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Ako sa to začalo
Budova, v ktorej sa dnes nachádza základná umelec-
ká škola (ďalej ZUŠ), slúžila v priebehu svojej existen-
cie na viaceré účely. V roku 1944 sa v nej organizo-
vala partizánska brigáda „Za oslobodenie Slovanov“, 
ktorej velil Ladislav Kalina.
Neskôr sa stala miestnou štátnou štvortriednou ško-
lou, ktorá existovala až do roku 1957. Rozhodnutím 
Miestneho národného výboru sa stala hudobnou 
školou pre Valaskú a najbližšie okolie a položila zák-
lady umeleckého diania a života.
Prvý školský rok v schátranej budove novo otváranej 
hudobnej školy sa mal začať 1. 9. 1958. Škola však 
potrebovala veľkú generálnu opravu, čo znamenalo 
vykonať rozsiahlu rekonštrukciu a prestavbu inte-
riéru školy. Keďže nebolo pomocných síl ani mate-
riálu, museli rodičia spoločnými silami po skončení 
svojho vlastného pracovného času začať s opravou 
a prestavbou interiéru školy. To bola prvá a hlavná 
ťažkosť začiatku. Druhou ťažkosťou bol nedostatok 
vyučujúcich, hoci prvých žiakov bolo dosť. Preto sa 
vyučovanie v hudobnej škole pobiede začalo až v pr-
vej polovici novembra 1958.
Riaditeľom školy sa v roku 1958 stal skúsený hudob-
ný pedagóg Leopold Krull. Škola začínala s 95 žiakmi, 
troma internými a jedným externým učiteľom, ktorí 
pracovali v klavírnom, akordeónovom a husľovom 
oddelení (Leopold Krull – husle, Elena Kanderová – 
klavír, Jozef Rychlý – akordeón, Edmund Korbačka 
– akordeón).

Ako to pokračovalo
Významným medzníkom sa stal školský rok 1961/62, 
keď sa Hudobná škola vo Valaskej premenovala 
na Ľudovú školu umenia. Prví absolventi (bolo ich 

   Po sviatkoch jari sa blíži letné 

obdobie, aj keď počasie tomu 

nenasvedčuje. 

   V apríli sa uskutočnil ďalší 

ročník pod názvom „Vyčisti-

me si obec“. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí sa tejto akcie 

zúčastnili a pomohli pri upra-

tovaní obce. Tak ako každý rok, 

ani tento sme nezabudli na 

„nositeľky života – naše matky. 

Deň matiek sme si pripomenuli 

kultúrnym vystúpením. Nedeľ-

né popoludnie nám spríjemnil 

spevák – Peter Stašák. 

   Májové nedeľné popoludnie 

nám spestril koncert Tanečného 

dychového orchestra pod tak-

tovkou Jána Jenču. Koncertom 

sme si pripomenuli 55. výročie, 

kedy sa po prvýkrát otvorili brá-

ny Základnej umeleckej školy vo 

Valaskej. Počas volebného dňa 

sme v obecnom úrade uvítali 

do života našich najmenších 

obyvateľov.

   V obci prebieha kosenie tráv-

natých plôch a úprava zelene. 

Pri vstupe do cintorína sme ob-

novili schody, vyčistili sme ná-

nosy v odvodňovacom kanáli 

zo Suchej doliny,  v Záhradnej 

ulici robíme odvodňovací žľab, 

doplnili sme stĺpy na verejné 

osvetlenie.   V kultúrnom dome  

sme zmodernizovali šatne, na-

treli sme pódium a pri vstupe 

do obecného úradu opravuje-

me schody.

   Pre žiakov sa pomaly blížia 

vytúžené dvojmesačné práz-

dniny. Želám im, aby školský 

rok ukončili čo najlepšie a užili 

si prázdniny. 

   Ing. Juraj Uhrin, 

starosta obce

Základná umelecká škola kedysi a dnes
Umelecký život je jednou z výrazných stránok kultúrneho života obce Valaská. V celej histórii tej-

to obce neprebiehalo kultúrne dianie oddelene, ale bolo súčasťou bohatého spoločenského živo-

ta. Existenciu a činnosť hudobnej školy môžeme charakterizovať ako novú kapitolu v umeleckom 

školstve, ktorá sa začala písať v školskom roku 1958/59.

