšej časti 
sme sa presunuli do prírody s cie-
ľom prehĺbiť a  utvrdiť ochranár-
ske postoje k  prírode vyčistením 
brehu rieky Hron a studničky na 
Chvatimechu. Predjarné počasie 
priam vyzývalo k  tomu, aby sme 
si natiahli gumené rukavice a po-
mohli našej prírode.
Ďakujem patrí všetkým žiakom, 
ktorí vyzbierali odpad a  prispeli 
tak k čistejšiemu a krajšiemu oko-
liu našej obce.                                                             

Mgr. Zuzana Gonosová,  environ.
koordinátor

Mgr. Marta Zemková

Svetový deň 
vody

Výhercovia:
 1. kategória:   1. miesto - Nikolas Pav-
lovský, 2. miesto - Lucka Bartošová, 3. 
miesto - Adrián Goroly
2. kategória: 1. miesto - Michaela 
Pavlovská, 2. miesto - Štefan Štajer, 3. 
miesto - Daniela Markusová
3. kategória: 1. miesto - Steven Michal, 
2. miesto - Romanko Čief, 3. miesto  - 
Terezka Leitnerová
A za krásne zaspievané piesne udelila 
porota aj 2 špeciálne ceny. A to za vyni-
kajúci spev Sandre Cínovej a za nebo-
jácnu účasť v súťaži Lukáškovi Benkovi.
Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Nezbedová

SLÁVIK 2018

Žiaci Praktickej školy pri OUI Valaská spolu so svojimi učiteľmi v marci navtívili Obecnú knižnicu, 
kde si prezreli priestory knižnice a zároveň si mohli vybrať zaujímavú knihu a prečítať si z nej ne-
jakú kapitolu. Žiakom prečítali úryvky z kníh aj p. D. Králiková, p. M. Petrová a p. M. Mihok. Prežili 
sme pekné dopoludnie a ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v knižnici venovali.

                       Mgr. M. Lámerová
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1. Pán prednosta, ako vieme, uchádzali ste 
sa najskôr v konkurznom konaní o post 
hlavného kontrolóra obce, v ktorom ste 
neuspeli. Náhle ste sa zjavili v radoch za-
mestnancov OcÚ ako referent pre rozvoj, 
kde ste nahradili Marka Turňu, ktorý roz-
viazal pracovný pomer; a potom prišla táto 
správa, že vás starosta obce vymenoval za 
prednostu Obecného úradu vo Valaskej. 
Vďaka čomu ste sa zrazu ocitli na tejto po-
zícii?
Áno, uchádzal som sa o miesto hlavného kon-
trolóra (ďalej len „HK“), ale  voľby hlavného 
kontrolóra som sa zúčastnil až pri druhej opa-
kovanej voľbe, keď už podľa môjho názoru mali 
poslanci predstavu, komu dajú dôveru v  tejto 
funkcii. Po voľbe na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva som bol oslovený vtedajším prednos-
tom a  niektorými poslancami, či by som v  bu-
dúcnosti, ak bude na strane obce záujem, prijal 
ponuku pracovať pre obec, čo som neodmietol. 
Začiatkom roka 2017, som bol telefonicky oslo-
vený pánom prednostom úradu, či mám ešte 
záujem o  túto prácu. Následne po stretnutí aj 
so starostom obce sme sa dohodli na spoluprá-
ci. Musím dodať, že zo strany obce mi korektne 
vyšli v  ústrety, čo si vážim, keďže medzičasom 
som dostal ponuku aj od iných subjektov. 
Z dôvodu, že pán prednosta sa rozhodol ukončiť 
pracovný pomer, som bol požiadaný starostom 
obce, či by som mu bol nápomocný pri riadení 
obecného úradu. Skôr som navrhoval pánovi 
starostovi, či nemá zo svojho okolia niekoho 
iného vhodného na pozíciu prednostu. Keďže 
takúto osobu nemal, zobral som to ako výzvu 
a prijal som ponuku starostu obce. Priznám sa, 
že ten čas na rozmyslenie bol dlhší. Vzhľadom 
na napätú situáciu v obci, najmä medzi orgán-
mi obce, obával som sa, ako túto novú situáciu 
prijmú aj poslanci obecného zastupiteľstva. 
S  odstupom času si myslím, že tie vzťahy sú 
z  obidvoch strán korektné, čo mi je len nápo-
mocné pri tejto funkcii.   
2. Pokiaľ vieme, nie ste občanom Valaskej, 
čo vás viedlo k tomu, uchádzať sa o pracov-
né pozície na našom obecnom úrade? 
Áno, nie som obyvateľom obce Valaská, aj 
keď vzťah k obci mám blízky. Niektorí obyva-
telia ma poznajú a aj ja niektorých obyvateľov 
poznám... najmä zo školských čias, bol som 
žiakom miestnej Základnej školy vo Valaskej. 
Myslím, že v ostatnom som sa snažil zodpove-
dať v predchádzajúcej otázke.
3. Môžete nám povedať odkiaľ ste a kde 
ste pôsobili predtým, na akých pracovných 

Predstavujeme nového prednostu
Vážení čitatelia, 
nie je to tak dávno, ako sme vám na stránkach našich obecných novín predstavili pred-
nostu Obecného úradu vo Valaskej Mgr. Romana Hadžegu. Konkrétne to bolo v čísle 
6/2016. Rok sa s rokom stretol, veľa vody pretieklo dole Hronom a na našom obecnom 
úrade už máme zasa zmenu na tejto pozícii. Bývalý prednosta Mgr. Roman Hadžega po 
svojom krátkom pôsobení v tejto funkcii od septembra 2017 ukončil svoj pracovný po-
mer na OcÚ a starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom bol do tejto funkcie vymenovaný 
nový pán prednosta - Mgr. Peter Cíger. Keďže mnohí občania ho nepoznajú a ani neve-
dia o  tom, kto pôsobí v tejto funkcii, radi by sme vám ho trošku predstavili. 

