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   Chcem vyjadriť  úprimné poďa-
kovanie  Technickým službám 
obce Valaská, ktoré sa aj tento 
rok postarali o zimnú údržbu 
na našich obecných komuniká-
ciách.
   Tohoročná zima bola bohatá na 
snehové zrážky, s ktorými sa veľmi 
dobre „popasovali“ zamestnanci 
technických služieb. Sneh odhŕňali 
z ciest a chodníkov a tiež zabezpe-
čili ich priebežné posýpanie. Všetci 
dobre vieme, že počasie v  zime 
býva veľmi vrtkavé – raz sneží, po-
tom prší, mrzne.
Zle zaparkované autá, úzke cesty,  
nepretržité nočné  sneženie -  tento 
nápor  úpravu  ciest a chodníkov 
sťažuje. Keďže naša obec sa skladá 
z  troch častí, zabezpečiť stoper-
centnú spokojnosť pre všetkých 
sa jednoducho nedá. Preto si vás 
dovoľujeme požiadať – vážení ob-
čania - o zhovievavosť a trpezlivosť, 
keďže Technické služby obce Va-
laská vynakladajú všetko úsilie na 
to, aby boli cesty zjazdné, bezpečné 
a nespôsobovali šoférom a  chod-
com komplikácie. Poďakovanie 
patrí aj vám, ktorí odhŕňali sneh 
pred svojím domom, činžiakom   
alebo ku smetným kontajnerom.

   Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Milí občania,
prihováram sa vám po troch mesia-
coch pôsobenia na poste starostu. 
Zo stretnutí, ktoré som mal s  vami 
v rámci predvolebnej kampane, som 
vedel, že môj prvý krok bude smero-
vať k  obecnému úradu. Je to úrad, 
ktorý musí fungovať, kde sa každý 
človek bude cítiť dobre, kde mu pora-
dia a  pomôžu zamestnanci a  vyba-
via  ho k spokojnosti.  
   Prvé kroky boli osobné pohovory 
s  pracovníkmi OcÚ a  technických 
služieb. Vyžiadal som si pracovnú 
náplň jednotlivých pracovných 
pozícií a  urobil som si svoj osobný 
personálny audit. Niektoré veci ma 
prekvapili príjemne, iné nepríjemne. 
Predstavil som im vlastnú predsta-
vu fungujúceho úradu a  na tom 
som začal stavať.  Asi to nebolo pre 
mnohých veľmi príjemné, ale zmena 
bola a stále je veľmi potrebná.  Musel 
som urobiť jedno nie veľmi príjemné 
rozhodnutie, no fungovanie obce je 
mojou prioritou. 
   Verím, že pri návšteve OcÚ  budete 
spokojní so službami a  vaše požia-
davky budú vybavené k  spokojnosti. 
   Aj vďaka vám sa nám podarilo 
naplniť aj druhú časť, a to je z posla-
neckého zboru vytvoriť kolektív pre 
tímovú a  konštruktívnu pracovnú 

Slušnosť, úcta, ale aj tolerancia a  ohľaduplnosť  voči ostat-
ným sú vlastnosti človeka, ktoré by mali byť  dieťaťu všte-
pované už od útleho detstva. Dieťa veľmi pozorne vníma 
situáciu v rodine a správanie rodičov, ktorí by mali byť pre 
neho príkladom. Hovorí sa, že rodič dieťa nemusí slušnosti 
učiť. Stačí, keď sám slušne žije a dieťa sa pridá...  Avšak, nie 
vždy je to  tak. V prvom rade prostredie, v ktorom dieťa žije 
a dospieva, má na neho veľký vplyv, či už v pozitívnom ale-
bo negatívnom zmysle. Podceňovanie, urážky a hrubé slová 
adresované z  úst rodičov, ale napríklad aj kamarátov, kto-
ré si deti v mnohých prípadoch berú za svoj vzor, sa neraz 
premietajú do ich slovníka, a v konečnom dôsledku aj do 
ich  správania. Akým vzorom potom raz budú pre svoje deti?
Prípadov nezmyselnej agresivity detí vo všeobecnosti, ale 
aj spolužiaka voči spolužiakovi na školách, z  roka na rok 
rastie. Dieťa sa kvôli partii a akémusi prijatiu a akceptovaniu 
v kolektíve uchyľuje k takému správaniu a konaniu, ktoré so 
slušnou výchovou a  správaním nemá nič spoločné. Bitky, 
slovné urážky a osočovanie sú na denno-dennom poriadku. 
Je za toto všetko zodpovedná len škola? Učitelia boli, a aj 
v súčasnosti by mali byť autoritou, ku ktorej deti vzhliadajú 
a bezpodmienečne ich rešpektujú. Ak sú však deti vedené 
nesprávnym smerom – smerom k arogancii, agresivite, prí-
padne aj zlým návykom, ako absencie v škole, zlé známky 

atmosféru. Momentálne fungujeme 
veľmi dobre, riešime dôležité veci tý-
kajúce sa našej obce, predkladáme si 
výzvy, ktoré sa budeme snažiť reali-
zovať v čo najkratšom období. Verím, 
že naša spolupráca bude v  tomto 
duchu fungovať celé 4 roky nášho 
funkčného obdobia.
   Ďalším mojím záväzkom k  vám 
bola otvorená a  efektívna komuni-
kácia. Práve preto som sa rozhodol, 
že každú stredu som tu pre vás, je to 
priestor, kedy môžete prísť za mnou 
a otvorene sa porozprávať o problé-
moch, ktoré vás trápia a ktoré by ste 
chceli riešiť. Rád sa s  každým z  vás 
osobne stretnem.
   Väčšinu trápi nová kanalizácia, mal 
som niekoľko stretnutí, ktoré sa týkali 
spôsobu realizácie i  dávania rozko-

paných ciest do pôvodného stavu. 
Cesty v našich uliciach sú v dezolát-
nom stave, no pokiaľ sa kanalizácia 
nespustí, budeme sa snažiť udržať 
ich v prejazdnom stave a všetky diery 
aspoň zasypávať. Aj technické služ-
by dostali zabrať v  tomto zimnom 
období. Pravidelne som chodieval 
kontrolovať stav vozoviek a  chod-
níkov a  „bombardoval“ riaditeľa 
technických služieb, aby bolo všetko 
prejazdné. Samozrejme, dotýka sa to 
všetkých ostatných ciest, ktoré pred-
stavujú skôr „tankodróm“ ako cesty 
pre motorové vozidlá. 
   V  predvianočnom období sme sa 
snažili potešiť aj tých, ktorí sú sami 
či majú fi nančné problémy. V spolu-
práci s  Maticou slovenskou a  Brez-
nianskou cukrárňou sme odovzdali 
potravinové balíčky osamoteným 
dôchodcom a rodinám v núdzi. 
   Krásne adventné nedele nám sprí-
jemnili svojím programom deti zo 
základnej, materskej či umeleckej 
školy.
   Nový rok sme začali v  duchu tra-
dícií, kde sme podporili naše krno-
hárky na výjazde v  nemeckom Gar-
misch-Partenkirchene a  nadviazali 
na to krásnou akciou, usporiadaním 
Druhého ročníka slovenského pohá-
ra v krňačkách v Potôčkoch.
   Obec, ako člen organizačného vý-
boru, sa podieľala na realizácii Maj-

strovstiev sveta juniorov a  mládeže 
v biatlone, ktoré sa konali v Osrblí. 
   Do úspešného konca a fi nančnou 
podporou v  sume 146  640 eur sme 
získali dotáciu na podporu opatro-
vateľskej služby, ktorá bola realizo-
vaná cez Ministerstvo práce soci-
álnych vecí a  rodiny cez operačný 
program Ľudské zdroje. 
   Po niekoľkoročnej žiadosti sme zre-
alizovali odkvap na strieške pri vstu-
pe do zdravotného strediska. Je to 
dočasné riešenie, nakoľko sa tomuto 
problému mienime venovať v blízkej 
budúcnosti. 
   Najviac sa tešíme z kotla a škrabky, 
ktoré sme zabezpečili pre Základnú 
školu Jaroslava Simana vo Valaskej. 
Veríme, že to uľahčí prácu našim ku-
chárkam a našim deťom bude naďa-
lej chutiť.
   Verím, že v tomto pracovnom du-
chu sa nám podarí naplniť naše 
spoločné sny a naša Valaská sa bude 
meniť k lepšiemu.

Mgr. Peter Jenča

a podobne, tak v takýchto prípadoch ani škola nepomô-
že a častokrát sa to skôr zvrtne na boj medzi školou a ro-
dičom. V prvom rade je dôležitý záujem rodiča  o dieťa. 
O jeho záľuby, činnosti, a aj o správne vypĺňanie voľného 
času. V  opačnom prípade sa na dieťati negatívne odra-
zia všetky tieto skutočnosti. Začne fajčiť, piť alkoholické 
a  energetické nápoje, potulovať sa, chodiť poza školu a 
rodič postupom času stratí všetku autoritu nad dieťaťom.  
V  tejto súvislosti si dovolím apelovať aj na správanie sa 
k  zdravotne ťažko postihnutým občanom, ktorí medzi 
nami žijú. Je hanbou, že sa takíto ľudia, ktorí majú prob-
lémy či už s chôdzou, alebo rečou, stávajú terčom posme-
chu a agresivity. Buďme príkladom! Príkladom, ako sa má 
správať človek k človeku. Veď predsa nikdy nevieme, kedy 
my samy budeme potrebovať nezištnú pomoc okolia. 
A toto je potrebné vštepovať  našim deťom odmala.
Občania, nebuďme ľahostajní voči naši m deťom. Učme 
ich už od narodenia, čo je v živote dôležité a ako sa v ňom 
„nestratiť a naučiť kráčať“. Slovo slušnosť by sme mali brať 
ako samozrejmosť, ktorá ide ruka v ruke s úctou a tam, kde 
nie je slušnosť, nemôže byť ani úcta. A pri dnešnej „rých-
lej“ dobe nezabúdajme  na úsmev. Nestojí nič a pritom vie 
niekomu spraviť deň krajším. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Príhovor starostu 

SNAŽME SA, ABY SLUŠNOSŤ NEVYMRELA

POĎAKOVANIE
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Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky realizuje 
dopytovo  orientovaný   projekt
Podpora opatrovateľskej služby

v obci Valaská

      Trvanie projektu:
          Január 2019 – december2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci op eračného programu 

Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk 
www.ia.gov.sk

   Občiansky preukaz je verejná 
listina, ktorou občan Slovenskej 

republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne ob-
čianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uve-
dené v občianskom preukaze, vydáva sa s dobou 
platnosti 10 rokov.
      Podľa zákona 224/2006 Z. z. o občianskych 
preukazoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podľa § 2 ods. 2 „občiansky preukaz je 
povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty 
rok a má trvalý pobyt na území Slovenskej re-
publiky. Patrí sem aj občan bezvládny a zbavený 
spôsobilosti na právne úkony.“
   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v 
Brezne disponuje mobilným pracoviskom na 
vydávanie dokladov už od 02.11.2012. Žiadosť o 
vydanie dokladov sa podáva príslušnému úradu 
osobne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôso-
bilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho 

Dňa 16. februára 2019 sa konali Z imné športo-
vé hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Organizátorom podujatia  bola ZO JDS Pod-
brezová - Štiavnička, kde sa na príprave spolu-
podieľala aj ZO JDS Michalová. Miesto poduja-
tia na Majeri medzi Hroncom a Osrblím bolo 
vybrané po skúsenostiach z roku 2018. Svoju 
kladnú úlohu tu zohral i ústretový prístup per-
sonálu Ski centra na Majeri pod vedením maji-
teľa Miroslava Medveďa. 
Prítomným sa na úvod prihovoril predseda OO 
JDS Brezno Daniel Kianica a starosta obce Pod-
brezová Mgr. Ladislav Karhordó, ktorý privítal 
všetkých prítomných a pretekárom poprial 
veľa úspechov v súťažiach.  
To, že pohyb je nielen výsadou mladých ľudí, 
dokázali seniori svojou účasťou, kde sa ich pri 
prezentácii v športovom areáli zišlo okolo 110.  
Na podujatí sa za základnú organizáciu JDS 
Valaská zúčastnilo 25 členov. 10 členov  sa za-
pojilo do bojov o medaily, a to v disciplíne 
- preteky na sánkach.   
Preteky začali obrovským slalomom mužov a 
žien, ženy i muži si zmerali sily v pretekoch na 
sánkach. Preteky pokračovali behom mužov a 

V  súčasnosti je čoraz väčší záujem zo strany  

našich obyvateľov o opatrovateľskú službu 

v  domácom prostredí, ktorú poskytuje obec 

Valaská formou terénnych sociálnych služieb. 