pätnásť) skončili svoje štúdium v roku 1963. Začia-
točné vystúpenia žiakov školy boli určené okolitým 
obciam: Hroncu, Piesku, Čiernemu Balogu, Dolnej 
a Hornej Lehote, Podbrezovej, Predajnej. Škola pri-
jala aj pozvanie z obce Sihla, a tak sa začalo zložité 
prepravovanie klavíra aj žiakov do vláčika úzkokoľaj-
nej Čiernohronskej železničky, ktorým sa cez Kame-
nistú dolinu dostali až do obce Sihla. Klavír sa potom 
prevážal konským povozom do tamojšej základnej 
školy.
V nasledujúcich rokoch stále pretrvával nielen ne-
dostatok vyučujúcich, ale chátrala aj budova – obja-
vila sa spodná voda, odlupovala sa maľovka i vakov-
ka, a tak opäť museli pomôcť rodičia. Po odchode 
riaditeľa Leopolda Krulla prebrala vedenie školy v 
školskom roku 1970/71 mladá ambiciózna učiteľka 
Paulína Koreňová. Pedagogický kolektív mal vtedy 
už 12 učiteľov. Ich počet sa udržal až do dnešných 
čias.
V školskom roku 1990/91 zase došlo k zmene a ĽŠU 
sa premenovala na Základnú umeleckú školu. O rok 
neskôr sa funkcie riaditeľky ujala jej dlhoročná uči-
teľka, ale aj bývalá absolventka hry na klavíri Valéria 
Švantnerová.
Neskôr sa otvoril výtvarný odbor, rozšírilo sa vyučo-
vanie o hru na ďalších hudobných nástrojoch – gita-
ra, mandolína, violončelo, kontrabas, klarinet, saxo-
fón, plechové dychové nástroje, zobcové i priečne 
fl auty. V školskom roku 2005/2006 sa vyučovanie 
obohatilo o výučbu hry na ľudových nástrojoch – fu-
jara a gajdy, ako doplnkových nástrojov dychového 
oddelenia, v školskom roku 2007/2008 o tanečný 
odbor, ktorý však odchodom tanečného pedagóga 
postupne zanikol.                Pokračovanie na strane 18

Foto: Mgr. Rastislav Turňa
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Zámerom týchto stretnutí je, aby poslanci vyslo-
vili požiadavky na obecný úrad a starostu obce, 
ktoré sú potrebné riešiť v kratšom alebo dlhodo-
bom časovom horizonte. Z každého takéhoto 
stretnutia prednosta úradu, resp. starosta obce 
pre potreby obecného úradu, vykonáva zápis a 
následne sa tieto pripomienky podľa možností 
a dostupných fi nančných prostriedkov obce rie-
šia. Pre vlastnú archiváciu vykonáva zápis aj zá-
stupcom starostu poverená poslankyňa.

   Do rozpravy sa zapojili takmer všetky poslanky-
ne a poslanci. Pre informovanosť občanov spo-
meniem okruhy problematík, ktorým sa poslanci 
venovali:
- príprava MDD, nainštalovanie stolnotenisových 
stolov v obci, oprava schodov k železničnej sta-
nici a riešenie budovy zastávky železničnej stani-
ce, náprava alebo odstránenie plechových skríň 
pri jednotlivých obchodných jednotkách, nakla-
danie s pokosenou trávou, obnovenie detského 
ihriska v materskej časti, podnet na správcu det-

    Veľavážený pán Mgr. Karak Ivan, 
    nedá sa mi trošku nepolemizovať 
okolo Vášho zaujímavého článku , 
ktorý vyšiel vo Valaštianskom hlás-
niku a mne sa náhodne dostal do 
rúk. 
   Tiež môžem trošku popísať o svo-
jom živote, ktorý som prežila v dobe 
„červených“, ale aj v dobe demokra-
cie „štrngania kľúčikmi“. Naša rodi-
na nebola komunistická, alebo ako 
Vy nazývate „súdružská“. Vyrástla 
som a žijem v meste. Pochádzam 
z rodiny s tromi súrodencami. Otec 
bol zamestnaný a mamka domáca, 
pretože mala dosť roboty okolo 
štyroch detí. Naša rodina nikdy ne-
trpela nedostatkom či fi nančným či 
vzdelanostným, aj keď pracoval len 
jeden člen v rodine a my sme drali 
školské lavice. Vy ste z doby „súd-
ruhov“ poukázali a vybrali len ten 
„nanič“ život, prečo sa nezmieňuje-
te o živote, ktorí bežne žili rodiny či 
v mestách alebo v  dedinách, väčši-
nou to boli robotnícke rodiny alebo 
vrstvy, ktoré nikdy nepadli až na 

Stretnutie poslancov so starostom obce

ského ihriska, nevyhovujúce telefónne stĺpy pri 
železničnej trati pri záhradkách, nevyhovujúca 
cesta a chodníky na Hronskej ulici, nedostatočné 
osvetlenie pri špeciálnej škole, dopravné obme-
dzenie pri ihriskách, vyčistenie katastra v okolí 
Bystrianskej jaskyne, zvýšenie kompetencie 
správcu cintorína, návrh celoplošnej deratizácie 
v obci, návrh na osadenie spomaľovacích retar-
dérov na Partizánskej ceste, oprava dverí zadné-
ho vchodu do kultúrneho domu, znečisťovanie 
cintorína lístím z orecha zo súkromnej záhrady, 
neporiadok na obecnom pozemku oproti cinto-
rína.
   Zároveň boli poslancami obecného zastupiteľ-
stva vznesené nasledovné požiadakvky:
- oprava šachty v materskej časti obce, oprava 
oporného múra cesty Pod Hrbom, oprava šne-
ku na čističke odpadových vôd, oprava pripustí 
v Potôčkách,
- hlavného kontrolóra obce poslanci požiadali o 
vykonanie previerky zmlúv nebytových priesto-
rov – Štúrova ulica.