pozíciách, v ktorých inštitúciách?
Pochádzam z  obce Hronec, aj preto moje zák-
ladné školské povinnosti boli spojené s  obcou 
Valaská. Deväť rokov som pôsobil na Mestskom 
úrade v  Brezne ako právnik na úseku správy 
majetku,  na právnom oddelení. Pociťoval som 
potrebu zmeny, a tak som sa rozhodol zúčastniť 
výberového konania na sekciu fondov EÚ, Slo-
venskej agentúry životného prostredia, kde som 
bol aj zamestnaný. Keďže po zmene vedenia 
bola požiadavka presunúť sekciu do Bratislavy, 
uvedenú ponuku som z  rodinných a  osobných 
dôvod neprijal, tak som sa dohodol na ukončení 
pracovného pomeru. 
4. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu, čo vás 
k tomu viedlo?
Zmenu priniesol a prináša život. Využívam po-
nuky, ktoré dostávam, a  som rád, že si ešte 
môžem vybrať tú, ktorú považujem za dobrú 
z  mojej strany. Aj keď táto funkcia ma časo-
vo vyčerpáva, keďže pre obec riešim aj výzvy 
na dotácie, dosť musím robiť kompromisy aj 
ohľadne mojich súkromných aktivít.
5. Aká je vaša vízia vo funkcii prednostu 
Obecného úradu vo Valaskej? 
Víziu by človek mal mať... Mal som  aj ja pri ná-
stupe do funkcie svoju víziu, ale osobne budem 
spokojný, ak sa mi za tento krátky čas podarí 
sfunkčniť chod úradu tak, ako si to predstavu-
jem. Najmä vykonať opatrenia na plnenie si 
aspoň ako takých základných zákonných po-
vinností, ktoré si samospráva musí pri plnení 
svojich úloh plniť, mať a  udržiavať si dôveru  
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 
a  spoločne hľadať konštruktívne riešenia zá-
ležitostí obce.
 6.  Ako vnímate pracovné prostredie obec-
ného úradu, systém práce, pracovné vzťa-
hy, plnenie si pracovných povinností, čo 
očakávate od tejto funkcie a čo môže pri-
niesť vaše pôsobenie v tejto funkcii nám, 
ostatným občanom. 
Mám svoju predstavu o  chode obecného úra-
du, samozrejme boli tu dlhodobo zakorenené 
určité zvyklosti a  postupy, ktoré je potrebné 
prestaviť na iný systém fungovania a vybavo-
vania v rámci úradu. Som rád, že pri niektorých 
zamestnancoch som sa stretol s podporou 
a  pochopením riešiť  veci iným spôsobom, 
ako bolo zaužívané, že je tu podpora aj z ich 
strany a môžem sa na nich spoľahnúť, ale sú 
záležitosti pri ktorých sa mi to pri niektorých  
nedarí. Ak to môžem odľahčiť, pokiaľ by sme 
boli súkromná spoločnosť, veľmi rýchlo by som 
sa vysporiadal  s  niektorými problémami jed-

noduchšie a efektívnejšie. 
Moje kompetencie sú však obmedzené a  ne-
môžem ich prekročiť, je to hlavne aj o trpezli-
vosti a presviedčaní. Viem určité veci tolero-
vať, ale sú hranice, ktoré nemienim prekročiť 
a bude potrebné použiť aj represívnejšie 
opatrenia.  
7. Bolo dobrým zvykom poskytovať infor-
mácie z činnosti OcÚ a obecného zastupi-
teľstva aj na stránkach obecných novín, 
mienite obnoviť túto činnosť a poskytovať 
občanom obce Valaská relevantné a aktu-
álne informácie týkajúce sa chodu obce? 
Tak v  prvom rade tá informovanosť by mala 
vychádzať od vašich volených zástupcov, oni 
sa vám zodpovedajú za svoju činnosť, oni sú 
oprávnení vám podávať informácie. Nemô-
žem sa postaviť do pozície „hovoriť za ich čin-
nosť“ a ani mi to neprislúcha. Ja sa z pozície 
svojej funkcie zodpovedám priamo starostovi 
obce, ktorému sa ako podriadený zodpove-
dám za činnosť vedenia obecného úradu. Ale 
nebránim sa komunikácii ani prostredníctvom 
miestneho periodika.
8. Už rok bojujeme o pokračovanie zverej-
ňovania VH na webovej stránke obce, čo je 
v kompetencii obce, ale od čísla 2/2017 os-
tatné vydania VH na webovej stránke ab-
sentujú. Budete mať snahu o nápravu tejto 
skutočnosti? 
Prekvapila ma táto otázka. Zaujímal som sa 
o  zverejňovanie VH, .... požiadal som aj o  in-
formáciu pána  starostu, ktorý mi uviedol, že 
pokiaľ dostane podklad k  zverejneniu VH, tak 
VH sa zverejní. Po nahliadnutí webovej stránky 
obce Valaská, môžem potvrdiť, že sa VH prie-
bežne zverejňuje, posledné číslo zverejnenia je 
1/2018.
8. Ako isto vieme, v tomto roku budú ko-
munálne voľby a môže dôjsť k zmenám vo 
vedení obce, medzi občanmi koluje názor, 
že už by bola potrebná  ,,nová metla“ na 
OcÚ, ako to vnímate vy, keď to porovnáte 
s prácou v iných inštitúciách?
Všetko majú v rukách obyvatelia obce Valaská. 
Podstatné je, aby sa k  svojmu volebnému prá-
vu postavili zodpovedne a  zvolili si svojich zá-
stupcov tak, aby sa neprejavovali rozpory me-
dzi nimi alebo medzi orgánmi samosprávy. Je 
veľmi dôležitá dobrá spolupráca v  rámci obce, 
aby obec Valaská napredovala vo svojom vývoji 
a slúžila potrebám svojich obyvateľov.
9. A na záver vás poprosíme už len pár slov 
pre našich občanov - čitateľov VH z vašej 
pozície prednostu OcÚ vo Valaskej. 
Ďakujem za priestor. V  prípade potreby a   
z pozície mojej funkcie sa budem snažiť byť ná-
pomocný pre obyvateľov obce Valaská. V prípa-
de akýchkoľvek záležitostí spojených s chodom 
obecného úradu, dopytov  a pod., neváhajte sa  
obrátiť priamo na prednostu. Ak to bude v mojej 
kompetencii, budem sa snažiť vybaviť požado-
vané záležitosti k spokojnosti nás všetkých. 
Ešte raz ďakujem!
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Obec Valaská
a BBSK - Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Vás srdečne pozývajú na