V  júli  2018 bola možnosť zapojiť sa do pro-

jektu výzvy „ Podpora opatrovateľskej služ-

by“. Prvé kolo podania žiadosti bol 31. august 

2018. Podmienky poskytnutia fi nančného 

nenávratného príspevku obec Valaská splni-

la a pre obec bola schválená dotácia v sume 

143 640,00 € z  Ministerstva práce sociálnych 

vecí a  rodiny SR cez operačný program Ľud-

ské zdroje. Zmluva je uzatvorená na dobu 24 

mesiacov  od 01.01.2019 do 31.12.2020 a  fi -

nancie sa budú uplatňovať výlučne na úhradu 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 

projektu.  

 Cieľom  tohto projektu je zlepšiť prístup ku 

kvalitným a  cenovo prístupným sociálnym 

službám. Uvedený cieľ prispeje k  predchá-

dzaniu umiestňovania klientov do zariadení 

sociálnych služieb, kedy často práve zmena 

domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na  

celkový psychický a  zdravotný stav našich 

najstarších obyvateľov. Proces starnutia oby-

vateľstva sa bude v  najbližších desaťročiach 

zrýchľovať. Je to dôsledok  poklesu počtu na-

rodených detí a predlžovania ľudského života.  

Je to proces, ktorý je nezvratný, nemožno ho 

zastaviť. Zároveň sa strácajú tradície opatro-

vania rodičov deťmi, vzhľadom na pracovné 

vyťaženie, migráciou obyvateľstva  za prácou 

a  pod. Preto je potrebné sa postupne pripra-

vovať na danú situáciu tak, aby sa opatrova-

teľská služba stala bežnou súčasťou života 

seniorov a zdravotne ťažko postihnutých oby-

vateľov. 

Bc. Silvia Krupová

referent sociálnych vecí

Polícia upozorňuje
opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianske-
ho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre 
bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania 
na lôžko podať žiadosť osobne („bezvládny ob-
čan“), aj iný občan po predložení svojho občian-
skeho preukazu a písomného plnomocenstva na 
zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bez-
vládneho občana podľa § 3 ods. 1; podpis sa ne-
vyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. 
      K žiadosti bezvládneho občana sa musí pred-
ložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan 
nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlho-
dobého pripútania na lôžko. Nasnímanie po-
doby bezvládneho občana možno vykonať aj v 
mieste, kde sa zdržuje, ale o vyhotovenie občian-
skeho preukazu nemožno požiadať urýchlene 
do dvoch pracovných dní. Súčasťou občianske-
ho preukazu je aj elektronický čip. 

plk. Mgr. Kamil Kmeť                                  
                                                                                                                            

ZIMNÉ  ŠPORTOVÉ  HRY  SENIOROV  HRONEC -  MAJER
žien, kde bežecký okruh meral pre všetky ka-
tegórie 1 km. 
Svojou účasťou nás prišiel povzbudiť starosta 
obce  Mgr. Peter Jenča a poslanec obecného 
zastupiteľstva Ing. Ján Dundovič. Ich povzbu-
dzovanie zrejme pomohlo, medzi účastníkmi 
sa naša organizácia nedala zahanbiť. Vo veko-
vej kategórii do 70 rokov si vybojovala strie-
bornú medailu p. Eva Donovalová. Vo vekovej 
kategórii nad 70 rokov  patrili všetky tri stupne 
našim členkám v poradí: 
1. miesto A. Demeová, 2. miesto M. Pipichová 
a 3. miesto V. Čiefová. V kategórii muži do 70 
rokov si zlatú medailu vybojoval M. Krupa a 
striebornú medailu E. Sedlák. V celkovom hod-
notení jednotlivých základných organizácií 
okresu Brezno sme sa umiestnili na druhom 
- striebornom mieste. Vyhrali vlastne všetci 
účastníci akcie, či už ako súťažiaci alebo diváci. 
Atmosféra výborná, počasie výberové, pobyt 
na zdravom vzduchu vo výbornom kolektíve, 
ústretový personál.
Športu zdar a dovidenia o rok!

 Viera Sedláková ,
predsedníčka ZO JDS Valaská

 Projekt 
,,Podpora 

opatrovateľskej služby“ 
obce Valaská
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Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny 

Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť považuje za dôležite upozorniť občanov, 
že podľa Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázane pod elektrickým vedením:
- Zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre 
- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 
metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
- Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
- Vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
- Vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky sústavy. 
Ďalej podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo ná-
jomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošet-
rovať a udržiavať.
Poprosíme každého vlastníka pozemkov, aby v  prípade potreby poskytli zamestnancom 
Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti   potrebnú súčinnosť  pri kontrole a prípadnom 
odstraňovaní a okliesňovaní  stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku 
elektrických vedení. Aby vlastníci pozemkov pod elektrickým vedením umožnili zamestnan-
com Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti vstup na ich pozemky. Drevná hmota, ktorá 
zostane po vykonaní pilčíckych prác, patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.  
Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude usku-
točnená v  priebehu mesiaca február, marec 2019 na ulici Cesta osloboditeľov, Vladislava 
Valacha, Na studničke, Potôčky.
V zmysle §47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny v ám zároveň ako orgánu ochrany 
prírody oznamujeme, že plánujeme previesť odstránenie a  okliesnenie stromov aj iných 
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení 
(elektrických vedení) v obci/meste. 
V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia Stredoslovenskej distribuč-
nej spoločnosti na vstup na pozemok resp., na uskutočnenie odstraňovania a/alebo oklieš-
ťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť Stredoslovenskej 
distribučnej spoločnosti vo výkone týchto oprávnení, bude Stredoslovenská distribučná 
spoločnosť považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike 
a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii. 

Stredoslovenská distribučná a. s.

      Podľa mojich poznatkov je zvonička na 

Piesku už značne stará ,,babka”. Jej zrod sa 

datuje do začiatku 30. rokov minulého storo-

čia (20.st.). Jej pôvodná konštrukcia bola tiež,  

ako v súčasnosti, drevená a mala skromný in-

teriér. Okrem jedného zvona, z ktorého viselo 

dlhé konopné lano, nebolo v jej vnútri žiadne 

vybavenie (oltár, obraz a pod.). Táto drevená 

stavba s betónovým základom a pristavanými 

betónovými schodíkmi bola umiestnená do 

centra obývacej zóny osady, presnejšie oproti 

robotníckej kolónii na tzv. ,,pľaci“. Susedila s 

domom, v ktorom bývali Čunderlíkovci a Kor-

bačkovci.

Zvonička mala svoje poslanie, a to svojím 

vyzváňaním upozorňovať, resp. informovať 

občanov na vznik požiaru alebo o prípadnej  

blížiacej sa živelnej či  prírodnej pohrome 

(búrky, povodne a iné ), ktoré by mohli ohroziť 

ich životy alebo narobiť škody na ich majetku.

Až neskôr táto zvonička začala slúžiť  ďalšie-

mu účelu. Jej zvonenie často  oznamovalo 

smutnú zvesť - úmrtie občana Piesku, a svo-

jím ,,umieráčikom“ vyprevádzalo nebohého 

na jeho poslednej ceste.

      Ale aj večerné vyzváňanie zvona, ktoré sa 

ozývalo po celej osade, dotváralo miestnemu 

obyvateľstvu akýsi kolorit večernej pohody a 

pokojnej atmosféry po ich celodennej namá-

havej práci v piesockej fabrike. ( Aj ja osobne 

ako malý chlapec som mal tú česť v období 

rokov 1947 - 1952 zapojiť sa do ,,mendíkov-

skej“ činnosti, ktorá spočívala v pravidelnom 

večernom vyzváňaní v tejto zvoničke. Na toto 

obdobie mám len tie najkrajšie spomienky.)

       Okolie zvoničky sa postupom času stalo 

centrom pulzujúceho života osady. Na scho-

doch zvoničky sa hrávali najradšej deti.  Tu sa 

po večeroch zhromažďovala  a stretávala mlá-

dež. Poblízku zvoničky sa väčšinou uskutoč-

ňovali nielen kultúrne podujatia (divadelné 

predstavenia ,,Gašparka“ pod veľkým šiatrom 

(stanom)), ale i športové súťaže. V letných me-

siacoch - podvečer, kedy sa začala schádzať 

,,mlaď“, už zďaleka bolo počuť zvuk heligón-

ky a tóny piesní. Ej, veselo bolo voľakedy na 

Piesku...

V 1. polroku šk. roka 2018/2019 prináleží 
odmena od OcÚ Valaská  za výborný pro-

spech a vzorné správanie týmto žiakom ZŠ 
J. Simana:

Lucia Gonosová, 7. A
Janka Lenártová, 7.A

Ján Sebastián Vilhan, 7.A
Jakub Bíreš, 7.B

Ester Melicherčík, 7.B
Petra Senčeková, 7.B

Lukáš Patúš, 8.A
Lukáš Havaš, 8.B

Emma Janeková, 8.B
Dorotka Slivková, 8.B

Tomáš Ďurica, 9.A
Michaela Grísniková, 9.A

Filip Kováčik, 9.A
Sára Pacerová, 9.A

Rebeka Strmeňová, 9.A
 Paulína Zelenčíková, 9.A

Daniela Auxtová, 9.B
Lenka Medveďová, 9.B

Radoslava Rafajová, 9.B

    Zvonička neskôr po rozšírení fabriky mu-

sela uvoľniť svoj priestor a bola premiestnená 

na horný koniec Piesku - Pod Diel. O ňu sa v 

súčasnosti s hrdosťou a pietou starajú viacerí 

piesockí občania, za čo im patrí veľká vďaka!

V mojej mysli zostali už len tie najkrajšie spo-

mienky na túto  našu pamiatku - na zvoničku. 

Verím, že moji rodáci ju budú aj naďalej opat-

rovať, príkladne starať sa a chrániť ju, aby ešte 

dlhé roky prekvitala, plnila svoje poslanie a 

slúžila ďalším generáciam ?!

Dr. Ján Patúš

PIESOCKÁ ZVONIČKA

Odmena za vysvedčenie
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„Padlo do úrodnej pôdy“, toto heslo sa nies-
lo celým naším koledovaním. Z vyzbieraných 
prostriedkov sa podarilo v  Ugande, v  mes-
tečku Nkokonjeru dobudovať a  zrekonštru-
ovať Dom prozreteľnosti, ktorý vedú sestry 
z kongregácie Malých sestier sv. Františka 
z Assisi. Snahou sestier je zlepšovať život detí 
s postihnutím v miestnej komunite a prispieť 
k  transformácii inštitucionálnej starostlivosti 
na domácu starostlivosť. Vďaka ich neúnavnej 
práci sa za uplynulý rok podarilo reintegrovať 
naspäť do rodín 4 deti. Dnes tu svoj druhý do-
mov nachádza 48 detí s rôznym druhom po-
stihnutia. V areáli centra sa nachádza aj dom 
pre seniorov, malá farma s  hospodárskymi 
zvieratami a pekáreň. Centrum zamestnáva 2 
terapeutov, ktorí sa deťom venujú v novo zre-
konštruovanej miestnosti s moderným vyba-

Na sviatok Bohozjavenia 6.1.2019 
vystúpil spevokol Lipka pri MO 
MS v  rímskokatolíckom kostole 
Sv. Klementa v Hronci. Po veľmi 
vrúcnom a milom prijatí od miest-
neho duchovného otca Mgr. Jána 
Hrablaya predstavil prítomným 
spevokol a jeho 16 ročnú činnosť 
predseda MO MS. Nasledovala 
báseň v  podaní Miroslava Mi-
hoka. V  prvom bloku zaspievali 
členovia spevokolu piesne: Ó, Ty 

Aj v roku 2018 ste prijali koledníkov 
do svojich domovov

vením. Každý týždeň sem prichádzajú rodičia 
so svojimi deťmi, aby s nimi cvičili a naučili sa, 
ako sa o deti so špeciálnymi potrebami starať. 
   Samozrejmosťou sú  pravidelné výjazdy za 
rodinami týchto detí, sestry ich pozývajú na 
tzv. mobilné kliniky na  odborné vyšetrenia 
lekárov z partnerských nemocníc. Deti tak ne-
musia cestovať do vzdialených miest. Vyšet-
renia očí, uší či nervového systému tak môžu 
absolvovať priamo v Nkokonjeru. 
   Okrem Domu prozreteľnosti vykoledované 
fi nančné prostriedky poputujú aj do neďale-
kej dediny Kyabakadde, kde sa organizácia 
KRUDEP snaží fi nančne osamostatniť.  V roku 
2016  Dobrá novina podporila výstavbu mly-
na na kukuricu, vďaka ktorému si dnes doká-
žu obyvatelia zarobiť dosta-
tok prostriedkov na podporu 
vzdelávania miestnych detí. 
   Dobrá novina v roku 
2019 podporí nielen Dom 
Prozreteľnosti, ale aj ďal-
šie rozvojové projekty pre 
ľudí v núdzi v Ugande, Etió-
pii, Kamerune, Južnom Sudá-
ne, Keni, Rwande a Tanzánii. 
Verím, že na základe tohto 
krátkeho súhrnu aktivít, 
ktoré sa mohli zrealizovať aj 
vďaka vašej veľkorysej pod-
pore, usúdite rovnako ako 
ja, že naše príspevky naozaj 

„padli na úrodnú pôdu“. Ešte raz v mene celé-
ho tímu Dobrej noviny ďakujem všetkým de-
ťom a vedúcim, ktorí sa zapojili do koledova-
nia a samozrejme všetkým vám, ktorí ste nás 
prijali a podporili. 