   Hlavný kontrolór informoval poslancov o 
troch kontrolách, ktoré boli vykonané v súlade 
s plánom kontrolnej činnosti a oboznámil ich 
so zistenými nedostatkami. Poslanci odporučili 
všetky kontroly podrobnejšie dopracovať. S do-
pracovanými správami boli poslanci oboznáme-
ní na samostatnom stretnutí s hlavným kontro-
lórom 3.6.2014 za prítomnosti starostu obce a 
prednostu obecného úradu. Poslanci na tomto 
stretnutí odporučili starostovi obce nedostatky 
konštatované v Správe o kontrole hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce v spoločnosti Val-
byt s.r.o. prerokovať s konateľom spoločnosti a o 
výsledku rokovania informovať poslancov pred 
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
   Starosta obce oboznámil prítomných o pripra-
vovanom výberovom konaní na obsadenie fun-
kcie riaditeľa MŠ a ZUŠ, o záujme uchádzačov 
o nebytové priestory, o valnom zhromaždení 
Valbyt s.r.o. a o podaní žiadostí na zapožičanie 
názvu ZŠ po prof. Jaroslavovi Simanovi.
   Množstvo vyslovených požiadaviek a nasto-
lených problémov, vysoká účasť poslancov na 
tomto stretnutí svedčí o tom, že poslanecký zbor 
má záujem riešiť problémy a podieľať sa na cho-
de obce k spokojnosti našich občanov.

    Ing. Peter Bánik
zástupca starostu obce

Na podnet zástupcu starostu obce tak, ako niekoľkokrát predtým, sa dňa  14.05.2014 zišli poslan-
ci obecného zastupiteľstva so starostom obce za účasti hlavného kontrolóra obce na spoločnom 
stretnutí.

NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...
   Vážený pán starosta. Chceli by sme upozorniť na estetiku našej obce. 
Na jednej strane robíme akcie „Vyčistime si obec“ a na druhej strane si ju 
nechávame znečisťovať. Ide o každodenné presúvanie oviec z Chvatimechu 
cez hlavné cesty, chodníky a prístupy k záhradám. Je to krása, kôpka vedľa 
kôpky, nepríjemný zápach. Kadiaľ máme chodiť?  Prečo si maringotku 
nepostavia ku Hronu, kým to nespasú? Je to naozaj taký problém?  

   Občania, ktorí chcú žiť v čistom a peknom prostredí.

   Starostovi Jurajovi Uhrinovi a niektorým poslancom sa vo volebnom roku 
zažiadalo ďalších funkcií. 21.1.2014 na výborovej schôdzi ZO SZPB okupovali 
funkcie základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Juraj Uhrin sa stal predsedom ZO SZPB, Aurel Starke tajomníkom a Ivan Karak 
kronikárom. O svojej práci nás vraj budú pravidelne informovať. Pochybujem, 
že bude o čom, pretože ani ako poslanci nemali o čom písať. Pred voľbami sa 
však treba čo najviac zviditeľňovať a uhnať čo najviac funkcií, vo voľbách môže 
totiž každá funkcia zavážiť. Ťažké je uveriť, že práve terajší starosta je tou pra-
vou osobou, ktorá bude uchovávať pamiatku padlých v boji proti fašizmu, keď 
práve v tomto jeho volebnom období sa na valaštianskom cintoríne likvidovali 
hroby vojnových hrdinov, lebo 
si nezaplatili za hrobové miesta. 
Na poslanca Martina Krupu ne-
ostala už asi žiadna funkcia, tak 
sa stal aspoň novým členom a 
informoval nás o tom vo Valaš-
tianskom hlásniku.
Viac tu: http://nasavalaska.
webnode.sk/products/zmocnili-
sa-funkcii-zvazu-protifasistic-
kych-bojovnikov/

Predaj bytu na Švermovej ulici. 
Byt je na piatom poschodí čias-
točne prerobený (okná a byto-
vé jadro)2 a pol izbový. Cena je 
16 000 €.

Kontakt: Mgr. Báťovský 
090594 51 25

ANGAŽOVANOSŤ, ČI AGRESIVITA ?
   SZPB je spoločenská organizácia, ktorú založili ľudia, ktorí na vlastnej koži prežili 
besnenie a hrôzy druhej svetovej vojny. Väčšina z nich už nežije. Ostali potomkovia, 
ktorí chcú sebe a iným tieto tragické udalosti pripomínať. Obete fašizmu sa v Európe 
rátajú v miliónoch.
SZPB nie je politická strana, ani nie je v žiadnej partajnej koalícii. Neusiluje o moc, ani 
o žiadne mocenské funkcie. Členskú základňu základných organizácií tvoria starší 
ľudia,  ktorí sú radi, ak nájdu oporu u mladších, ochotných zabezpečovať ich činnosť. 
Písať, že niekomu sa zažiadalo funkcií v ZO BOZP je poriadny úlet a na smiech. A tým 
by som skončil, keby ...
   V našej obci funguje neformálne združenie občanov, ktorí svoje kritické postoje 
a názory o dianí v obci vyjadrujú na hore uvedenej internetovej stránke. Demokracia 
potrebuje angažovaných občanov ako soľ. Apatia a pasivita ľudí nahráva darebá-
kom a lumpom. Ako hovoria slová našej hymny. „Slovensko dlho spalo.“ Naša obec 
nebola výnimkou. Ani niektorí poslanci. Vítam prebúdzanie, je dobre, že ľudia pre-
stávajú byť ľahostajní, že sa zaujímajú o veci verejné. Škoda, že nie skôr.
Nemýlia sa  či nezamieňajú  si však niektorí občiansku angažovanosť s bezhlavou, 
agresívnou a neobjektívnou kritickosťou? So šírením zloby a nenávisti? So šírením 
dezinformácií, vyrábaním falzifi kátov - viď údajné naše členské preukazy. Prečo 
takýmto a podobným nezmyselným výplodom venujú svoj čas? Odpovedajú na to 
sami. Práve oni sa chcú takto zviditeľňovať pred voľbami. Je mi ľúto, že si vybrali 
takúto cestu. Vraciam im otázku : „Naozaj si myslite, že vám to vo voľbách zaváži?“
                                     Ivan Karak