47. FESTIVAL 
DYCHOVÝCH HUDIEB

Memoriál Jožka Kučeru

K R Á LO V N A  Č E S K É  D E C H O V KY
DIE KÖNIGIN DER BLASMUSIK
THE QUEEN OF BRASS BANDS

Vyrobila FERMATA, a.s.     CD Moravanky objednávejte na eshop.fermata.cz

VALASKÁ *2018
Účinkujú:
Mostárenka Brezno, vedie Matej Krella
Selčianka Banská Bystrica, vedie Martin Brhlík
Detský dychový orchester ZUŠ Brezno, dirigent Marián Švoňava
Tanečný orchester Valaská, dirigent Ján Jenča 
Dychový orchester Brezno, dirigent Marián Švoňava
Dychová hudba Železiarní Podbrezová, dirigent Ján Jenča

SPOLUÚČINKUJÚ: Mažoretky ESTRELLA z Rimavskej Soboty 
                                          a Valaštianske mažoretky DELUKA

14.00 h - FESTIVALOVÝ KONCERT

Festival sa koná s finančnou 
podporou Fondu na podporu umenia

Informácie: 
SOS Banská Bystrica - 048/412 52 06, 
Obecný úrad Valaská - 048/671 15 00; 
www.sosbb.sk   www.valaska.sk

HOSŤ FESTIVALU

TANEČNÁ ZÁBAVA S MORAVANKOU

   Nadregionálny festival dychových hudieb má 
vo Valaskej tradíciu od roku 1971 a za tieto roky 
sa ho zúčastnilo veľké množstvo známych, ale 
aj menej známych hudobníkov a  tanečných 
skupín. 
   V  našej obci pôsobí dychový orchester (v 
súčasnosti ako Tanečný orchester) viac ako 
60 rokov a  preto Valašťania majú k  dychovej 
hudbe veľmi blízko. Festival má pre obec veľ-
ký propagačný význam a priťahuje divákov aj 
z okolitých obcí. Keď počasie dopraje, festival 
sa uskutočňuje na námestí, v prípade nepriaz-
nivého počasia využívame priestory kultúr-
neho domu. Spestrením každoročne bývajú 
aj vystúpenia mažoretiek. Tento rok sa nám 
opäť predstavia naše valaštianske mažoretky 
DELUKA pod vedením pani  Karolovej a mažo-
retky Estrella z Rimavskej Soboty. Festival býva 
každoročne príležitosťou zviditeľniť sa, a  to 
nielen hudobníkov, spevákov, tanečníkov, ale 
aj remeselníkov, ktorí obohatia celý festival. 
   Organizácia podujatí podobného druhu si vy-
žaduje veľké množstvo príprav, stretnutí, času 
a financií. 
   Práve financovanie je dosť zložité, pretože 
chceme, aby aj účinkovanie na festivale bolo 
pre hudobníkov, spevákov, tanečníkov a v ne-
poslednom rade aj poslucháčov zážitkom. 
A  aj to bol dôvod, že sme sa podali žiadosť 
o dotáciu z Fondu na podporu umenia a boli 
sme úspešní. Získali sme i  finančnú podporu 
z BBSK. Na organizáciu tohtoročného festivalu 
sme dostali dotáciu 4 000 €. Vďaka tejto dotá-
cii budeme môcť vytvoriť lepšie podmienky 
pre účinkujúcich ako aj pre divákov a uvidieť 
a hlavne počuť aj takú špičku dychovej hudby 
nielen na Slovensku, ako je legendárna dycho-
vá hudba Moravanka. Áno, tento rok vo Va-
laskej vystúpi  kráľovná českej dychovky pod 
taktovkou Jána Slabáka.  Takže 2. júna 2018 sa  
môžeme tešiť nielen na ňu, ale aj na vystúpe-
nia ostatných dychových telies. 
   Naša obec, ako jedna z mála, sa usiluje o pod-
poru kultúrnych podujatí podobného charak-
teru, pretože vedenie obce spolu s  obecným 
zastupiteľstvom si plne uvedomujú význam 
a dopad nielen na súčasné, ale aj budúce ge-
nerácie. Mladým generáciám sa vštepuje klad-
ný vzťah k umeniu, kráse a tradíciám. Preto sa 
spoločne usilujme, aby sa šírilo dobré meno 
festivalu, aby sa účinkujúci a diváci cítili príjem-
ne a radi sa do Valaskej vracali.