Zdroj: https://www.dobranovina.sk/projekty/            
Mgr. Kristína Magerová – ZO pre farnosť 
Valaská

vianočný čas - sicílska ľudová ko-
leda, Veselej vianočnej doby – ko-
leda, Čujte, Čujte, pastieri – koleda, 
Na oblohe žiari hviezda a Daj Boh 
šťastia tejto Zemi – Gašpar Drozád 
z  Chrenovca. Nasledovala báseň 
o  vianočnom čase a  období naj-
krajších sviatkov v roku od členky 
spevokolu Ing. Fischerovej. 
    V  druhom bloku zaspievali 
členovia spevokolu tieto piesne: 
Počúvajte, Kresťania - Dušan Bill, 

Trojkráľový koncert spevokolu LIPKA
Narodil sa Pán - slovenská ľudo-
vá, Búvaj, dieťa krásne - František 
Prášil, Poďme Bratia do Beltehéma 
– ľudová, Nech ten chrám - Mo-
nika Juhásová. Pred poslednou 
piesňou – piesňou Vianoc Tichá 

Noc - Franz Gruber sa s  prítom-
nými rozlúčil vinšom a  prianím 
všetkého dobrého v novom roku 
2019 predseda MO MS Valaská. 
Po odspievaní poslednej piesne 
poďakoval prítomným a vystupu-
júcim pán farár Mgr. Ján Hrablay 
so želaním vystúpenia spevokolu 

v Osrblí. 
   Milo ostali členovia spevokolu 
prekvapení, keď bolo pre nich 
pripravené v priestoroch pizzerie 
Hronka občerstvenie vo forme 
teplého čaju, domácich makov-
níkov a chlebíčkov. Veľmi nás po-
tešila aj osobná účasť pána farára 
na tomto posedení. Vytvorili sme 

tak jednu veľkú matičnú rodinu. 
Veľmi pekne ďakujeme Obec-
nému úradu v  Hronci, no  najmä 
pánovi farárovi za možnosť vystú-
penia a  veríme v  ďalšiu úspešnú 
spoluprácu. 

 Výbor spevokolu LIPKA
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   Výbor zvolal na 25. 1. 2019 VČS pre svojich 

členov, sympatizantov a priateľov MS. Na za-

čiatku zasadania si prítomní zaspievali hymnu 

MS – Kto za pravdu horí, nasledoval kultúrny 

program žiakov ZUŠ pod vedením pani učiteľ-

ky Vlasty Pastorkovej. Po schválení programu 

predseda MO MS predložil návrh stanov na 

schválenie /stanovy boli k  nahliadnutiu týž-

deň pred schôdzou na nástenke na námestí/. 

Nasledovali správy o činnosti MO MS (PaedDr. 

Magera), spevokolu Lipka (Mgr. Badinková), 

ako aj správy o  počte členskej základne MO 

MS (Mgr. Hanková) a  spevokolu Lipka (Mgr. 

Badinková). Prostredníctvom obecných no-

Výročná členská schôdza MO MS Valaská za rok 2018
vín ste si mohli prečítať v rubrike Matičný hlas 

prehľadne naše aktivity za rok 2018.  

   K prítomným sa prihovoril 1. podpredseda 

MS Mgr. Marek Hanuska, predseda fi nančnej 

komisie Ing. Ján Dundovič, predsedkyňa MO 

JDS Viera Sedláková a starosta obce Mgr. Pe-

ter Jenča. Najbúrlivejšou časťou schôdze bola 

diskusia. Člen výboru PaedDr. Dušan Sliačan 

vyjadril veľké sklamanie z nečinnosti kompe-

tentných, týkajúce sa dehonestácie štátneho 

znaku umiestneného na hokejových dre-

soch Slovenskej reprezentácie. MO MS prijala 

uznesenie, v ktorom napíše otvorený list s kri-

tikou na kompetentné orgány štátnej správy. 

   Súčasťou piatkového stretnutia bola aj pre-

zentácia publikácií a propagačného materiálu 

z vydavateľstva MS, ktorú zabezpečil Dom MS 

v Banskej Bystrici. Veľmi nás teší, že na zasa-

daní boli zastúpení aj naši kolektívni členovia 

– MŠ, ZŠ J. Simana a OUI vo Valaskej. Na zasa-

daní si prítomní členovia vypočuli predbežný 

plán práce na rok 2019, ktorý sa bude podľa 

aktuálnych potrieb dopĺňať. 

   Všetkým vám ĎAKUJEME za podporu, pria-

teľské a povzbudivé slová, za nápady a náme-

ty, ale aj za slová kritiky, lebo tie nás posúvajú 

dopredu! Za fi nančnú a  materiálnu pomoc 

ĎAKUJEME bývalému vedeniu obce, ako aj 

vedeniu Matici slovenskej v Martine. Pevne 

veríme, že nové vedenie obce bude matičnej 

myšlienke v našej obci naklonené a podporí 

naše aktivity aj v tomto roku. 

Výbor MO MS Valaská
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Chceme upozorniť čitateľov 
Valaštianskeho hlásnika, 

že v apríli sa v priestoroch 
výstavnej siene uskutoční 

výstava:
Apríl, mesiac lesov.

Opäť bude zameraná aj na 
ochranu prírody a života 

v nej. 
Ak by ste mali nejaký dobrý 
nápad pri otvorení výstavy,

 ak máte obrázky, ktoré by ste 
mohli poskytnúť na výstavu, 

obrázky lesov - tých krásnych, 
aj zdevastovaných, zvierat, 

vtákov v našich lesoch, ktoré 
sú v ohrození,  

môžete ich priniesť do Knižnice 
A. A. Baníka pani Danke Králiko-
vej už v  priebehu marca. Chce-
me osloviť školy aj vás, občanov, 
ktorým záleží na našich lesoch, 
prírode a živote  v nej, aby ste sa 
prišli pozrieť, prípadne aj aktív-
ne spolupracovali na príprave. 

Dňa 12.1.2019 došlo na voľnom 
priestranstve v blízkosti altánkov 
v  materskej časti obce k  zosuvu 
pôdy do podzemia. Ide už o nie-
koľkokrát sa opakujúci jav, známy 
už aj z  minulosti. V  roku 1964 sa 
neďaleko prepadol kôň. 
Miesto prepadu je ohradené za-
tiaľ výstražnými  páskami. Vstu-
povať do miesta prepadu je ne-
bezpečné. To, že sa zosuv pomaly 
pohybuje, spôsobuje zakaľovanie 
vody v  jazierku Tajch. Dochádza 
k odplavovaniu sedimentov. Ná-
sledne môže dôjsť k  ďalšiemu 
pohybu pôdy. Kaverny v  danom 
území môžu mať hĺbku až do 30m 
od povrchu a je náročné ich zistiť. 
Územie s  najvyšším rizikom pre-
padávania bude oplotené. Vznik-
nutú situáciu  rieši Oc Ú Valaská.

Ľubomír Múka 

Milí rodičia a priatelia školy,
 Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% 
dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb 
Odbornému učilišťu internátnemu vo Valaskej. 
Finančné príspevky získané touto formou každo-
ročne využívame na modernizáciu vzdelávacieho 
procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia učeb-
ní a ostatných priestorov školy. Z prostriedkov pra-
videlne podporujeme aj rôzne súťaže, umelecké a 
športové aktivity detí, organizáciu spoločenských a 
kultúrnych podujatí a záujmovú činnosť detí. 
   Financie môžete poukázať prostredníctvom OZ 
,,Podaj mi ruku”, ktoré od roku 2004 fi nančne aj ma-
teriálne pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací 
proces.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme Obecnému úradu vo 
Valaskej za poskytnutie prezenč-
ného stánku počas vianočných 
trhov na námestí 21.12.2018. 
Opätovne sa nám naskytla mož-
nosť ukázať prácu našich žiakov 
v  podobe vianočných  výrobkov 
a  prezentácie výroby vianočných 
oblátok. 
Veľké ďakujem patrí aj pekárni 
Hronec a  pani Zuzke Karakovej 
z Hronca. 
Ďakujeme aj  rodičom našich žia-
kov, ktorí vystupovali v  sprievod-
nom  kultúrnom programe.

Zamestnanci OUI  Valaská 

KAPUSTNICA
Každoročne na sklonku roka sa 

lúčia žiaci praktickej školy spo-

ločným posedením pri vianoč-

nej kapustnici. Tak sme sa aj my 

19.12.2018 rozlúčili so starým ro-

kom. Pripomenuli sme si tradície 

Vianoc, porozprávali sa o zvykoch 

História sa opakuje

Odborné učilište internátne, Švermova 1, Valaská 976 46

 Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva:
IČO: 37957490
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: “Podaj mi ruku”
Ulica: Švermova 1
PSČ: 976 46 Valaská

Tlačivo si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze:
Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_da-
ne_z_prijmov_fyzickej_osoby_01-2018.pdf

Za všetky dary, ktoré sú vyjadrením Vašej priazne a 
podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

Správna rada OZ

Sponzorský dar
Po vianočných prázdninách žia-

kov Praktickej školy internátnej  

pri OUI vo Valaskej čakalo veľké 

prekvapenie. 

Žiaci od manželov Mirky a  Dar-

rena Robsonovcov z  Anglicka 

dostali sponzorský dar vo forme 

rôznych didaktických  hier na 

rozvoj myslenia, priestorového 

vnímania, pamäti, rozvoj jemnej 

motoriky, sluchového vníma-

nia. A tiež rôzne drobné detské 

hudobné nástroje. Oči im žiarili 

šťastím. Denne ich využívame vo 

vyučovacom procese. 

Žiaci sa tešia, že sú pri práci 

s  nimi úspešní. Všetci žiaci, za-

mestnanci školy srdečne ďakujú 

za tieto darčeky.

Veľké ďakujem manželom Rob-

sonovcom patrí aj od vedenia 

školy. 

v jednotlivých rodinách, zaspieva-

li si vianočné koledy spolu s akor-

deónom. 

Žiaci 1. a  3. ročníka pod vedením 

p. Ing. Štulrajterovej pripravili vý-

bornú kapustnicu, školský punč 

a upiekli aj koláčik.

Mgr. M. Lámerová

Zimná vychádzka
V týždni od 7.1. do 11.1.2019 

sme zrealizovali  lyžiarsky výcvik 

pre žiakov  7. ročníka a druhákov 

v OUI. 

Keďže sa žiaci praktickej školy 

druhého  ročníka z dôvodu rôz-

nych zdravotných problémov 

tohto lyžiarskeho kurzu nemohli 

zúčastniť, zorganizovali sme pre 

nich aspoň vychádzku na Majer, 

kde ich vrstovníci lyžovali.

Spolu s rodičmi sme sa pokochali 

prírodou, trošku vymrzli a hladní 

sme sa vrátili do školy. Počasie 

nám veľmi neprialo, husto sneži-

lo, ale páčilo sa nám. Poďakova-

nie patrí vedeniu školy a pánovi 

školníkovi, ktorí nás bezpečne 

prepravil školským autom.