samé dno /ako je to v tejto dobe/, 
nikdy neboli bez práva na robotu, 
mladé rodiny mali vždy možnosť 
mať „strechu nad hlavou“, každá 
rodina bola fi nančne zabezpečená, 
zdravotníctvo, družstvo, učiteľstvo 
bolo na vysokej úrovni. Určite sám 
uznáte, že mám veľkú pravdu!!!
   Viem, že ste poslanec za obec Va-
laská, čítala som o vašej aktivite na 
prednej strane hlásnika. Preto ma 
dosť zráža kritika a len sama kriti-
ka z Vašej strany či teda na „súdru-
hov“ alebo na „štrnganie kľúčikmi“, 
pretože štrnganie kľúčikmi sú Vaši 
mecenáši, ktorím, slúžite beriete aj 
fi nančný poplatok z obce, ale aj ich 
zároveň očierňujete. Myslím si, že 
by ste sa mali trošku zamyslieť o pí-
saní, ktoré vyšlo z Vášho pera a nie-
len všetko kritizovať, ale pritom 
„smotánku zlízať“ aj z tej nedobrej 
doby, či jednej - či druhej!! A to, či 
„súdruhovia“ majú na námestí dáke 
vitrínky, o ktoré sa vzorne starajú 
a niektorým občanom Valaskej pri-
pomínajú aj predchádzajúcu dobu, 
je len v záujme tých , ktorí sa o tie 
vitríny starajú a nie je to pre Vás 
dôvod na ich neustále kritizovanie 
a zosmiešňovanie, predsa veľa ľudí 
z Valaskej v tej dobe „súdružskej“ 
žilo a aspoň takto si pripomínajú 
svoj život.

   Eva Ivaničová
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   Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnilo uvítanie do života 

našich detí a teda nových občanov obce Valaská. Slo-

va sa zhostil pán starosta Uhrin, p. Sukičová a príjem-

ným slovom program obohatila aj pani učiteľka Pace-

rová. Nechýbal klavírny sprievod a básničky v podaní 

žiačok našej základnej školy. V závere milého progra-

mu pre naše deti pán starosta nezabudol obdarovať 

mamičky kvetom, knižkou na zaznamenávanie všet-

kých pokrokov a zážitkov s našimi ratolesťami a po-

ukážkou na nákup detského tovaru v našej lekárni. 

V mene všetkých rodičov a našich detí ďakujeme za 

krásny a nezabudnuteľný zážitok. 

manželia Mageroví a syn Alexej

   Prvá júnová nedeľa bola slávnostná a neopakovateľná pre prvop-

rijímajúce deti  v našej farnosti.

   Srdečná vďaka patrí pánu farárovi Romanovi Kupčákovi a kate-

chétke Kataríne Paprčkovej za obetavosť pri príprave detí, za dôs-

tojnú svätú omšu, ktorá sa navždy zapíše do ich srdiečok.

Ing. Zuzana Slivková

Nestihol som
Do riadkov vkladám 

všetky túžby noci.

Veď písať o láske

príjemný je pocit.

Čo vzdialené, stane sa

razom celkom blízke.

Aj čerešne voňajú 

lepšie v ženskej blúzke.

Blúznenie o láske

prináša občas viac.

V oblakoch ukrytý

zaspal polmesiac.

Sníva si možno

o ľudskom trápení.

Zvrátená to úvaha,

jak žaba v prameni.

Ráno sa cvalom blíži,

ako dostihové kone.

Moja múza sa stráca,

aj úvahy o ženskom lone.

Plávam ako mesiac

v  medzerách času.

Nestihol som zhmotniť

túžbu vnútorného hlasu.

JUDr. Oto Malík

JUBILANTI

VÍTAME VÁS

Mať jubileum, to je akoby znovu 

sa narodiť.

Múdrejší, ľudsky krajší, skúsenej-

ší.

Spriadať krehkú niť a žiť odzno-

vu.

Život čo teší, aj ten, čo bolí.

Na smutné nemyslieť,

a krásne deliť tromi. 

Mať slnko v očiach a dobré slovo 

na perách. 

Kominára stretávať každý deň vo 

dverách.

Ing. Ľubomír Krupa 80.r.

Jolana Očková 80.r.

Ing. Pavol Alitis 80.r.

Helena Bicianová 80.r.

Mária Hudíková 75.r.

Anna Škvarková 75.r.

Božena Novotňáková 75.r.

Ivan Bučko 75.r.

Jolana Kučerová 75.r.

Milan Filipko 75.r.