Danka Králiková

47. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2018 - memoriálu Jožka Kučeru

- vystúpi aj legendárna MORAVANKA

   Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s 
knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi ne-
odmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Marec - mesiac 
knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 v bývalom Česko-
slovensku na počesť  Mateja Hrebendu. V mesiaci marec 
sa organizuje aj  Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlá-
sila Slovenská asociácia knižníc. 
   Možno aj vy počúvate okolo seba  názory ako deti málo 
čítajú, deti čítajú samé hlúposti, deti pozerajú len do po-
čítačov, deti nečítajú, majú malú slovnú zásobu, internet 
zničí knihu, deti nevedia čítať s porozumením atď., atď. 
Je to pravda? Je to trend? Je to v poriadku, svet ide dopredu, nepotre-
bujeme toľko čítať... alebo potrebujeme stále čítať? Potrebujeme ešte 
viac čítať? Musíme ináč čítať? 

   Marec - mesiac knihy sme si chceli pripomenúť aj v našej škole, ale 
ako to urobiť, aby význam čítania, zážitok z prečítaného a krásu kníh 
pocítili žiaci čo najsilnejšie? STARŠÍ žiaci -  ôsmaci a deviataci - čítali 
MLADŠÍM  žiakom na 1. stupni, a to 23. a 26. 3. vždy 1. vyučovaciu 

hodinu. Z triedy sa tak na jednu vyučovaciu hodinu sta-
la rozprávková krajina, v ktorej žiaci spoločne prežívali 
pocity hlavných hrdinov. Prečítali im vždy inú rozprávku z 
knihy Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodi-
čov. Knihu sme vybrali zámerne, aby sa mladší žiaci zamys-
leli nad správaním hlavnej postavy a snažili sa takémuto 
správaniu vyhnúť. Tak spoznali lenivého Tóna, zábudlivé-
ho Martina a Dušana, ktorý stále frflal a papuľoval. Deti si 
z hodiny odniesli nielen  množstvo zážitkov, ale  naučili sa 
i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu a li-

teratúre . Už teraz sa tešia na ďalšie pokračovanie.
Mgr. Denisa Maťovčíková, ZŠ J. Simana

STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM
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Keď zomrie otec, slniečko zájde, v srdci ostane len veľký smútok  a žiaľ. 
V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by ako otec vedel mať rád. 
Už ťa neprebudí slnko ako krásny deň, na va-
laštianskom cintoríne spíš svoj večný sen. Len 
sviecu horiacu a kyticu na hrob ti môžeme dať, na 
krásne prežité roky s tebou už len spomínať.  Bol 
si ten najlepší otec  na svete, akého som si mohol 
priať. 
Dňa 17. apríla 2018 sme si pripomenuli 30. výro-
čie môjho milovaného otca,  starého otca, krstné-
ho otca  Filipa Cipára.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal úprimne rád, nezabudne nikdy 
naň.  

S láskou a úctou spomína syn Štefan so Silviou, dcéra Beátka, pani 
Schmidtová, susedovci a známi. Stále ostaneš v našich srdciach. 

Zhasli oči, ktoré sme mali radi, pracovité ruky, 
ktoré nám vždy s láskou pomáhali. Ďakujeme za 
všetko, aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach 
ostávaš  navždy s nami. 
Dňa 11. marca sme si pripomenuli 5. výročie úmr-
tia nášho drahého otca a starého otca 

Ing. Júliusa Starkeho. 

Spomíname s láskou a úctou.

Od života pre seba nič si nežiadal, 
všetko len pre svoje deti a rodinu, 
svoje zlaté srdce celé si nám dal, 
večný kľud nech Boh Ti za odmenu dá.
Dňa 2. júna by si náš manžel a otec Ján Dundovič 
sadal k slávnostnému stolu, aby oslávil svojich 70 
rokov. Žiaľ, v ten deň bude naše srdce plakať a 
ticho smútiť, že už nie je medzi nami. Za všetku 
lásku a starostlivosť tvoju, čo s vďakou dnes ti 
môžeme dať, je hrsť krásnych kvetov na pozdrav 
a potom už len spomínať.
S láskou manželka Martuška, dcéra Ľuba s Peťom,  syn Janko s Aďou 

a vnúčatá Miška, Majko, Maťka, Aďka, Peťko a Kubko.

SPOMIENKY

OZNAM
   V týchto dňoch zavádzame v našej obci nový rezervačný systém na 
používanie multifunkčného a aj asfaltového ihriska.
Ide o  webovú aplikáciu, kde sa rezervácie budú vykonávať online 
prostredníctvom internetových prehliadačov a  bude zavedená 
v sekcii „Rezervácia - ihriská“ na oficiálnej  webovej stránke obce Va-
laská (www.valaska.sk). 
   Časová schéma bude prehľadná a farebne rozlíšená. Zákazník sa 
v tomto systéme zorientuje veľmi rýchlo.
Výhodou používania tohto systému je, že si široká verejnosť, špor-
tové kluby a pod., budú môcť dopredu zarezervovať použitie ihriska 
- deň aj hodinu, ba aj viac termínov naraz. Používatelia, ktorí nemajú 
možnosť rezervácie ihriska cez internet, môžu si aj naďalej zarezer-
vovať ihrisko u správcu, ktorého kontakt je zverejnený v sekcii „Re-
zervácia - ihriská“, na už zmienenej webovej stránke. 
   Veríme, že tento spôsob rezervácie sprehľadní používanie ihrísk 
a pomôže získavať aj nových používateľov. 