Mgr. M. Lámerová
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 Zo života materskej školy
Po zimných prázdninách sme sa všetci tešili na naše deti, ktoré si užívali 
najkrajšie sviatky v roku v spoločnosti rodičov, starých rodičov a súro-
dencov. Pripravili sme im  krásny zážitok. Obohatili sme našu výchov-
no-vzdelávaciu činnosť o  modernú formu zážitkovej akcie pre deti. 
Pozvali sme do našej materskej školy mobilné planetárium. Čo to je? 
Zvedavo sa pýtali deti až dovtedy, kým prešli záhadným vchodom do 
mobilného planetária a uvideli nekonečné množstvo hviezd na  oblohe. 
Prostredníctvom rozprávky sa deti naučili o hviezdach a vesmíre na pla-
netárnej kupole priamo v našej materskej škole. Dozvedeli sa, prečo sa 
na zemi strieda deň a noc, ako sa nazývajú fázy Mesiaca, ako sa nazýva-
jú najznámejšie súhvezdia a pod. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, 

rozprávali o ňom ešte niekoľko dní. Projekciu deti sledovali poležiačky, 
čo malo zároveň aj relaxačný účinok. Našli sa aj také deti, ktoré nechceli 
vojsť do mobilného planetária, ale určite si tento zážitok vychutnajú, 
keď budú o niečo staršie.
Zasnežený január a február nám ponúkol dostatok príležitostí na zimné 
športy a šantenie na snehu. Deti okrem bežných denných činností mali 
možnosť zažiť aj jeden netradičný športový zážitok, ktorý sme zorga-
nizovali na Majeri. Zimnú športovú olympiádu. Zúčastnili sa jej deti v 
sprievode svojich rodičov. Pani učiteľky pripravili rôzne súťažné disciplí-
ny. Preteky na boboch a sánkach, v lyžovaní a na zistenie kondičky ro-

dičov - súťažnú disciplínu v ťahaní svojich ratolestí na boboch hore bre-
hom. Zažili pri tom kopec zábavy. V športovom zápale vybehli zo štartu 
tak rýchlo, keďže chceli byť v cieli prví, že si ani nevšimli, že ich deti ostali 
ležať na snehu a nie na boboch. Potom si svoje sily zmerali aj oteckovia, 
ktorí mali za úlohu vytiahnuť hore svahom svoju manželku. Preukázali 
pri tom nielen športového ducha, ale aj bojovnosť a chuť vyhrať. Vy-
hodnotené boli všetky súťažné disciplíny, deti si odniesli domov sladkú 
zlatú medailu a víťazi dokonca dva putovné poháre. Deti po náročných 
športových výkonoch boli odmenené chutným párkom.
Fašiangy sú doba od Troch kráľov do P opolcovej stredy. Najznámejšie 
a zároveň najveselšie sú posledné dni fašiangu spojené s hodovaním 
a radovánkami, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj dospelí. Už chystáme 
v  triedach masky, škrabošky, spievame piesne a  tancujeme žartovné 
tance, pripravujeme sa na karneval. Uskutočníme ho 26. februára  v dol-
nej MŠ a 27. februára v hornej MŠ, ktoré takto familiárne nazývame. Už 
teraz deti rozprávajú o svojich maskách, ktoré si spolu s rodičmi chys-
tajú. A nielen deti, ale aj my, pani učiteľky. O dobrú náladu a zábavu sa 
nám postará pán Vincúr, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. 

Ples ČK sa konal 23.2. za bohatej účasti, členov ČK a ich sympatizantov. 

Výbor ČK  by sa chcel  veľmi pekne poďakovať obci Hronec v zastú-

pení p. starostom Nemkym, ktorý nám poskytol priestory sály bez fi -

PLES Červeného kríža

Takto sa dni pekne jeden za druhým míňajú a po Popolcovej strede sa 
končia všetky radovánky. Všetkým čitateľom Valaštianskeho hlásnika, 
rodičom a našim deťom  prajem  pokojné pôstne obdobie pred Veľkou 
nocou.

Mgr. Babčanová Iveta, riaditeľka MŠ

nančnej úhrady. Program nám prišli predviesť dievčatá z našej ZUŠ-ky, 

tanečný odbor. Slečny pod vedením p. učiteľky Janošovej predviedli 

úchvatnú choreografi u. Zábavu na plese sme prerušili len preto, aby 

sme rozdali bohatú tombolu, za ktorú ďakujeme všetkým našim spon-

zorom. Do budúceho plesu nás čaká veľa práce v miestnom spolku 

ČK. O všetkom vás budeme informovať.

za miestny spolok ČK tajomníčka Silvia Vilhanová
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Od môjho zloženia sľubu 
poslankyne Obecného 
zastupiteľstva vo Valaskej 
ubehlo takmer 100 dní. 
Chcela by som sa s  vami 
podeliť s  mojimi postreh-
mi. 
Som poslankyňa. Môžem 
napríklad znova pripome-
núť na zasadnutiach, že 
na ulici Pod Hrbom je po-
trebné urgentne riešiť zo-
suv cesty. Takýto podnet 
však môže podať každý 
občan. Čo viac teda mô-
žem ako poslankyňa urobiť? 
Priznám sa, že mi vadí, keď moja úloha nie je 
priamo spojená s výkonom. Chcem sa aktív-
ne zapájať do riešenia úloh, vykonať zmeny, 
ktoré tak nutne potrebuje naša obec. Prak-
ticky môže tieto úlohy plniť len náš obecný 
úrad a  jeho zamestnanci. Začala som teda 
tým, že som sa stala členkou rôznych komisií 
(fi nančnej, stavebnej, sociálnej a  športovej) 
a členkou Rady školy ZŠ J. Simana. Cez komi-
sie, ich predsedov a referentov (zamestnan-

Aj vám sa zdajú niektoré informácie nejasné a chcete vedieť ako veci fungujú? Spoločne 

si prejdeme niektoré základné otázky ohľadom fi nancií, fungovaní samosprávy a o živote 

celkovo. 

Otázka: Musím podať daňové priznanie za moje príjmy v roku 2018?

Odpoveď: Predali ste v roku 2018 byt, dom či pozemok, ktorý ste vlastnili menej ako 5 ro-

kov? Mali ste ročný príjem z pracovnej činnosti, ktorý je vyšší ako 1 915,01 EUR? Mali ste viac 

zamestnávateľov a zdrojov príjmu počas roka? Ste dôchodca, študent, ktorý má „brigádu“ 

s ročným príjmom vyšším ako 1 915,01 eur? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, 

mali by ste podať daňové priznanie. 

Daňové priznanie za vás môže podať aj váš zamestnávateľ. Po podpísaní žiadosti o ročné 

zúčtovanie a  po doložení potrebných dokumentov za vás zamestnávateľ podá tzv. ročné 

zúčtovanie. Keď ste napríklad v roku 2018 menili zamestnávateľa, stačí doložiť potvrdenie 

o príjme a ročné zúčtovanie za vás pripraví.

Ak ste ale mali v roku 2018 aj príjem napríklad z predaja nehnuteľnosti, alebo z nejakej bri-

gádnickej činnosti, je potrené daňové priznanie vyplniť a podať najneskôr do 01.04.2019. 

Ak máte pochybnosti, či daňové priznanie máte podať, alebo neviete, ako správne vyplniť 

tlačivo, môžete sa obrátiť na da ňový úrad. Na Daňovom úrade v Brezne vám radi poradia 

a pomôžu. Nenechávajte si to ale na poslednú chvíľu. 

Zuzana Rolincová

P O Z V Á N K A
  Obvodná poľovnícka komora 

BREZNO

Vás pozýva na

 Chovateľskú prehliadku 
poľovníckych trofejí

ulovených v poľovných revíroch 
okresu Brezno  

v poľovníckej sezóne  2018 – 2019. 

Miesto: Reštaurácia  Ω – OMEGA CLUB, 
Švermova 7, Brezno

Otvorenie prehliadky:  23. marec 
2019   o 10.00 hod.

Trvanie  prehliadky pre verejnosť: 

23.3.2019 (sobota)  10.00 – 18.00 hod.

24.3.2019 (nedeľa)  08.00 – 13.00 hod.

Súčasť výstavy: výstavka malieb príro-
dy a poľovníctva detí ZŠ

Mojich prvých, takmer 100 dní v úlohe poslankyne
cov OcÚ) sa aktívne snažím 
hovoriť o problémoch, kto-
ré v  obci máme. Dohlia-
dam na jednotlivé zadania, 
ktoré OcÚ cez naše komi-
sie dostane. Musím oceniť 
snahu o  zmenu vo fungo-
vaní OcÚ. Ako efektívne 
bude ale OcÚ fungovať, to 
ešte uvidíme. 
Na jednom z  pracovných 
stretnutí som pripravila 
prehľad fi nancovania veľ-
kých infraštruktúrnych 
projektov, ktoré naša obec 

potrebuje. Máme možnosť využiť fi nanco-
vanie z  eurofondov aj  z  rôznych národných 
projektov. Bohužiaľ, nemáme zatiaľ zamest-
nancov OcÚ, ktorí by mali kapacitu sa týmto 
veľkými infraštruktúrnym projektom a ich fi -
nancovaniu venovať. Výzvy budem ďalej sle-
dovať. Po obsadení voľného miesta referenta 
na OcÚ (http://www.valaska.sk/volne-pra-
covne-miesta.html) sa budem snažiť o  to, 
aby sme ďalšie výzvy nepremeškali. Viem, 
schvaľovanie projektov môže trvať viac ako 2 

roky. Nebuďme ale krátkozrakí. To, čo úspeš-
ne začneme my, môžu dokončiť ďalší, ktorí 
prídu po nás. Hovoríme tu o investíciách vo 
výške niekoľko miliónov eur, ktoré by nám 
pomohli vyriešiť dlhodobo zanedbávanú in-
fraštruktúru vo Valaskej. 
Veľmi ma potešilo, že pán starosta plánuje 
v najbližšom čase predstaviť svoj investičný 
plán na nadchádzajúce 4 roky. Verím, že sa 
tak stane čo najskôr, aby sme mohli v rámci 
komisií  zvážiť jednotlivé návrhy a  rozpraco-
vať ich do projektov. Valaská potrebuje, aby 
sa na týchto projektoch začalo čo najskôr 
pracovať. S jasným  investičným plánom sa 
taktiež vyhneme generovaniu rozpočtových 
opatrení. Po doplnení kľúčových dokumen-
tov ako územný plán obce, plán rozvoja  
a ďalších, sa dúfam vymaníme z dookola sa 
opakujúcich problémov a začneme konečne 
pracovať na zlepšení situácie v našej obci. 
Ďakujem ešte raz za prejavenú dôveru. S va-
šimi postrehmi a komentármi sa môžete na 
mňa kedykoľvek obrátiť (zuzana.rolincova@
gmail.com).

Zuzana Rolincová

2 + 2 = 5? 2 + 2 = 5? 
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   V rokoch 1892 - 1929 pôsobil v našej farnosti kňaz Rudolf Bobok. Bol tútorom 
nadaného syna farskej gazdinej, Antona Augustína Baníka. Malý Tonči sa na fare 
učil hre na klavír a harmoniku. Čo všetko dokázal tento náš významný rodák, 
polyhistor, aj v oblasti hudby, nedalo by sa obsiahnuť v jednom článku. Stal sa 
z neho výborný klavirista, organista a skladateľ. Z vlastného podnetu vo svojej 
rodnej obci zapisoval slovenské ľudové piesne s nápevmi. Keď v roku 1915 zaví-
tal na Horehronie hudobný skladateľ Béla Bartók, (býval v Hronci u Gombošich), 
dozvediac sa o mladom, 15 ročnom zberateľovi piesní, navštívil ho na fare vo 
Valaskej. Toto stretnutie bolo začiatkom ich viacročnej spolupráce na zberateľ-
skom poli. Skladateľ Béla Bartók zaradil piesne z Valaskej do svojej rozsiahlej 
zbierky Slovenské ľudové piesne.
   Ako v každej dedine, tak aj v našej, sa spievalo pri každej príležitosti. Zuza-
na Baníková od Baňov (teta Antona A. Baníka), bola svojho času najznámejšia 
speváčka ľudových piesní v obci. Bez jej spevu neprešla ani jedna svadba hore 
dedinou. Najradšej si vyspevovala pri práci na poli, kde si priam vymýšľala nové 
verše. Nečudo, že lásku k ľudovej piesni zdedila aj jej dcéra Genovéva (vyd. So-
liarová). Svadby, krštenia, a páračky v našej rodine sa nezaobišli bez spevu tejto 
kmotry mojej starej matky.
   Čo sa týka ľudových muzikantov, starí ľudia spomínali na Jána Gajdoša, kto-
rý na svojich gajdách hrával na dedinských zábavách roľníckej mládeže. V lete 
v humnách, napr. u Chodorov, v zime v obecnej pastierni na Zahumnách, kde 
býval pastier so svojou rodinou. Keď podbrezovskú fabriku navštívil prezident 
Masaryk a neskôr Beneš, Ján Gajdoš, odetý vo valaštianskom kroji, im zaspieval 
a zagajdoval. Za účinkovanie dostal od prezidentov fi nančnú odmenu.
   Po skončení prvej svetovej vojny v živote dedinčanov zostalo viac času aj na 
zábavu. Cimbalovú muziku založil huslista Ján Štefánik Gucer. Ďalším primášom 
bol Jozef Siman. S ním hrali huslisti Jozef Lehotský, bratia Kováčikovci a cimba-
lista Gusto Trangoš. 
   V obci bol v roku 1922 založený miestny odbor Matice slovenskej. Úspešne 
začal pôsobiť spevokol pod vedením mladého hudobníka Arpáda Almássyho. 
Tomuto sa dostalo vzdelania v sirotinci na hrade v Slovenskej Ľupči. Ako huslista 
sprevádzal spevokol, účinkoval v ochotníckom divadle a pri rôznych kultúrnych 
podujatiach. Jeho spoluúčinkujúca bola huslistka Albína Laubertová rod. Dol-
níková. Okolo roku 1930 žila vo Valaskej výborná klaviristka Alžbeta Boháčová. 
Neskôr učila v ĽŠU v Brezne. Pokračovateľmi vo vedení speváckych zborov boli 

miestni učitelia. V kronike sa 
spomínajú najmä: Koloman 
Kvietok, Štefan Búda, Arpád 
Kaliský, neskôr Anton Kú-
delka.
   V medzivojnovom období 
vyrástlo vo Valaskej muzi-
kantov ako húb po daždi.
Okolo roku 1935 hrávali 
v sále pri hostinci u Miháli-
kov harmonikári Samo Tep-
ličan a Béla Kajan. Ten sa ako 
fabrický učeň bývajúci na 
priváte u Molčanov do tejto 
rodiny priženil. Vytvorili ka-
pelu s  Gustom Trangošom, 
ktorý hral podľa potreby na 
cimbal alebo basu. Huslista 
Jožko Chodor Čížik vraj cho-
dil za ovcami so saxofónom, 
taktiež klarinetista Jano 
Krupa Bunco presedlal na 
tento moderný nástroj, aby 