Štefan Veselský 75.r.

Ing. Štefan Luža 75.r.

Ladislav Bielik 70.r.

Ervín Noskovič 70.r.

Vážení jubilanti

Ďakujeme vám za doterajšiu 

prácu, vašu múdrosť  a obeta-

vosť. Prajeme vám všetko len to 

najlepšie, hlavne pevné zdravie, 

pohodu v kruhu rodiny a blíz-

kych.

Do ľudskej kytice našej obce 

pribudlo  osem ružových a vo-

ňavých púčikov – Roman, Da-

libor, Martin, Marek, Jakub, To-

bias, Viktor a Kristán. 

Roman Markus 27.3.2014

Dalibor Baran 30.3.2014

Martin Tokár 12.4.2014

Marek Zelenčík 13.4.2014

Jakub Kováč 27.4.2014

Tobias Baran 9.5. 2014

Viktor Soják 10.5.2014

Kristán Markus 12.5.2014

Vitajte medzi nami a prajeme 

vám, aby ste rástli do krásy 

a múdrosti a svojim rodičom 

prinášali potešenie.

   Sobota 24.5.2014 sa sta-

la  slávnostným dňom  pre 

deti, rodičov a príbuzných. 

Malí občania obce boli 

slávnostne zapísaní do 

veľkej obecnej knihy. Prí-

tomných pozdravil starosta 

obce, pekným kultúrnym 

programom to spestrili deti 

zo ZŠ .

Veríme, že z malých deti-

čiek vyrastú úspešní obča-

nia, ktorí sa budú do svojej 

rodnej obce rady vracať 

aj  keď sa rozletia do sveta.

   H.H

Obec Valaská sa rozrastá...

PRIVÍTANIE NOVÝCH MALÝCH VALAŠŤANOV

foto: D. Králiková 
a B. Strmeňová
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   Krásny počasím už letný júnový deň, prvá 
júnová sobota patrila už 43. ročníku regionál-
neho Festivalu dychových hudieb Valaská 
2014. Na slnkom zaliatom námestí privítal 
početné publiku hlas toho, koho meno bude 
odteraz navždy zakotvené v názve festivalu. 
Bola to krásna, no napriek hrejivému slnku 
mrazivá chvíľa, keď sme mali možnosť pros-
tredníctvom záznamov z archívu RTVS znova 
počuť hlas Jožka Kučeru, jedného zo zaklada-
teľov dychovej hudby vo Valaskej, dlhoročné-
ho vedúceho valaštianskej dychovej hudby, 
kultúrno-osvetového činovníka, pre ktorého 
bola jeho zlatá dychovka takmer všetkým. Dá 
sa povedať, že jej venoval celý život, neúnav-
ne bojoval za to, aby dychovka hrala a aby 
festival vo Valaskej žil. A tak rozhodnutie za-
kotviť jeho meno do názvu festivalu bolo sťa-
by samozrejmosťou.  Posledné roky boli po-
značené odchodom viacerých významných 
osobností dychovej hudby v regióne. Našu 
dychovkársku rodinu nedávno opustili traja 

skvelí muzikanti, 
významné mená 
v dychovej hudbe 
v našom regióne 
– Zoltán Popróči 
z Brezna, dlhoroč-
ný riaditeľ Mest-
ského kultúrneho 
strediska v Brezne, 
muzikant telom 
i dušou až do jeho 
posledných dní, 
Bohumil Sedláček, 
učiteľ ZUŠ Valaská, 
hráč štátnej opery 
v B. Bystrici a dlhoročný dirigent DH Valaská 
a Štefan Horský, dlhoročný člen a predseda 
spolku DO mesta Brezna a kapelník DH Mos-
tárenka. Spomienke na nich bol venovaný 
tohtoročný festival. 

   Možno trochu smutné spomienky v zápätí 
rozptýlili prvé tóny festivalového koncertu. 
Po úvodnom pochode hudieb na námestie 
koncert odštartoval Dychový orchester ZUŠ 
Brezno s dirigentom Mariánom Švoňavom. 
Bola to radosť pozerať sa na brezniansku mlá-

- navždy memoriálu Jožka Kučeru

43. ročník Festivalu dychových hudieb Valaská 2014

dež a ešte väčšia radosť počúvať ich skladby. 
V nových vestičkách vyzerali skvelo a hrali 
veľmi pekne. Pokračoval Bigband z Rimav-

skej Soboty s ka-
pelníkom Pavlom 
M a c h a j d í k o m . 
Po ňom sa pred-
stavila malá DH 
Mostárenka pod 
vedením Bc. Mate-
ja Krellu a odpálili 
to veľmi dobre. Na 
rad prišla Selčian-
ka z Banskej Bys-
trice, ktorú vedie 
Mgr. art. Martin 
Brhlík, a boli dobrí, 
ako vždy. Hosťom 