Mgr. Peter Cíger 

Prosíme vážených motoristov, 
aby svoje autá neparkovali na 
zelených plochách v obci. Ničíte 
zeleň. Vybudujte si prosím pred 
každým bytovým domom par-
kovacie miesta tak, že požiadate 
obec, aby vám umožnila stáť tam, 
kde by ste chceli. Ale je k tomu 
treba trošku aktivity aj z vašej 
strany. Okrem toho trošku práce 
na parkovisku a bude poriadok 
v dedine. Bytové domy ktoré 

Z rokovania Komisie životného prostredia, poľnohospodárstva 
a ochrany prírodných hodnôt v našej obci

Výstup zo zasadania:
- obhliadka drevín na výruby a orezy  - sú realizované podľa plánu 
v apríli 2018,
- Generél Zelene obce Valaská – realizácia obhliadok na jar 2018,
- Expozícia hutníctva na Skalke  - expozícia sa rozrastá, obec už za-
dala objednávku na baner venovaný faune (živočíchy), flóre (rastliny) 
a jaskyniarstvu Valaskej,
- migrácia žiab materská časť Valaskej – zrealizovanie opatrení na 
ochranu žiab, stretnutie so zástupcami Štátnej ochrany prírody,
- čierne skládky v katastri obce – veľký problém, ale obec s ním bo-
juje vždy, keď sa upozorní na novú skládku, obec koná v rámci svojich 
možností a schopností,
- vernisáž, resp. výstava „Aj my sme les“ – osobná účasť predsedu 
komisie na tejto akcii venovanej prírode Valaskej, drevinám v obci ako 
aj ochrane prírody. 

Drahí členovia a  referenti komisie, vstupujeme do posledného pol-
roku spoločnej činnosti v  tomto volebnom období. Pevne verím, že 
spoločne ešte dotiahneme začaté projekty a naše spoločné vízie na 
ochranu prírody v našej obci.  

PaedDr. Matúš MAGERA
predseda komisie

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým obyvateľom SVB Októbrová 469, 470 a Tehelnej 465 
za účasť na jarnej brigáde v okolí bytových domov. Vyčistili sme si nielen 
byty, ale aj okolie, kde bývame. A chcem vyzvať tých, ktorí sa na nás poze-
rali spoza záclon, alebo majú na brigády iný názor, že nám to neuškodilo 
a urobili sme aj pre vás krajšie prostredie. Touto cestou chcem poprosiť 
majiteľov psíkov, aby pri našich vysadených kríkoch a stromčekoch “ne-
venčili” svojich psíkov, lebo nám odumierajú vysadené kríky. Ďakujeme 
vám za pochopenie.

 Blažena Pastírová

požiadali obec o vybudovanie 
parkovacích miest mali žiados-
ti schválené. Pripomíname, že 
máme prijaté VZN, ktoré umož-
ňuje za parkovanie na zelených 
plochách udeliť aj pokuty. K to-
muto riešeniu by sme nechceli 
dospieť. Ochraňujme svoje život-
né prostredie, veď žijeme v jednej 
krásnej dedine. Ďakujem všetkým 
občanom za pochopenie.

Blažena Pastírová

Čo však v takom prípade, ak všetci majitelia bytov, ktorí autá nema-
jú, nesúhlasia s  vybudovaním parkoviska a prehlasujú ostatných. 
A čo robiť vtedy, ak v okolí bytových domov nie je dostatok miesta 
pre všetkých majiteľov áut???                                         Redakčná rada

NEPARKUJTE NA ZELENÝCH PLOCHÁCH

Exkurzia v Tisovci
Dňa 6.3.2018 sme sa zúčastnili exkurzie do pekárne ALEX v Tisovci. 13 žia-
kov a  3 pedagogickí pracovníci sa mohli priamo v  priestoroch pekárne 
zoznámiť so strojovým vybavením i receptúrami. Venovali sa nám man-
želia Bencovci, ktorí pekáreň vedú.
Každý žiak dostal kúsok 
kysnutého cesta, z  ktoré-
ho si mohol upiecť vlastnú 
vianočku. Tú nám následne 
upiekli.
Kým sa nám vianočky 
piekli, čakalo na nás, chut-
né občerstvenie. Moravské 
koláče a výborný čaj.
Bolo to pekné a  vydarené 
podujatie.

Bc. Anna Veverková, MOV 
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JUBILANTI

NARODILI SA

Anna Valášková, 90
Klára Molčanová, 90
Vlasta Wágnerová, 85

Vojtech Žabka, 85
František Porubiak 85
Ladislav Pravotiak, 80

Jozefa Pokorná, 80
Klára Vaňová, 80

Lucie Stankovianska, 80
Helena Kocúrová, 80

Eduard Babiak, 80
Anna Bániková, 80

05.03.2018 – Nela Eremiášová
12.04.2018 – Marek Pavlovský
18.04.2018 – Adam Podrážka

ROZLÚČILI SME SA

+04.03.2018 Emília Medveďová (*14.02.1948)
+10.03.2018 Zuzana Hadžegová (*10.08.1944)
+18.03.2018 Margita Giertlová (*06.06.1932)
+02.04.2018 Marie Kohútová (*07.06.1959)
+22.04.2018 – Blažena  Kožová (29.05.1941)

Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i vám.
 