Čo rozprávali pamätníci
HUDBA, SPEV A MUZIKANTI

   V  dávnejších časoch sa obyvatelia Valaskej stretávali v  kostole 
s organovou hudbou. Miestni učitelia okrem hry na organe viedli 
aj žiacke spevokoly. Pamätníci najviac spomínali na rektora Geor-
ga Kováčika, učiteľov - kantorov Andreja Zafku a Arpáda Kaliského.

držali krok s dobou. Keď zaradili do kapely bicie, hrával na nich Šimon Kupec. 
   Mládenci, ktorí študovali v Banskej Bystrici, zadovážili si od tamojších kama-
rátov – hudobníkov notové materiály s hudbou, ktorá bola žiadaná v tej dobe. 
Okolo roku 1940 hrali v rôznych zoskupeniach. Zakladali kapely, hrávali na zá-
bavách – báloch a na svadbách v širokom okolí, alebo si muzicírovali na Dol-
ných záhradách, len tak pre radosť. Po večeroch sa predvádzali dievčatám pod 
oblokmi s prekrásnymi, ľubozvučnými melódiami, ktorým hovorili serenády. 
O tom mi porozprávala pani Anastázia Baníková od Baňov. Mládenec, ktorému 
sa dievča páčilo, požiadal muzikantov a zaplatil im.
   V sále pri obecnej krčme sa hrávali okrem divadelných hier aj operetky – spe-
vohry. Rozmach kultúry nastal zvlášť po roku 1938, kedy bola vo Valaskej za-
vedená elektrická energia. Operetky nacvičoval učiteľ Arpád Kaliský. Hral na 
klavíri alebo na husliach. V predstaveniach s ním spoluúčinkovali huslisti Alfonz 
Kučera a učiteľ Ondrík Kováčik a Ján Soliar. Aj s týmto zoskupením hral Gustáv 
Trangoš na base. 
   Medzi známych huslistov patrili tiež: Cyril Kováčik, Miloš Švantner, Anton Kuče-
ra, bratia Vraštiakovci. Na rôznych vystúpeniach sa podieľali aj ďalší muzikanti, 
a to harmonikári Jožko Šebo, Alfonz a Miloš Gajdošovci. Hru na heligónke mali 
v obľube Anton Švantner Čepik, Ján Bánik Kanko z Ihráča a Imro Havaš z Piesku. 
Niektorí mládenci hrávali na tamburici, mandolíne, aj na gitare.
   Do kultúrneho 
života Valašťanov 
zasiahla druhá 
svetová vojna. 
Mládež odohrala 
operetu Anička 
Kováčová. V hlav-
nej úlohe Aničky 
sa predstavila 
učiteľka Mária 
Kupcová (vyd. 
Kučerová). Jej bo-
hatého nápadní-
ka si zahral Alfonz 
Kučera. (Po vojne 
sa stavebný inži-
nier Alfonz Kuče-
ra stal jej manže-
lom.) V  operete 
mal soka, chudobného študenta, ktorého hral Alfonzov brat Tónko Kučera. 
   Počas SNP tragicky zahynuli piati kamaráti, partizáni. Hudba bola ich spoloč-
nou láskou. Nosili prstene v tvare husľového kľúča. Medzi obeťami bol aj Tónko 
Kučera, synovec mojej starej mamy. Ona bola svedkom, ako nemeckí vojaci od-
nášali od Kučerov hudobné nástroje do tanku, ktorý stál v dedine. 
   Po vojne si zakladali kapely Valašťania spoločne s Piesočanmi. V takom zosku-
pení hral na husliach Jožko Gréner z Piesku. (Jeho mama pochádzala od Fodo-
rov zo Studničky, bola jednou z piatich sestier, ochotníckych herečiek.) V Brezne 
založil a dirigoval orchester ľudových nástrojov, s ktorým v rokoch 1955 – 1961 
sprevádzal tanečníkov súboru Mostár. V dychovej hudbe Mostáreň Brezno pô-
sobil Jozef Gréner ako dirigent. Ďalším výborným muzikantom bol Starovalaš-
ťan Ján Soliar. Ovládal hru na trúbku, klarinet aj na husle. Istý čas pôsobil ako 
učiteľ v hudobnej škole vo Valaskej.
   Skvelý huslista Vladimír Štubňa, syn krajčírky, pani majstrovej Margit néni 
z Piesku (obidvaja rodičia boli Valašťania) sa uplatnil okrem domácich kapiel aj 
vo fi lharmónii v Bratislave.
   Po zahájení výučby v novovybudovanej základnej škole v sídlisku (v Sihoti) 
v roku 1957 sa mladých talentov ujal výborný muzikant, učiteľ Štefan Mihala. 
V hudobnom krúžku mal huslistov, harmonikárov, hráčov na mandolíne, gitare, 
trúbke, či base. 
   „Dychovkárov“ som tentoraz nespomínala, o tých sa už písalo v samostatných 
článkoch. V dychovke si zahrali mnohí chlapi a mládenci z Valaskej a z Piesku. 
Niektorí kratšiu dobu, no pre takých, ako bol napr. Jožko Kučera, bola dychovka 
celoživotná láska. 
   Väčšinu zo spomínaných muzikantov môžete spoznávať na fotografi ách v Mo-
nografi i obce Valaská a v knihe Valaská a Valašťania obrazom a slovom. Všetko, 
čo som v článku pospomínala, dnes patrí do hudobnej histórie obce.
   Nová kapitola v oblasti hudby sa začala písať vo Valaskej v roku 1958, kedy 
v budove bývalej obecnej školy v starej Valaskej na Konopiskách bola zriadená 
Ľudová škola umenia, dnes Základná umelecká škola vo Valaskej.

   Mária Luptáková

Cimbalová muzika na majálese v Suchej doline. Vpravo primáš 
Jozef Siman, za cimbalom Gusto Trangoš, vľavo od neho huslis-
ta Jožko Lehotský. Pivo čapuje krčmár Štefan Mihálik.

Zuzana Baníková od Baňov – speváčka valaštianskych 
ľudových piesní. (Jej muž Floro Baník padol v 1. sveto-
vej vojne.)
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Nová fréza na klzisku
Určite ste si, milí návštevníci klziska, všimli novú frézu na odpratávanie 
snehu, ktorá bola zakúpená na podnet bývalej kultúrnej a športovej ko-
misie v minulom roku. Stará totiž už dosluhovala a často sa kazila. Fréza 
uľahčuje odpratávanie snehu nielen na klzisku, ale aj na multifunkčnom 
ihrisku a je využiteľná aj na sprístupnenie iných zasnežených miest.  Ob-
sluhu frézy má na starosti správca klziska Jaro Kocúr, ktorý športovým 
aktivitám venuje všetok svoj voľný čas. Areál klziska a  multifunkčného 
ihriska je sústavne využívaný. V doobedňajšom čase väčšinou deťmi na-
šich škôl, v poobedňajších a večerných hodinách slúži širokej verejnosti 
a  športovým klubom. Nedávny hokejový turnaj na osvetlenom klzisku 
tiež spestril atmosféru všedného zimného večera v našej obci a potešil oči 
divákov. Ak to počasie umožní, chystá sa aj karneval na ľade. Takže naša 
investícia určite nebola márna. Len využívajte tieto priestory vy všetci 
viac pohybliví, deti aj dospelí, veď boli vybudované pre v ás.
    Alena Kureková

M a m a

Ako nežne znie
to jednoduché slovo 
s hlbokým obsahom.

Je naším prvým 
aj posledným slovom.

S uvedomením si samých seba,
svojho okolia,

je pre nás slovko mama
istota a záchrana.

To prosté slovo
a za ním drahá osoba,

s ktorou sme aj po rokoch spätí
pomyselnou pupočnou šnúrou,

cez ktorú k nám prúdi
 povzbudenie, posila, tiež dôvera v seba.

Mama nikdy nekončí,
je tu stále,

aj keď vyrástli sme z detských liet
alebo fyzicky opustí tento svet.

Na mamu sa nezabúda.
Na jej pohladenia, objatia, milú reč.

Ach, mama!
Ty nežná skrýša detských tajomstiev a snov!

Dobrý anjel,
 ktorý nás sprevádza na cestách životom! 

Či sme ti dostatočne vrátili späť?
Tak odpusť mama, stará mama,

ak sme ťa nechtiac ranili.
A ďakujeme za ten dar z neba,

za teba,
za vytvorenie nádherného priestoru lásky,

v ktorom sme sa dobre cítili.

/M. Pacerová/
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Z A M Y S L E N I E
   Sledujúc dianie okolo nás, v obci, v štáte, vo svete, 
rezonuje v mojej mysli nástojčivá myšlienka: Mali 
by sme sa konečne oslobodiť od nízkych citov 
ako sú závisť, nenávisť, zlomyseľnosť s násled-
ným šírením klamstva, ohovárania, zosmiešňo-
vania, spojenými s  vulgárnosťou a  hrubosťou 
v reči i v činoch, mali by sme sa oslobodiť aj od 
neblahého dedičstva minulosti, a  to od dvoch 
extrémov, fašizmu a  komunizmu, čo sa k  nám 
Slovákom ani nehodí, veď sme „holubičí“ národ, 
alebo už nie? Priťahujeme si tým len podobné 
správanie ľudí smerom k  nám a  v  tom pramení 
nedôvera, podozrievanie, napätie, nešťastie, 
strach, choroba, k  tomu sa pridružujú: - rasiz-
mus, fanatizmus, nepokoje, vzbury, v krajných 
situáciách aj vojny. Takéto správanie sa prenáša 
do výchovy v rodinách, do škôl, na pracoviská, do 
politiky, do verejného života, do vzťahov. Vytráca 
sa slušnosť, nezištnosť, tolerancia, ústretovosť, 
vzájomná úcta a pomoc. Tí slušnejší sú vytláča-

   Ružencové bratstvo (RB) tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veria-
cich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Krá-
ľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, 
ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov.
   Ružencové bratstvo má v našej obci už bohatú a dávnu históriu. Členovia 
RB po mnohé roky svojimi modlitbami, obetami a samozrejme aj fi nančný-
mi podporami roky a roky napomáhali k životu a napredovaniu cirkevného 
spoločenstva v našej obci. V posledných rokoch sme zaznamenali akúsi po-
trebu obnovy a obrody tohto spoločenstva, nakoľko starí a stáli členovia nám 
pomaly odchádzajú a mladší nie veľmi prejavujú záujem o činnosť v tomto 
spoločenstve. 
   Hoci ľudia sa v minulosti častejšie a úprimnejšie obracali ku Kristovej Matke, 
aby sa prihovorila za šťastlivé vyriešenie naliehavých ťažkostí a za odvrátenie 
nebezpečenstva. A čo ľudia v dnešnej modernej dobe? Majú radi ruženec? 
Niektorí áno, niektorí nie. Ruženec je ako každá iná modlitba duchovná strava 
a každý sa prirodzene ,,sýti“ tým, čo mu najviac ,,chutí“. Ale aj v nie dávnej 
dobe, obdobia tvrdej totality mnoho ľudí dokázalo prežiť práve vďaka ružen-
cu. 
   V našej farnosti sme po dlhom zvažovaní, po dlhej dobe pristúpili k malej 
,,rekonštrukcii“ ružencového bratstva. Po dlhých rozhodovaniach sme sa v 
súlade so Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku rozhodli usporia-
dať voľbu novej horliteľky RB a fi nančnej komisie, ktorá spravuje príspevky a 
milodary od svojich členov, ale aj nečlenov - sympatizantov. Vieme, že je me-
dzi vami mnoho ešte takých, ktorí hoci sa aj modlia ruženec, ešte nenabrali 
odvahu alebo  nenašli cestu do tohto spoločenstva. Preto vás aj touto cestou 
vyzývame, prelomte bariéru strachu a pridajte sa k nám! Je to cesta pokoja a 
lásky. A nebojte sa, nezaväzuje vás to k ničomu náročnému, stačí jeden desia-
tok ruženca denne, čo nie je až tak náročné. 
   V súčasnosti po úpravách máme vo farnosti 9 ruží, ktoré majú po 20 členov; 
len dve z nich sú neúplné. Ale starší a chorí pomaly z našich radov odchá-
dzajú. Jedna ruža v počte 20 členov vytvára modlitebnú reťaz celého po-
svätného ruženca, ktorými sa modlí za stanovené úmysly. Súčasťou činnosti 
ružencového bratstva je aj poskytovanie príspevkov zo strany jednotlivých 
členov. Milodary pre RB sú na základe dobrovoľnosti, neurčuje sa výška prí-
spevku ani pravidelnosť, je to na základe schopnosti každého jedného člena 
alebo aj nečlena. Financie spravuje fi nančná komisia ružencového spoločen-
stva. Aj keď sú príspevky dobrovoľné, musíme vyzdvihnúť štedrosť a ochotu 