tohtoročného festivalu bola DH Oravanka 
z Trstenej. Vedie ju Lukáš Považan, ktorý vdý-
chol dychovke v Trstenej nový život. 
Festivalový koncert pokračoval orchestrál-
nymi formáciami. Domáci Tanečný orchester 
Valaská pod vedením Jána Jenču sa ukázal 
opäť s novým zaujímavým programom. Za-
zneli svetové hity ako My way, či Somewhere 
Leonarda Bernsteina v podaní skvelého spe-
váka Martina Vetráka, slovenský evergreen 
Očarená bývam zaspievala Jarmila Bániková 
a záver patril nestarnúcim melódiám od Elá-
nu. Dychový orchester Brezno s dirigentom 
Mgr. art. Mariánom Švoňavom zahral publiku 
na valaštianskom námestí Hudbu pre fontá-
nu, ohnivé Libertango, Ivan Sýkorka a Matej 
Krella si zasólovali v skladbe Dve hrdličky, 
Con te partiro od Bocelliho zaspieval Jozef 
Ambróz a Zuzana Šulová a zaznela i moder-
ná skladba Hey Brother od Aviciho, ktorá letí 
práve na rozhlasových vlnách. Nasledovala 
Dychová hudba Cementón, ktorú vedie Pavol 
Machajdík a po nich neďaleká Dychová hud-
ba Železiarní Podbrezová s novým dirigen-
tom Mgr. Richardom Bundom. Publikum po-
tešili melódiami Gejzu Dusíka, Pár skvelých 
nôt nám zaspievala Martina Škantárová, sólo 
na klarinet zahrala mladá nádejná klarinetist-
ka Martinka Halajová.

   Zlatým klincom prog-
ramu bola ako inak Vo-
jenská hudba Banská 
Bystrica s dirigentom Já-
nom Goliášom. Sme radi, 
že sa vrátili na pódium 
nášho festivalu a zno-
vu sa nám predviedli 
v plnej paráde skvelým 
moderným programom. 
Zazneli náročné a zá-
roveň krásne skladby 
z fi lmového plátna, ako 
Sundtrack z fi lmu Su-
perman, Gonna fl y now 
z fi lmu Rocky, svetozná-
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my New York a v piesni Na Kráľovej holi nám 
vojaci ukázali, že vedia nielen skvelo hrať, ale 
aj spievať. Ďakujeme im ešte raz, že sa nášho 
festivalu zúčastnili. 

   Celý festival sprevádzali Turčianske mažo-
retky z Vrútok pod vedením Miriam Kerdiko-
vej a opäť zatancovali aj naše Valaštianske 
mažoretky, ktoré vedie Monika Senčeková. 
Bola to radosť sa na ne pozerať. 

   Námestie spestrili aj tradičné Ľudové re-
meslá v objatí hudby. Toto sprievodné podu-
jatie zorganizovalo Občianske združenie Pek-
ný deň vo Valaskej, ktoré oslávilo na festivale 

svojich 10 rokov. Pripravili pre divákov stánok, 
v ktorom bolo čo zajesť i vypiť, dokonca po-
núkali aj sladkú tortu. Námestím rozvoniavali 
oštiepky a žinčica od valaštianskych ovčiarov. 
Vynikajúce syry z kravského mlieka ponúka-
la pani Majka Pacerová. Ozdobou podujatia 
boli pani dôchodkyne z Piesku so svojimi 
krásne naaranžovanými košíčkami a výrobky 
pani Anny Nátherovej. Svojou prítomnosťou 
podujatie podporila Mgr. Daniela Hrušková 
so svojimi ručne vyrobenými šperkmi. Ob-
čianskemu združeniu Pekný deň veľmi pekne 
ďakujeme a prajeme veľa pripravených pek-
ných dní. DH Oravanka nám zahrala nakoniec 
aj do tanca do neskorého večera. 

   Poďakovanie patrí vedeniu obce Valaská, 

ktoré našlo fi nančné pros-
triedky na zapožičanie pódia 
a prestrešenia, ktoré uchránilo 
hudobníkov pred neúprosným 
slnkom. Moderátorského slova 
sa tentoraz ujal skvelý Ľuboš 
Kovačech z rádia Regina, tiež 
mu patrí poďakovanie. Potešili 
nás slová pána starostu v záve-
rečnom vyhodnotení festivalu, 
že bol opäť lepší ako vlani. Ako 
skonštatovala i riaditeľka SOS 
B. Bystrica Mária Palúchová 
a metodický gestor festivalu za 
SOS Rudolf Veselovský, festival 
sa opäť vydaril.

   Zostáva len vysloviť veľké 
poďakovanie všetkým organizátorom, všet-
kým hudobníkom a každému, kto sa pričinil 

o zdarný priebeh 
tohto sviatku dy-
chovej hudby v re-
gióne. Chceme sa 
poďakovať aj Ro-
bertovi Čunderlíko-
vi, nášmu rodákovi, 
ktorý si našiel čas 
a prišiel na festi-
val robiť zvukové-
ho majstra. Spolu 
s dobrou technikou 
od Maroša Auxta 
sa mu to naozaj 
podarilo. Poďako-
vanie patrí aj vám, 
ktorí ste prišli nás 
povzbudiť svojím 
potleskom. A bolo 

vás naozaj dosť, čo nás veľmi teší.

   Dovidenia na nasledujúcom 44. ročníku 
Festivalu dychových hudieb vo Valaskej – 
Memoriáli Jožka Kučeru. 