Ľudský príbeh je vždy o živote a smrti.
A medzi týmito dvoma hranicami sa odohrávajú
malé i veľké ľudské dejiny.
Nie sme tu navždy. Iba na okamih jedného
ľudského života. Je to veľmi krátky okamih.
Kratučký... Uplynie. A vtedy sa stane spomienkou.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, 
chceme vám pri jubileu priať. 
Nech slza bolesti  tvár nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech sa  chrbtom otáča, 
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota 
sú náplňou ďalších rokov vášho života.

Soňa Jenčová, 75
Mária Oboňová, 75

Elena Šomodíková, 75
Anna Nemkyová, 75

Ondrej Husár, 75
Viera Ürgeová, 75

Ivan Karak, 70
Anna Bieliková, 70

Elena Molčanová, 70
Miroslav Bartoš, 70
Lýdia Marková, 70

marec a apríl 2018

NEKROLÓGY
Júlia Motyčková 

Narodila sa  20. septembra 1930 v rodine Kubašiakovej v Pohronskej 
Polhore. Bola ich najmladším dieťaťom. Po ukončení základného vzde-
lania sa Júlia rozhodla v učení pokračovať na meštianskej škole v Brezne. 
Do prvého zamestnania nastúpila v podbrezovských železiarňach, kde 
vykonávala činnosť úradníčky. Tam sa zoznámila aj so svojím budúcim 
manželom Jozefom Motyčkom. Stretnutia a  láska ich priviedli k  roz-
hodnutiu kráčať ďalej životom na spoločnej ceste. Manželstvo uzavreli 
v roku 1952 a o rok neskôr sa táto mladá rodinka rozrástla o prvorode-
nú dcéru Mariannu. Netrvalo dlho a po roku sa už tešili z druhej dcéry 
Evy. Keď dievčatá trošíčku podrástli, pani Júlia sa zamestnala ako úč-
tovníčka v Strojárňach Piesok. V tomto podniku strávila zvyšok svojho 

produktívneho veku až nadišiel čas zaslúženého dôchodku. Rok 1994 
bol obdobím smútku a vyrovnávania sa so stratou manžela. Vo voľnom 
čase sa pani Júlia venovala ručným prácam, najmä štrikovaniu, veľmi 
rada vypekala a oddychovala pri čítaní kníh. Rada pracovala aj vo svojej 
záhradke.
Pomaly, s pribúdajúcimi rokmi, bola čoraz slabšia až prišiel deň, ktorý sa 
zapísal do jej životnej knihy ako deň posledný 25. február 2018. 

Emília Medveďová 
Pani Emília sa narodila 14. februárový deň v roku 1948 v obci Rákoš rodi-
čom Jánovi Kontrovi a Jolane, rodenej Giertliovej. Vo svojej rodnej obci 
ukončila základné vzdelanie a  potom ju osud zaviedol do Čiech, kde 
žila určité obdobie v meste Svitavy nachádzajúcom sa v pardubickom 
kraji. V meste Aš sa vyučila za pradiarku. Potom prišiel rok 1966, kedy 
sa rozhodla spojiť svoju životnú cestu s Jozefom Medveďom. Uzavreli 
manželstvo sa usídlili sa vo Valaskej. Spoločne vychovali dve deti Ive-
tu a Jozefa. Popri starostlivosti o deti, manžela a domácnosť pracovala 
pani Emília ako poštárka, neskôr v Domove dôchodcov v Hronci, a to 
do času, kedy bola nútená ostať na invalidnom dôchodku. So svojimi 
zdravotnými ťažkosťami statočne bojovala, no choroba jej najmä v po-
slednom období uberala zo síl. Svoju dušu poručila Pánovi štvrtý mar-
cový deň 2018.

Zuzana Hadžegová 
Zuzana Hadžegová, rod.  Selčanová , sa narodila 10. augusta 1944 ro-
dičom Jánovi Selčanovi a  Božene Selčanovej, rod. Poprockej v  obci 
Krokava , okr. Rimavská Sobota. Detstvo prežila v rodnej dedine spolu 
s mladším bratom Jánom. V roku 1950 začala navštevovať ľudovú školu  
1. – 5. ročník  v Krokave. Osemročnú strednú školu  v Radkovskom Bys-
trom ukončila v roku 1958. Po ukončení školy  vypomáhala rodičom  pri 
domácich a poľných prácach. Dôležitým medzníkom v jej živote sa stal 
rok 1963, kedy uzatvorila manželstvo s Jánom Hadžegom a nasledovala 
manžela do nového bydliska v Podbrezovej. Z manželstva sa narodili 
traja synovia: Ján v roku 1964, Marián v roku 1968 a Roman v roku 1971.
V roku 1965 začala pracovať v Železiarňach v Podbrezovej v prevádzke 
valcovňa profilov ako žeriavnička. V rokoch 1965 až 1969 rodina začala 
svojpomocne výstavbu rodinného domu na Partizánskej ceste vo Va-
laskej. Po dostavbe v roku 1969 sa rodina presťahovala do novostavby 
do Valaskej. Veľa svojho voľného času spolu s manželom venovala po 
narodení synov ich výchove a vzdelávaniu. Vo svojom voľnom čase si 
našla voľnú chvíľu na svoje záľuby - vyšívanie, háčkovanie a iné ručné 
práce. Mnoho času venovala i skrášľovaniu  rodinného prostredia pre 
pohodu celej rodiny. Milovala kvety, ktoré pestovala v oknách, na balkó-
ne, ale aj na svojej záhrade.  V roku 1996 odišla na zaslúžený dôchodok. 
Po narodení vnúčat prenášala svoju lásku na nich svojou výchovou a ich 
opaterou. Po smrti svojho otca sa podujala doopatrovať aj svoju mam-
ku. Celý svoj život milovala svoju rodinu, manžela Jána, ktorý jej bol 
vždy veľkou oporou, svojich troch synov, nevesty a deväť prekrásnych 
vnukov a vnučiek, pre ktoré si vždy našla voľný čas. Postupom prichá-
dzajúcich rokov sa začali prejavovať rôzne choroby, ktoré sa v poslednej 
dobe zhoršovali  a podlomili jej zdravie a nakoniec dňa 10. marca 2018 
svoj boj o život prehrala.