21. február 2018
   Dátum, ktorý nám bude pripomínať ohavný čin. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Táto dvojnásobná vražda nevinných mladých ľudí zmenila Slovensko.
   Čo sa v našom štáte odvtedy zmenilo, vie isto každý z vás. Len najväčší necitlivý ignorant a egoista 
by mohol okolo tohto ohavného činu prejsť nevšímavo, akoby sa nič nestalo. A opäť sú to potešujúco 
mladí ľudia /ako  počas Nežnej revolúcie spred 30 rokov, keď aj pod ich tlakom padla totalita/, ktorí 
pod vplyvom tohto ohavného činu vyšli do ulíc, demonštrujúc proti zlu a neprávosti v našom štáte, 
vyzývajúc nás všetkých, aby sme sa zasadili
 „Za slušné Slovensko“. Mne nevdojak pri prvom výročí tohto hrozného činu napadá takéto zamys-
lenie:

ní na okraj. Nevieme sa poučiť z histórie, z našich 
aj svetových dejín. 
   Krajina a svet trpia následkami zlých rozhod-
nutí, z  toho prameniacej devastácie vo všet-
kom. Vidíme to v prírode, v živočíšnej aj rastlinnej 
ríši, v  dedinách, mestách, štátoch, v  medziľud-
ských vzťahoch. Celoplošne, nielen u  nás, ale aj 
vo svete! Takto to bez následkov ďalej ísť nemôže. 
Ľudstvo si podpiľuje konár pod sebou. 
   Však sa to zle číta? Aj mne sa to zle písalo. Žiaľ, 
aj takáto je skutočnosť. Dozvedáme sa o tom 
z  médií, z  rozhovorov, z odborných diskusií. No 
väčšinou každý pri tom myslí len na seba, na svoj 
prospech a zabúdame, že ak ľudia okolo nás tr-
pia, strádajú, nemôže byť nikto úplne šťastný, iba 
ak psychopat. Celý svet, aj vesmír sú ako spoje-
né nádoby. Dianie v jednej časti vplýva na celok. 
Je to ako v krvnom obehu. Jedno je následkom 
druhého. Zanedbanie v  jednej časti môže pri-
niesť kolaps celku. Urobme s  tým niečo vo svo-
jom okolí, na čo máme dosah. Začnime od seba. 

Správajme sa zodpovedne. A  keďže sa hovorí, 
že ryba smrdí od hlavy, nedopusťme, aby nám 
v štáte vládli nečestní ľudia, mysliaci len na seba, 
svoju moc, svoje vrecká, ktorí sú spojení s mafi ou 
a podozrivými fi nančnými skupinami. O to viacej 
sa človek poteší, keď stretne slušného človeka, 
človeka takého, aký má byť, úprimného, láska-
vého, ústretového, čestného, spravodlivého, 
ochotného nezištne pomôcť dobrej veci, po-
tešiť, povzbudiť, pomôcť v  núdzi. Našťastie, aj 
takí ľudia sú medzi nami a  je ich dosť a  verím, 
že v pravú chvíľu sa aj oni viacej zviditeľnia, po-
darí sa im pod tlakom zlého konečne nadýchnuť 
a  spoločne budú mať ľudia dobrej vôle to zlé, 
nesprávne pod kontrolou a nedovolia zlu vytŕčať 
viacej svoje čertovské rožky.
   Myslime na lepší život našich potomkov, v lep-
šej, krajšej a zdravšej krajine, v lepšom svete.
   Nech láska a s ňou spojená čestnosť, spravod-
livosť, prísnosť... a zdravý rozum vládnu v našej 
krajine!
 M. Pacerová

Odkaz pre aktérov a sympatizantov 
„Za slušné Slovensko“

Len to nevzdávaj, len nezaváhaj.
Silu na to máš, tak sa stále snaž.

Kto to nevzdáva, Pán mu pomáha.
Iba odvážnym preje Šťastena.

Pravda je tvoj štít, tvoja reč je meč.
Ak to pochopíš, budeš lepšie žiť.

Vlož sa do diela zošľachťovať svet.
V srdci kompas máš, citom daj sa viesť.

prispievať hlavne u tých starších a dlhoročných členov RB, ktorí prispievať 
fi nančnými darmi RB považujú skôr za povinnosť, ako za dobrovoľnosť, za čo 
im patrí veľké a úprimné BPZ. Veľké a úprimné BPZ patrí aj tým, ktorí nie sú 
členmi BŽR, ale majú otvorené srdce a prispejú na činnosť RB vo Valaskej.  Veď 
práve vďaka týmto všetkým vašim príspevkom môžeme prispievať na rôzne 
potreby našej farnosti, či už sú to opravy, prestavby,  akcie, výzdoba kostola 
a iné. Veď náš Kostol sv. Martina vo Valaskej, ktorý je zahrnutý medzi kultúr-
ne pamiatky Slovenska, vždy potrebuje nejakú údržbu. Vďaka  milodarom, 
ktoré poskytujete RB, je možné vykonať aspoň to najnutnejšie. Aj v minulosti 
sa mnoho akcií v cirkevnom spoločenstve podarilo zrealizovať a ukončiť len 
vďaka príspevkom členov RB vo Valaskej. 
   Keď zomrie niekto z tých starších  farníkov a členov ružencového spoločen-
stva, ich rodinní príslušníci ani nevedia, na koho sa majú obrátiť, preto vám 
teraz chceme priblížiť aj ľudí, ktorých v prípade potreby môžete požiadať o 
pomoc. Požiadať o pomoc prostredníctvom modlitby ruženca sa môžete ob-
rátiť nielen v prípade úmrtia  vášho príbuzného,  ale aj v prípade ťažkých a ne-
riešiteľných situácií. Veď aj jedno z posolstiev Panny Márie v Medžugorí nám 
hovorí: ,,Modlitbou a pôstom môžete zastaviť aj vojny.“A tých je okolo nás veľmi 
veľa, či už vo svetovom meradle, alebo v našich osobných životoch.  Nebojte 
sa žiadať našu Nebeskú Matku o čokoľvek. Ak máte pocit, že to neviete, obráť-
te sa na ktoréhokoľvek člena RB vo Valaskej. S radosťou vám v tom pomôžu. 
A každá modlitba je vypočutá, pokiaľ sa ju modlíte srdcom. Stačí len veriť. 
   Funkciu hlavnej horliteľky RB po právoplatných voľbách prevzala p. Mária 
Pančíková.  Finančnú komisiu tvoria: pp. Anna Kováčiková, Oľga Petrovičová 
a Janka Šmidáková. Horlitelia jednotlivých ruží sú: pp. Elena Žilíková, Oľga 
Petrovičová, Mária Pančíková, Elena Beličáková, Katarína Paprčková, Jaroslav 
Krajč, Alžbeta Hudyová, Eva Siládiová, Lívia Pavlíková (miestna časť Piesok). 
   V prípade potreby modlitby za zosnulých sa môžete obrátiť na p. Soňu Rafa-
jovú, Jaroslava Krajča, Evu Siládiovú, Emíliu Kantorákovú, Annu Kováčikovú.
   V októbri 2019, konkrétne v sobotu 26. máme po dohovore s Dominikán-
skym mariánskym centrom Košice dohodnutú  duchovnú obnovu našej 
farnosti, kedy nás navštívia pátri dominikáni. Veríme, že sa nám s podporou 
vašich modlitieb podarí túto duchovnú obnovu uskutočniť. 
A na záver mi dovoľte použiť už len citát emeritného pápeža Benedikta XVI. 
- Modlitba ruženca je ako kolíska pre dušu – z nej možno čerpať vnútorný 
pokoj a tichosť. 
A  k tomu nie je viac čo dodať. V dnešnej náročnej a búrlivej dobe to potrebu-
jeme viac, ako čokoľvek iné.  

Marika Pančíková 

Ružencové bratstvo vo Valaskej
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VENUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ
Aj tento rok je možnosť poukázať 2% z vašich daní neziskovej or-

ganizáciiPekný deň. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podpo-

ru našej činnosti darovaním 2% z vašej dane, ktorú odvádzate do 

štátnehorozpočtu. Príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok, 

sú to peniaze,ktoré musíte odviesť do štátneho rozpočtu. Ak ste sa 

rozhodli,že nás podporíte,do príslušných koloniek daňového pri-

znania uveďte:

Suma 2% z vašej dane: ... €

IČO: 37953761

Právna forma: občianske združenie

Názov: Pekný deň

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

OZ Pekný deň vám ďakuje

Milí Valašťania!
   Držíte v  rukách posledný výtlačok Valaštianskeho hlásnika 
v  našej réžii. V  réžii redakčnej rady, ktorá pripravovala čítanie 
o  našej obci v  uplynulých štyroch rokoch. Ide o 24 čísel, ktoré 
sme pre vás pripravili spolu s našimi prispievateľmi z vašich ra-
dov. Túto prácu sme robili rady, vytvorili sme kolektív, v ktorom 
sme sa dobre cítili a vzájomne sa dopĺňali. Každú z nás to rôz-
nym spôsobom obohacovalo.
    Veríme, že prispievatelia do novín budú prispievať aj naďa-
lej a oboznamovať nás všetkých o dianí v obci. Že sa dozvieme 
o nových plánoch, úspechoch. Nebojte sa však ani konštruktív-
nej kritiky, ak sa stretnete s niečím, čo nefunguje vo vašom okolí 
tak, ako by malo. Len slušná konštruktívna kritika môže posú-
vať našu obec ďalej. O to viacej poteší a povzbudí, ak sa nejaký 
problém aj vďaka vášmu príspevku podarí vyriešiť pre dobro 
všetkých a z novín sa o tom dozvieme. 
   Nech sa teda novej redakčnej rade darí a nech pre nás pripravia 
veľa zaujímavého a podnetného čítania!

S úctou Mária Pančíková, Denisa Maťovčíková, 
Mária Pacerová, Silvia Vilhanová

Zloženie nových komisií ObZ
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská volí podľa § 15 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, za členov komisie:

a) Komisia pre fi nancie a správu majetku obce

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič

členovia z radov poslancov: Ing.  Zuzana Rolincová MSc., PhDr. Mgr.  

Zuzana  Kúdelková, Mgr. Róbert Hlaváčik,  Martin Krupa

členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Miroslav Filipko

b) Komisia pre kultúru

predseda komisie: Jozef Vrbovský

členovia z radov poslancov: Mgr. Lucia  Karolová, Mgr.  Róbert Hlavá-

čik, Richard Datko

členovia z radov obyvateľov obce: Tatiana Vilhanová, Anna  Gondová

c) Komisia pre šport

predseda komisie: Dušan Blahut

členovia z radov poslancov: PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Lucia  Karolo-

vá, Ing. Zuzana  Rolincová, MSc.

členovia z radov obyvateľov obce: Filip Kramla, Vendelín Štrba

d) Komisia pre životné prostredia, poľnohospodárstvo a ochra-

nu prírodných hodnôt

predseda komisie: PaedDr.  Matúš Magera

členovia z radov poslancov: Martin Krupa, Blažena  Pastírová

členovia z radov obyvateľov obce: Ľubomír Múka, Ing. Zuzana Slezá-

ková

e) Komisia pre sociálne veci a školstvo

predseda komisie: Blažena Pastírová

členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana Rolincová, MSc., Mgr. Lucia 

Karolová

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Iveta  Babčanová, Marta Petro-

vá, Mgr. Danka Dorková,  Viera Babčanová

f) Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

Predseda komisie: Martin Krupa

členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana Rolincová, MSc., Blažena  Pas-

tírová, PhDr. Zuzana  Kúdelková, Richard Datko

členovia z radov obyvateľov obce: Jozef Hucík, Ing. Lucián Oravec, Ja-

roslav Poliak

 Zloženie komisií bolo na rokovaní ObZ Valaská dňa 20.februára 

2019 odsúhlasené v takomto zložení. 