R. Hlaváčik
foto: B. Strmeňová
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   V dňoch od 12. do 15. mája sme sa s deťmi zúčastnili pobytu v Škole 

v prírode na Zbojskej. Účastníkov bolo spolu 25, z toho 20 detí pred-

školského veku, štyri pani učiteľky a zdravotníčka. Deti sa na pobyt 

veľmi tešili, pri rozlúčke s rodičmi nepadla ani slza. Prvé tri dni nám 

počasie prialo, takže deti sa po ubytovaní mali možnosť zoznámiť s 

prekrásnou prírodou. Sedlo Zbojská leží vo Veporských vrchoch a je 

jednou zo vstupných brán do Národného parku Muránska planina. 

Čaro tejto prekrásnej prírody spoznávali každodennými vychádzkami. 

Boli aj v ozajstnom salaši, kde videli ovce, kravy, diviaka, ale aj zajačiky 

a psov. Vyčistili potok, v ktorom si púšťali loďky. Spoznali mnoho no-

vých kvetov, stromov a kríkov.

   14. 5. 2014 sa v ZŠ s MŠ Brez-

no - Mazorník uskutočnil 8. roč-

ník prehliadky tvorivej činnosti 

detí predškolského veku - Detské 

Chalupkovo Brezno. Naša MŠ do 

kategórie výtvarnej tvorby, ktorej 

cieľom je podporiť dieťa v spon-

tánnom a tvorivom vyjadrení svo-

jich reálnych alebo fantazijných 

predstáv s využitím rôznorodých 

výtvarných techník zaslala 5 prác. 

V konkurencii 94 výtvarných prác, 

dve ceny z desiatich udelených cien 

získali Marika Bundová a Maťko Šu-

ník. Hlavná cena Laureát Detského 

Chalupkovho Brezna bola udelená 

   „Matka je niekto, kto môže zaujať miesto kohokoľvek iného. Jej 

miesto však nemôže zaujať nikto“.

Deň matiek sa oslavuje druhú májovú nedeľu, tohto roku to bolo 

11. mája. Každý mohol vzdať úctu svojej mame rôznym spôsobom, 

napríklad kvetom, darčekom, návštevou, či spomienkou. My v našej 

materskej škole sme sa na Deň matiek zodpovedne pripravovali už 

niekoľko dní. Vyspevovali sme pesničky, recitovali básničky, nacvi-

čovali sme scénky a tance, vyzdobovali sme triedy a zhotovovali 

darčeky. Keď prišiel ten veľký deň, všetky deti boli pripravené ukázať 

svojej mamičke, ako veľmi ju ľúbia. Každá trieda uvila kyticu z tan-

cov, básni, piesní a scénok a darovali túto kyticu svojim mamičkám. 

Nakoniec odovzdali svojim mamičkám vlastnoručne zhotovené 

darčeky. Všetky mamičky boli dojaté, a kde - tu sa objavila aj slzička, 

ale bola to slza šťastia. Prajeme všetkým mamám, aby ich robili deti 

stále šťastnými, a ak už budú pre svoje deti plakať, nech sú to vždy 

len slzy šťastia.

Škola v prírode
   K dispozícii sme mali veľký  športový areál, v  ktorom si zmerali sily 

naši malí futbaloví nadšenci. Dievčatá sa venovali loptovým hrám, 

skákali na švihadlách, hrali tenis, pingpong, petang, naháňačky. Využí-

vali sme aj preliezačky, hojdačky a šmýkačky. Spestrením pobytu detí 

v ŠvP bolo vozenie sa  na koníkoch, ktoré sa deťom veľmi páčilo, ako 

aj opekanie špekačiek na ohnisku. Ani v  tomto pobyte nesmel chýbať 

nočný pochod. Deti sa naň vydali v sprievode pani učiteliek, svietiac 

si na cestu baterkami. V tmavej hore počuli aj mrmľanie medveďa, ale 

vôbec ich to neodradilo a nočný pochod dokončili. Deti preukázali 

svoju odvahu a z hory neušli.

  V tento pobyt sme nemali šťastie na uskutočnenie predplaveckej 

prípravy, pretože bazén bol v rekonštrukcii. Deti sa boli dvakrát zoh-

riať aspoň v jakuzzi. Štvrtý deň pobytu bol pre nás veľmi netradičný. 

Zobudili sme sa do veľmi nepriaznivého počasia, zažili sme spolu 

s deťmi víchricu. Obrovské stromy nám padali pred očami, nestačili 

sme ich počítať. Ostali sme úplne odrezaní od sveta, bez mobilného 

signálu, bez elektriky, až do nášho odchodu. Lesní robotníci usilovne 

pracovali aj v noci, aby vyčistili prístupovú cestu, ktorá bola uzavretá. 

Deťom sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, aby si neuvedomo-

vali vážnosť situácie. Uskutočnili sme karneval, ktorý sme sprevádzali 

spevom, pyžamovú párty, deti recitovali, spievali, vymýšľali hádanky, 

rozprávali si vtipy, hrali sa pohybové a spoločenské hry. Pani učiteľ-

ka Janetka po večeri pri sviečkach deťom prečítala rozprávku. Deti si 

svietili baterkami a unavené  spokojne zaspali. 