Margita Giertlová 
Narodila sa v šiesty júnový deň v roku 1932 v Sihle, kde prežila časť svoj-
ho detstva. Na určitý čas sa celá rodina presťahovala na Gemer do obce 
Hostice. Živila ich tam práca na poliach. Po návrate na Horehronie sa 
usídlili v Hronci. Margita si našla prácu na píle, ktorá bola na Štiavničke. 
Po čase sa zoznámila s Pavlom Giertlim, s ktorým uzavrela manželstvo 
22. augusta v roku 1959 v Hronci. Bývali tam do roku 1961, kedy si kúpili 
domček v Kolónii na Piesku. To už sa tešili zo svojho syna Vladimíra a na 
ďalší rok k nim pribudla dcéra Viera. Pokiaľ boli deti malé, starala sa o ne, 
o manžela a chod domácnosti. V roku 1973 sa zamestnala ako uprato-
vačka v Strojárňach Piesok, kde pracovala až do dôchodkového veku. 
Keď do rodiny pribudli vnúčatá, s láskou sa im venovala, tešila sa z ich 
prítomnosti. Voľný čas si vypĺňala ručnými prácami, činnosťou v záhrad-
ke. Pokiaľ vládala, vyšla si na okolité kopce, do prírody a obdivovala jej 
krásu. Určite si domov doniesla aj jej bohatstvo – lesné plody a množ-
stvo pekných zážitkov. Jej život plynul až prišla chvíľa posledná, chvíľa 
posledného výdychu. Stalo sa tak 18. marca 2018. 
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Lenka, povedz nám niečo o sebe a ako si začí-
nala? 
Bývam vo Valaskej v miestnej časti Piesok. Odma-
lička som trénovala gymnastiku na ZŠ v Brezne. Asi 
v 11 rokoch som začala trénovať karate  pod vede-
ním môjho ocina Petra Jenču a maminy Moniky. 
Komu sa venuje Klub? 
V klube je približne 70 členov. V klube trénuje nie-
len mládež z Brezna, ale aj z  jeho okolia. Pár detí 
chodí na tréningy aj z Valaskej. Sebastián Vilhan, 
Jožko Laššák, Lucka Pohorelcová, Terezka Vlkoláč-
ková, Jakub Dundovič, Maťka Komorová. Všetci 
už majú prvé skúsenosti zo súťaží a aj svoje prvé 
výsledky. Veľmi šikovná je Maťka, ktorá zo Sloven-
ského pohára vybojovala druhé miesto v kata a už 
začína aj kumite.
Počítam, že tvoji rodičia ako tréneri sa tomu ve-
nujú už dlhšie?
Ocino sa tomu venuje už od roku 1984 a ako tréner 
od roku 1992. Ako pretekár bol vicemajster Čes-
koslovenska. Mamina trénuje od svojich 9 rokov. 
Bola dlhé roky v reprezentácii a dokonca tento rok 
v apríli sa stala Majsterkou Slovenska v kumite v ka-
tegórii master +35 rokov. Vychovali spoločne nie-
koľko reprezentantov, účastníkov medzinárodných 
turnajov a taktiež účastníčku Majstrovstiev 
sveta, Tatianu Tapajčíkovú.
Čo konkrétne trénuješ? 
Dobrá otázka. V karate súťažíme v kata, čo 
je súborné cvičenie, ktoré sa skladá z úde-
rov, kopov a krytov a cvičí sa bez súpera, 
vlastne proti tzv. imaginárnemu súperovi. 
Ja konkrétne súťažím v kumite, čo je súboj 
medzi dvoma bojovníkmi. 
Dochádza pri súboji aj k zraneniam?  
Bohužiaľ, áno. Ale ako karate bojuje o účasť 
na olympiáde, zmenili sa pravidlá a aj chrá-
niče. Karate by sa malo už prezentovať 
po prvýkrát v roku 2020 v Tokiu. Chrániče 
sú hrubšie a  bezpečnejšie, ale aj napriek 
tomu sa pri súboji nevyhneme zraneniam. 
Viď príklad, keď som na jeseň minulého 
roku v Budapešti utŕžila od maďarskej re-