Miestna volebná komisia vo Valaskej zverejňuje

Výsledky komunálnych volieb do orgánov 

samosprávy obce Valaská
10. novembra 2018

Kandidáti na starostu: Počet hlasov

1. Peter Jenča , Mgr.  755

2. Zuzana Kúdelková. , Mgr., PhDr  309

3. Ivan Piliar, Mgr.  293

4. Juraj Uhrin, Ing.  93

5. Juraj Vichr  57

6. Roman Hadžega, Mgr.  39

Kandidáti na poslancov OcZ  Počet hlasov

Volebný obvod č. 1

1. Ján Dundovič, Ing.  651

2. Zuzana Kúdelková, , Mgr., PhDr  587

3. Richard Datko  535

4. Dušan Blahut  507

5. Róbert Hlaváčik, Mgr.  483

6. Matúš Magera, PaedDr.  420

7. Blažena Pastírová  399

8. Zuzana Rolincová, Ing., MSc.  395

Náhradníci: 

9. Peter Bánik, Ing.  366

10. Milena Dobrotová  347

11. Ivan Karak, Mgr.  331

12. Roman Hadžega, Mgr. 313

13. Aurel Starke  294

14. Vendelín Štrba  274

15. Ján Holko, Ing.  258

16. Igor Kováč  226

17. Michal Kováč  179

Volebný obvod č. 2:

1. Peter Jenča, Mgr.  217

2. Jozef Vrbovský  187

3. Lucia Karolová, Mgr.  163

Náhradníci:

4. Martin Krupa  152

5. Silvia Vilhanová  91

Vyvesené: 12.11.2018
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K l u b   p o é z i e   p r i   Obecnej  k n i ž n i c i   A. A. B a n í k a   vo   Valaskej  
 

vás srdečne pozýva na generačné 

Stretnutie s poéziou 
na tému: Láska v rôznych podobách 

s veršami Pavla Országha Hviezdoslava 
(pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia ♦ 2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) 

Kedy: 

štvrtok, 21. marec 2019 
o 16-tej hodine 

v priestoroch Výstavnej siene OcÚ vo 
Valaskej 

Recitátori si môžu pripraviť vlastnú tvorbu na spomínanú tému, 
niečo z tvorby P. O. Hviezdoslava alebo aj verše iných autorov. 

Radi privítame všetkých milovníkov poézie, peknej hudby a príjemných 
stretnutí. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 T e š í m e   s a   n a   s t r e t n u t i e   s   v a m i! 



S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 15. februára 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila 

Veronika Víteková. 
S úctou a láskou spomínajú vnuk Michal s rodi-
nou, dcéry Mária a Alena s rodinami a brat Vladimír s rodinou.

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dob-
ré, večný pokoj našlo a viac ťa už nič nebolí. Ťažko je bez teba, smut-
no je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým. 
Dňa 25.3.2019 si pripomenieme piate výročie, 
kedy nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Pavol Komora.
S úctou a láskou na neho spomína manželka 
Anka, dcéry Janka a Evka s rodinou, syn Pavol 
s rodinou a vnúčatá Marek, Veronika, Dominika, 
Jakub a Martinka. 

Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam. Čím ďalej ubieha, tým viacej 
chýbaš nám. 
Dňa 16. marca si pripomenieme smutné siedme 
výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor 

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

Len ten, kto stratil svojho najbližšieho s ktorým prežil väčšinu svojho 
života, pochopí, že stratil to, čo mu už nikto nena-
hradí a zostanú mu navždy iba spomienky. 
Dňa 20. marca si pripomenieme smutné siedme 
výročie straty nášho dobrého a starostlivého man-
žela, otca a starkého Vladimíra LITVINENKA. 
Spomíname naňho s láskou a vďakou za všetko, 
čo pre nás urobil. Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
venujú tichú spomienku. 

Tíško žila, skromn e vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. 
Dňa 14. marca sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej mamičky, svokry, starej mamy a 
prastarej mamy

Márie Šintajovej. 
S láskou spomínajú dcéry Tatiana a Alica s rodi-
nami, nevesty s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Kyticu kvetov na hrob ti kladieme,
s láskou a úctou na teba spomíname.
Dňa 10. marca uplynie smutný jeden rok,ako nás 
opustila milovaná manželka, mama, stará mama, 
sestra a príbuzná

Zuzka Hadžegová.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, synovia 
Ján, Marian a Roman s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Zhasli oči, ktoré sme radi mali, pracovité ruky, ktoré nám vždy po-
máhali. Ďakujeme za všetko, aj keď nie si medzi 
nami. 
Dňa 2. februára sme si pripomenuli dvanáste vý-
ročie od smrti nášho otca, starého otca a prastaré-
ho otca Františka Šantrocha. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Hana a Lidka, 
vnuci Ferko, Marián a Peťo s manželkami, prav-
nuci Jakub , Maťo, Daniel a Tomáš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

***
V srdci uchovávame spomienku na Teba a Tvoje láskavé srdce a ruky, 
ktoré nám vždy pomáhali. Ďakujeme Ti za všetko a s láskou spomí-
name. 
Dňa 2. februára sme si pripomenuli desiate vý-
ročie od smrti nášho milovaného manžela, otca, 
švagra a prastarého otca Františka Kúra. 
S láskou a úctou spomína manželka Hana, syno-
via František, Marián a Peter s manželkami, vnuci 
Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš a švagriná Lidka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Klesli ruky, ktoré radi pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme radi mali. 
Odišiel tíško ako odchádza deň, nám zostala 
smutná spomienka len.
Dňa 10. februára sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho starostlivého otca a starého otca 

Antona Vetráka.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomeňte si na 
neho v úprimných modlitbách. 
S úctou a láskou spomínajú synovia a dcéra s ro-
dinami, vnúčatá a  ostatná rodina. 

Pri spomienkach na Teba vždy tíško 
hľadíme do neba. V neznámy svet 
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád. Už Ťa neprebudí slnko ani 
krásny deň, už spíš svoj večný sen.
Za všetky trápenia a bolesti nech 
Ti Pán Boh dá večnej milosti!
Dňa 22. apríla  uplynie smutný rok, kedy navždy 
odišla od nás naša mama, starká a babka 

Blažena Kožová.
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu v tichej modlitbe. 
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami a ostatná rodina, 
priatelia a známi. 

Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. 
Dňa 24. februára 2019 sme si pripomenuli  druhé 
výročie, ako nás opustil manžel, otec a starý otec 

Stanislav Slivka.
S láskou a úctou spomína  manželka a synovia s 
rodinami. 
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   V nemeckých Alpách, v bývalom olympij-

skom mestečku Garmisch-Partenkirchene 

sa začiatok roka 2019 niesol v duchu už 50. 

medzinárodných pretekov na krňačkách. 

Zúčastnili sme sa ich aj myb- Valaštianky 

Maťka Vrbovská, Saška Vrbovská a Paťka 

Piliarová. Pretekali sme na trochu iných, 

a  to 4-miestnych krniach. Našu štvrtú 

parťáčku nám robila Dominika Goliano-

vá. Zo Slovenska sme vyrazili vo štvrtok 

3.januára a  do cieľa sme prišli vo večer-

ných hodinách. Keďže preteky boli až v ne-

deľu, mali sme čas popozerať si toto pekné 

bavorské mestečko. V piatok večer už bolo 

pre nás pripravené losovanie poradia 

v hoteli Gasthof zum Schatten. Vtedy sme 

zistili, že konkurencia bude naozaj vysoká. 

Nudiť sme sa určite nenudili, veď zo Slo-

Valaštianky na krňačkách v Nemecku 

venska nás išiel plný autobus. A to doslo-

va. Celkový počet slovenských posádok 

bol 6, a  z  toho 2 ženské. Spolu s nami 

cestovali aj tí, ktorí sa na krne pozerali 

len diváckym očkom a  robili nám naozaj 

peknú fanúšikovskú kulisu nielen počas 

pretekov.  

   Medzi 67 mužskými posádkami najlepšie 

skončili chlapi z  Heľpy s  časom 02:06:42. 

Ženských posádok bolo značne menej, av-

šak na to, že to boli naše prvé preteky na 

tomto type krní, náš čas 02:25:99 stačil na 

pekné 7.miesto. Druhá posádka obsade-

ná ženami zo Slovenska, žiaľ, svoju jazdu 

kvôli pádu nedokončila.  Večer nás čakalo 

slávnostné vyhodnotenie v  Bayernhalle, 

kde každá posádka dostala milý spomien-

kový darček, aby na Garmisch-Partenkir-

chen vždy spomínali u úsmevom. Domov 

sme vyrazili v  pondelok 7.januára a  mu-

sím povedať, že sa nám odchádzalo ťažko, 

pretože sme boli super partia a tých päť 

dní ubehlo naozaj veľmi rýchlo. 

  Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčas-

ťou tejto slovenskej výpravy v  Nemecku. 

Naše poďakovanie patrí obci Valaská, OZ 

Valašťania, ale i ľuďom, ktorí nás podpori-

li, patrí veľká vďaka.

Alexandra Vrbovská
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Slovenský pohár krnohových pretekov odštartovala túto sezónu 
Valaská dňa 19.1.2019 v  doline Potôčky. Obecný úrad Valaská, 
občianske združenie Valašťania a Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej 
opäť potvrdili svoju organizačnú schopnosť a pripravili podujatie na 
veľmi dobrej úrovni.  Zúčastnených 40 posádok nám spríjemnilo 
pohľad svojím zovňajškom a do saní sadli v  ľudových krojoch, ktoré 
tiež siahajú do minulosti ako krnohy.  Súťažilo sa v troch kategóriách. 
Muži:  1. miesto: Peter Stieranka, Pavol Zluky – Čierny Balog
 2. miesto: Miroslav Zelenčík, Ladislav Ridzoň – OZ Valašťania
 3. miesto: Pavol Kučerák, Vladimír Dekrét – Jasienok
Ženy:   1. miesto: Patrícia Piliarová, Alexandra Vrbovská – OZ Valašťania
 2. miesto: Zuzana Majchutová, Dominika Golianová – Krne klub 
 Rohozná
Zmiešané družstvo: 
 1. miesto: Ľubomíra Stieranková, Miroslav Zelenčík – OZ 
 Valašťania
 2. miesto: Renáta Kubove, Milan Chovanec – OZ Valašťania
 3. miesto: Ivana Stieranková, Matúš Petrík – Brezno,
ktorým aj touto cestou gratulujeme.
Organizátori zvládli veľký počet divákov, o  ktorých bolo dobre 

 II. ročník krnohových
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pretekov vo Valaskej

postarané. Bolo nám cťou privítať 
predsedu krňačkovej rady 
Slovenského pohára pána Braňa 
Seleša, ktorý spolu so starostom 
obce Valaská Mgr. Petrom 
Jenčom a  riaditeľom pretekov 
Jozefom Vrbovským odovzdali 
ceny najrýchlejším posádkam. 
 Veľká vďaka patrí Obecnému 
úradu Valaská, Technickým 
službám Valaská za materiálnu 
a  technickú pomoc, všetkým 
členom OZ Valašťania, ktorí 
prispeli pri príprave trate 
a  profesionálnemu prístupu 
k priebehu celého podujatia. 
Za vysokú úroveň tejto súťaže 
ďakujeme aj všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli fi nančnou aj 
materiálnou pomocou.  
Prajeme krnohovým posádkam 
v tejto sezóne dostatok snehovej 
pokrývky a také pekné počasie, 
aké vyšlo nám 19.1.2019.

  Text a foto:  Martin  Krupa
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V sobotu 2.2.2019 sa uskutočnilo na 
Chvatimechu už po štvrtýkrát kultúrno-
športové podujatie Ťatliakov skialp výstup. 
Akcia je každoročne organizovaná pri 
príležitosti výročia spustenia lanovej dráhy do 
prevádzky v roku 1955. Úlohou skialpinistov 
je vyšľapať na vrchol kopca, odkiaľ sa 
následne spustia do cieľa pri chate Bernardín. 
Tento rok k nám počasie bolo nemilosrdné 
a celú noc pred výstupom husto pršalo. No 
ani to neodradilo priateľov nášho lyžiarskeho 
strediska a výstupu sa zúčastnilo rekordných 
49 skialpinistov, čo je najviac v celej histórii 

Ťatliakov skialp výstup už po štvrtýkrát
Ťatliakovho výstupu. Odmenou pre všetkých 
bola skvelá nálada na chate Bernardín, ktorú 
okrem domácej kapustničky, vychladeného 
pivka i chutného punču dotvárala živá ľudová 
hudba Veselých chlapcov z Horehronia. 
Ako už tradične, účastníci súťažili v dvoch 
kategóriách - muži a ženy. Mužské pohlavie 
zastupovalo 34 pánov, dámy prišli v počte 15. 

Zo žien sa na prvých troch priečkach 
umiestnili: 
Martina Gregorcová - čas 28:12

Janka Pohorelcová - čas 34:16
Dagmar Gröneová - čas 34:58

V mužskej kategórii bolo poradie prvých 
troch miest nasledovné:
Lukáš Kramla - čas 20:38
Ľubomír Juroš - čas 20:46
Štefan Šajgal - čas 20:51

Samozrejme, poďakovanie a gratulácie patria 
okrem víťazov aj všetkým zúčastneným. Vyjsť 
tento náročný kopec v takých skvelých časoch 
je obdivuhodné, no dôležité je zúčastniť sa a 
uctiť si tak pamiatku všetkých, ktorí tvrdo 
pracovali na vzniku lanovky, lyžiarskeho 
strediska a dlhé roky sa starali o jeho prevádzku. 
Za fi nančnú pomoc patrí veľká vďaka 
obci Valaská a tiež sponzorom, ktorí 
pripravili pre najlepších zaujímavé ceny, 
či inak pomohli pri organizácii podujatia. 
No aj tý m, ktorí pomáhajú pri chode 
strediska a chaty počas celého roka.
Lukáš Kramla sa ako absolútny víťaz tohto 
ročníka zúčastní v lete poznávacieho zájazdu 
do Álp, vďaka jednému z našich sponzorov. 

Autor textu: Boris Hlaváč
Autori fotografi í: Fotoklub Granus
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    Táto zimná sezóna ponúka opäť bohatý 

program a  kolotoč biatlonových súťaží sa 

v  NBC Osrblie roztočil už medzi vianočnými 

sviatkami. Ale poďme, ako sa hovorí, „pekne 

po poriadku“.

Všetko odštartovali kategórie dorastu a dospe-

lých v dňoch 29.-30.12.2018, kedy si v I. kole 

Viessmann pohára svoje sily zmeralo skoro 90 

štartujúcich, a to v klasických rýchlostných pre-

tekoch a rýchlostných pretekoch so štafetovou 

streľbou. Oba dni sa vydarili hlavne Sárke Pa-

cerovej a Veronike Machyniakovej, ktoré brali 

v oboch pretekoch prvé miesta.

Po dvojtýždňovej prestávke sa v  Osrblí stretli 

žiacke kategórie v I. kole Viessmann pohára 

a dorast + dospelí už v II. kole Viessmann pohá-

ra. V sobotu 12.1.2019 všetci bojovali v rých-

lostných pretekoch a  13.1.2019 tí „mladší“ 

štartovali v pretekoch s 5“ štartovým interva-

lom a tí „dospelejší“ v pretekoch s hromadným 

štartom. Z  tohto víkendu si dva prvenstvá 

odnášali Ella Demianová, Kika Makovínyová 

a Noro Gröne.

Na prelome januára a  februára (28.1. – 

3.2.2019) sa Osrblie stalo dejiskom Majstrov-

stiev sveta juniorov a  kadetov. Slovensko 

reprezentovalo 16 mládežníkov. Z Klubu Va-

Prehľad  výsledkov:

29.12.2018 30.12.2018 12.1.2019 13.1.2019 13.1.2019 9.2.2019 10.2.2019
RP RP so štaf. s. RP HŠ 5" inter. VP RP stíhačka RP POB

dorastenky 16 r. S. Pacerová 1. miesto 1. 1. 2.
J. Kolečár 1. 2. 88. 88.
J. Vološin 6. 14. 10. 6.
B. Matovič 8. 8. 11. 4.
V. Slezák 12. 14.
J. Graňáková 5. 10. 6. 3.
J. Machyniaková 10. 7. 4. 8.
M. Wágnerová 11. 15. 10. 11.
T. Sivčáková 12. 8. 13. 6.
L. Šuchová 15. 14. 12. 13.

juniorky 20-22 r. V. Machyniaková 1. 1. 3. 3. 22. 44. 50.
muži 29-39 r. N. Gröne 4. 2. 1. 1.
žiaci 10-11 r. R. Pacera 5. 3. 7. 5.
žiaci 12-13 r. M. Zlevský 6. 6. 3.

A. Černák 3. 4. 1. 1.
P. Fialka 5. 1. 5. 2.
D. Liptai 13. 11. 8. 11.
D. Podrážka 28. 25.
E. Demianová 1. 1. 1. 1.
L. Mišunová 2. 2. 4. 2.
Ch. Chládeková 6. 12. 13. 11.
N. Matovičová 10. 11. 8. 14.
K. Makovínyová 1. 1. 1. 2.
N. Vavreková 2. 6. 2. 4.
N. Oravcová 3. 4. 8. 1.
P. Papajová 8. 9. 9. 8.

Viessmann pohár

kategória meno

žiačky 14-15 r.

Viessmann pohár Majstrovstvá sveta
28.1.-3.2.2019

dorastenci 17-19 r.

dorastenky 17-19 r.

žiaci 14-15 r.

žiačky 12-13 r.

1.1.1.   ročník fotografickej súťažeročník fotografickej súťažeročník fotografickej súťaže   
„„„MASka V OBJEKTÍVE“MASka V OBJEKTÍVE“MASka V OBJEKTÍVE“   

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec     

tel. číslo: 0950 464 450       
e-mail: partnerstvompch@gmail.com 

vyhlasujevyhlasujevyhlasuje   

Tešíme sa na vaše jedinečné fotografie... 

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody    
nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život            

na vidieku, ľudové tradície, zvyky                            
i miestne pozoruhodnosti... 

Fotografie zašlite najneskôr do 
30. 4. 2019  

a nezabudnite vyplniť  

elektronickú prihlášku 

Svoje fotografie zasielajte mailom na  

partnerstvompch@gmail.com 

alebo na CD  

na adresu kancelárie 

Nám. Dr. V. Clementisa 87  

980 61  Tisovec 

Vyhlásenie výsledkov prebehne  

v mesiaci máj 2019 

Na víťazov čakajú okrem diplomu aj hodnotné ceny a postup do celoslovenskej súťaže                     
„Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR  

Podrobné podmienky súťaže nájdete na stránke www.muranskaplanina.com 

TÉMY, ktoré môžete fotografovať a posielať: 
1. Naša príroda - krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bo-

hatstvo, úkazy a zaujímavosti  
2. Naši ľudia - obyvatelia z územia MAS, ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty  
3. Naše tradície - remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce 

územie MAS 
4. Naša budúcnosť - deti a mládež a ich aktivity  
5. Naše „naj“ - pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS 
6. Život v našej MAS - pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa           

v území MAS, aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS 
7. Naše kroje - ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, 

ako aj na všedný deň  
 
 

 
 

„„„MASka V OBJEKTÍVE“MASka V OBJEKTÍVE“MASka V OBJEKTÍVE“   

Fotografie posielajte na:  

partnerstvompch@gmail.com (do predmetu 
správy napíšte „MASka v objektíve“) 

prípadne na CD na adresu:                  

Partnerstva Muránska planina—Čierny Hron 
Nám. Dr. V. Clementisa 87 

980 61  Tisovec 

so všetkými potrebnými náležitosťami    

do 30. apríla 2019 23:59 hod.  

 

Nezabudnite vyplniť prihlášku  

K fotografii je potrebné uviesť: 

1. meno a priezvisko autora, 
2. kategória  

do 15 rokov, 
nad 15 rokov 

3. adresa autora, mobil, e - mail 
4. názov/popis, miesto vzniku fotografie          

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE: 

do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi, bez obmedzenia veku a národnosti, 

fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil, 

do súťaže je možné prihlásiť fotografie, ktoré sú fotené fotoaparátom alebo mobilom, 

fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (prípadne inom foto formáte)– s minimál-
nym rozlíšením 6 Mpx (pre kategóriu do 15 rokov postačuje minimálne rozlíšenie 4 Mpx) 

fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie, 

nie sú dovolené fotomontáže, 

do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií (zároveň nie viac ako 3 fotografie         
v jednej kategórii, 

fotografia musí byť nasnímaná na území Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, 

zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa 
vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak     
s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv, 

zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác, 

organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografiu, ktorá:  
bude v rozpore s morálkou, 
nebude v dostatočnej kvalite. 

Súťaž bude vyhodnotená v mesiaci máj 2019 

O víťazoch vo všetkých kategóriách rozhodne odborná porota 

laská – Osrblie to bola Veronika Machyniaková 

a Jakub Kolečár. V konkurencii 430 pretekárov 

z celého sveta dosiahla Veronika vo vytrvalost-

ných pretekoch na 12,5 km pekné 22. miesto, 

so streľbou 1-0-0-1. Počas siedmich súťažných 

dní počasie poriadne potrápilo hlavne prete-

károv. Počiatočné husté sneženie v závere týž-

dňa vystriedali dva upršané dni. Veľká vďaka 

patrí fanúšikom, ktorí „našich“ hnali dopredu 

každý deň a  organizátorom pri úprave tratí, 

ktoré boli aj napriek nepriazni počasia kvalitne 

pripravené.

Ďalším, už v poradí štvrtým podujatím v Osrblí 

bolo II. kolo Viessmann pohára žiakov. V sobo-

tu 9.2.2019 si žiaci zasúťažili v  rýchlostných 

pretekoch, v  nedeľu 10.2.2019 v  pretekoch 

obratnosti. Adam Černák a Ella Demianová sa 

tešili z prvenstiev po oba dni.

A.  Machyniaková, 

KB Valaská - Osrblie

Biatlonová sezóna 2018/2019 začala
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OZNAM 

 Vážení priatelia a sympatizanti dychovej 

hudby a Tanečného orchestra Valaská, aj 

v tomto roku si dovoľujeme vás poprosiť 

o venovanie 2% z dane z príjmov na pod-

poru dychovej hudby a nášho Tanečného 

orchestra Valaská. Ofi ciálne sme zaregis-

trovaní pod názvom Občianske združe-

nie Dychový orchester Valaská. Tlačivo nájdete na facebooku 

- Tanečný orchester Valaská, na našom webe https://tanec-

ny-orchester-valaska.webnode.sk, v obecnej knižnici alebo pri 

každom členovi nášho orchestra. Všetkým, ktorí sa rozhodnú 

podporiť nás, vopred ďakujeme a ubezpečujeme každého, že 

ani euro venované nášmu združeniu nevyjde nazmar. 

Kolektív Tanečného orchestra Valaská

Dievčenské družstvo si dňa 21. 2. 2019 v novej telocvični na 

Mazorníku v  Brezne zmeralo sily s  3 súperkami. Vyhrali nad 

žiačkami z gymnázia Brezno 4:1, následne nad žiačkami z Ka-

rola Rapoša 4:0 a nad ich sily boli víťazky turnaja, žiačky z Pio-

nierskej 2 Brezno, ktorým podľahli 1:4. Turnaja sa nezúčastnili 

dievčatá z  Predajnej pre vysokú chorobnosť.  Naše dievčatá 

obhájili 2. miesto z  minulého roku s  celkovým skóre 9-5, 2 

výhry, 1 prehra. Najlepšou strelkyňou bola Samanta Borošová 

IX.A, ktorá strelila 5 gólov. Veľmi dobrý výkon podala v bráne 

kapitánka dievčat Paulína Zelenčíková z IX.A. 

Chlapčenské družstvo si o deň neskôr na tom istom mieste 

zmeralo sily s 5 súpermi. S dvoma súpermi vyhrali - s Čiernym 

Balogom 4:0, s gymnáziom Brezno 5:0. S dvoma súpermi re-

mizovali, s MPČĽ Brezno 1:1 a Karolom Rapošom Brezno 0:0. 

Valaštianski fl orbalisti úspešní na okresnom kole

Žiaľ v  jednom zápase ťahali za kratší koniec, s Pionierskou 2 

prehrali 0:2. Chlapci získali na okresnom kole historicky prvý-

krát medailové umiestnenie, a to 3. miesto, pričom strelili 10 

gólov a  dostali len 3 góly. Najlepším strelcom chlapcov bol 

Michal Koštiaľ z IX.B, ktorý skóroval celkovo 7-krát. Chlapčen-

ské družstvo podržal v bránke Tomáš Patúš z IX.B.

Ďakujem dievčatám a chlapcom, ktorí navštevujú fl orbalový 

krúžok na našej škole za ich húževnatosť, dravosť, zmysel pre 

fair play a hlavne za veľkú lásku a srdce pre šport. Odchádza-

júcim žiakom prajem úspech na stredných školách - nezabud-

nite na fl orbal. Bolo a je mi cťou byť vaším trénerom. Som na 

Vás hrdý! ĎAKUJEM.

PaedDr. Matúš Magera

vedúci fl orbalového krúžku ZŠ J. Simana Valaská 

„Človek by mal dosiahnuť vyššie, ako sú jeho možnosti, pretože 
na čo by potom bolo neba?“

George Gordon Byron
***

„Pohodlnejšie býva chytiť človeka pod krkom ako za srdce.“
Nikolaj Vasiljevič Gogol

***
„Byť šťastný a iných robiť šťastnými je úloha človeka.“ 

Honoré De Balzac
***

„Človek nemá väčšieho nepriateľa ako sám seba.“
Marcus Tullius Cicero

***
„Stať sa dobrým človekom je umenie...“ 

Seneca
***

„Pravá láska je stav, v ktorom človek cíti potrebu byť neustále s 
milovanou bytosťou.“

Karel Čapek