prezentantky úder, ktorým mi vybila predné dva 
zuby, našťastie mi ich zubári v Budapešti zachránili. 
Kedy sa dostavili prvé výsledky? 
Veľmi dobré základy mi dala práve gymnastika. 
Asi práve preto, ako som začala súťažiť, mala som  
hneď aj výsledky. Najprv to boli medaily z  kraj-
ských kôl a potom aj z republiky. Všetky tie výsled-
ky si už nepamätám, ale doma mám približne oko-
lo 50 diplomov a medailí. 
Koľko medailí si získala v rámci republiky? 
Len z republiky som vybojovala 8 medailí. 1 zlatú, 
2 strieborné, 5 bronzových. Najdôležitejšia bola 
z roku 2017, keď som sa v decembri na Majstrov-
stvách v Trnave stala Majsterka Slovenska v kumite 
U21. To ma posunulo na Majstrovstvá Európy, ktoré 
sa konali v Ruskom Sochi. 
A z medzinárodných turnajov? 
Čo si pamätám, tak na prestížnom turnaji v Zágre-
be som bola 1x druhá a 1x tretia a 1x prvá. Na Open 
Budapešt som bola 2x tretia. To boli z posledného 
obdobia.
Ktorú medailu si z  medzinárodných turnajov 
najviac vážiš? 
To bolo na svetovom pohári v Hradci Králové, kde 
sme v  tímoch vo finále zdolali reprezentantky 

V stredu 18. 04. 2018 vyrástla na ploche multifunkčného ihriska vo Valaskej florba-
lová aréna, ktorá sa stala dejiskom turnaja žiakov špeciálnych základných škôl v 
školskom florbale.  Domáce, valaštianske družstvo v ňom privítalo vrstovníkov zo 
ŠZŠ Brezno a ŠZŠ Zvolen. Hralo sa v rozostavení štyria hráči v poli plus jeden bran-
kár,  povolená bola prítomnosť jedného striedača na ihrisku. Zodpovednej úlohy 
rozhodcu sa výborne zhostil Peter Kučera, ktorému asistoval David Hučko.  Okrem 
vzrušujúcich vzájomných zápasov, v ktorých  si chlapci zmerali svoje sily, sa počas 
turnaja utužili kamarátske vzťahy a  podporil sa vzťah žiakov k aktívnemu špor-
tovaniu. Výbornú atmosféru dotvárala aj divácka podpora žiakov. O čo najlepšie 
umiestnenie sa bojovalo do poslednej minúty. Napokon zaslúžene zvíťazili žiaci zo 
ŠZŠ Brezno - družstvo A, druhí boli opäť žiaci z Brezna – družstvo B a naše družstvo 
sa umiestnilo na peknom treťom mieste. Najlepším strelcom sa stal žiak z víťazného 
družstva Erik Puška, ktorý strelil 12 gólov. 
Podujatie pre žiakov pripravil realizačný tím pedagogických zamestnancov zo ŠZŠI 
Valaská v spolupráci s organizáciou „Zober loptu, nie drogy“, ktorá poskytla škole 
materiálnu pomoc vo forme tričiek, hokejok a marketingových materiálov. Touto 
cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a pomoc nielen pracovní-
kom projektu „Zober loptu, nie drogy“, ale všetkým sponzorom, ktorí podporili túto 
peknú akciu. Ďakujeme vedeniu firmy Železiarne Podbrezová, poisťovni UNIQA, 
firme Mark2 Corporation czech,a.s. z ČR, pracovníkom OcÚ vo Valaskej a ostatným 
zamestnancom školy.                                                                                                     PZ ŠZŠI Valaská 

Lenka na Majstrovstvách Európy v Karate z Egypta. V jednotlivcoch som bola tiež prvá.
Ako si sa pripravovala túto sezónu? 
Už celé leto sme zamerali na vrcholnú súťaž v se-
zóne, čo boli práve spomínané Majstrovstvá Euró-
py. Samozrejme prvoradé bolo Slovensko, ktoré 
sme zvládli bravúrne. Týmto som si potvrdila účasť 
v Sochi. 
A ako si nás reprezentovala v Sochi?  
V  Sochi som nastúpila prvý zápas s  Bieloruskou, 
ktorú som zdolala 1:0, druhý zápas som prehrala so 
Švajčiarkou. Táto sa dostala až do finále a skončila 
druhá. Vďaka tomu som mohla bojovať ešte o tre-
tie miesto. Bohužiaľ, nedarilo sa mi už tak a skončila 
som na Majstrovstvách Európy na 9. mieste. 
To je predsa skvelý výsledok? 
Určite áno. Bolo to dosť náročné. Turnaja sa zú-
častnilo okolo 1000 pretekárov zo 44 európskych 
krajín. 
Doma sa museli všetci tešiť? 
Boli šťastní. Samozrejme sme chceli medailu, ako 
aj ocino, tak aj mamina. Veď sme celá rodina špor-
tovci. 
Takže celá rodina športujete? 
Moji rodičia vedú Karate klub MP Brezno, ktorý 
pomenoval ocino na pamiatku svojho bratranca. 
A moje sestry sú tiež trieda, Terezka bola Majster-
ka Európy Shito-ryu asociácie a to má len 14 rokov. 

Peťka má len 7 a už je Majsterka Sloven-
ska a Vicemajsterka Slovenska  a celková 
víťazka Slovenského pohára. 
Chceš ešte niečo dodať? 
Chcela by som poďakovať celej mojej ro-
dine za podporu, za ten celý ich čas, kto-
rý sa mi venovali a  museli znášať moje 
nespočetné tréningy. Taktiež by som 
chcela poďakovať za finančnú podpo-
ru obci Valaská. Je dobré, že podporuje 
mladých športovcov a pomáha im plniť 
si svoj sen. 
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa špor-
tových, ale aj súkromných úspechov. A tak-
tiež ti prajem, aby sa ti podarilo vybojovať 
si nomináciu na Olympiádu v Tokiu.

Ďakujem. Mgr. Peter Jenča

Florbalový turnaj žiakov ŠZŠI