   Po prebudení nás čakal už len posledný deň pobytu. Deti si  pobalili 

svoje veci, zahrali sa posledné hry a netrpezlivo čakali na príchod au-

tobusu. Pán šofér  prišiel načas a deti sa celou cestou tešili na svojich 

rodičov, aby im mohli porozprávať krásne a neopakovateľné zážitky zo 

Zbojskej.                                                       foto a text: Mgr. Iveta Babčanová

Detské Chalupkovo Brezno
Saške Leitnerovej. Sme právom hrdí 

na úspechy našich malých výtvar-

níkov, ktorí si osobne boli prevziať 

svoje ocenenia. Ešte jedno ocenenie 

vo výtvarnej súťaži Dúhový kolotoč 

za interpretáciu umeleckého diela 

od Andyho Warhola – Kvety získala 

Lenka Gondová. Cenu si spolu so 

svojimi rodičmi a pani učiteľkou 

Miladou Koľajovou bola prevziať v 

Banskej Bystrici. Želáme si, aby ta-

kýchto úspešných detí bolo v našej 

materskej škole čo najviac a praje-

me si, aby sa talent našich detí roz-

víjal aj naďalej. 

DEŇ MATIEK

foto: Žaneta Gondová
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   Sprievodným podujatím Dní mesta Brezna bola Okresná 

olympiáda materských škôl, ktorá sa konala 28.5. 2014 v Aré-

ne Brezno. Bol to už jej XVII. ročník. Vlani sa našej materskej 

škole podarilo získať 1. miesto, tento rok sme prvenstvo 

neobhájili, ale z 33 zúčastnených  materských škôl sme sa 

umiestnili na peknom štvrtom mieste. A nebyť chyby roz-

hodcov, možno sme mohli byť aj tretí. Našu materskú školu 

reprezentovali: Klaudia Semačíková, Marika Bundová, Matúš 

Havaš a Richard Grexa. Klaudia získala prvé miesto za hod do 

diaľky a Matúš druhé miesto za skok z miesta.  Srdečne im 

gratulujeme a sme hrdé, že máme také šikovné deti.

   NA ZÁVER
   Blíži sa koniec školského roka a nás v materskej škole čakajú ešte  

povinnosti, ktoré musíme stihnúť splniť. 13.6. organizujeme kon-

coročný výlet do Bojníc, 20. 6. oslávime tradičnou opekačkou Deň 

otcov a úplný záver školského roka bude patriť predškolákom a ich 

slávnostnej rozlúčke s materskou školou. A potom už len leto, práz-

dniny, dovolenky a veľa nových zážitkov...

   Tento rok sme sa rozhodli Medzinárodný deň detí 

osláviť trochu netradične – výletom, Čiernohron-

skou železničkou do Vydrova. Zrána nám počasie 

trocha neprialo a niekoľkých rodičov to od výletu 

odradilo. Nakoniec sa nás na zastávke v Hronci, 

nebojácnych a čižmami vyzbrojených, zišlo viac 

než dosť. Detí bolo 64 a dospelých 22. Deti si cestu 

vláčikom užili, vo Vydrove vybalili ruksaky, posilnili 

sa a vydali sme sa na malú túru, počas ktorej sme 

videli parnú lokomotívu, horáreň, diviaky a mnoho 

iných zaujímavostí. Na prírodnom amfi teátri každá 

trieda zaspievala jednu pesničku, ktorá sa ozývala 

celým lesníckym skanzenom. Slniečko sa síce celý 

deň neukázalo, ale hlavné je,  že nepršalo. Cestou 

späť deti dostali k ich sviatku darčeky a všetci sme 

sa šťastní, unavení, ale plní zážitkov vrátili domov.

   foto a text: Mgr. Stanislava Kaliská

Detská športová 

olympiáda

Oslava MDD
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     Dňa 11. 4. 2014 sa uskutočnil už 4. ročník akcie Vyčistime si 

obec. V našej Základnej škole vo Valaskej to už berieme ako sa-

mozrejmosť, že túto akciu uskutočníme. Veľmi nás teší, že aj žiaci 

Špeciálnej základnej školy a deti z Materskej škôlky spolu so svo-

jimi učiteľkami  sa k nám vždy pridajú.  Ďakujeme aj dôchodky-

niam z  Jednoty dôchodcov za podporu a aktívnu účasť.

Obecný úrad vo Valaskej a v Hronci nás podporili dodaním plasto-

vých vriec, ktorých bolo treba ako každý rok veľa. Pri rieke Hron 

bude treba ešte zorganizovať vyčistenie brehov, pretože by bolo 

nezodpovedné a nebezpečné posielať tam čistiť deti.

 text a foto: Mgr. Slezáková, koordinátorka ekologickej výchovy

Vyčistime si obec – 4. ročník

Akú hodnotu má pre 

Vás príroda? 

   Či sa nám to páči alebo nie, 

ľudstvo neexistuje v bubline, ale 

je súčasťou rozsiahleho systému 

rastlín, zvierat a ďalších organiz-

mov. Zmena v jednej časti tohto 

ekosystému sa odráža na zmene 

ostatných častí, a keďže vo svete 

okolo seba robíme stále radikálne 

zmeny, naša vlastná budúcnosť je 

Vedeli ste?
Každý Európan vyprodukuje v priemere 1,5 kg odpadu denne. To je 10 

kg týždenne!

...

Recyklovaním jednej hliníkovej plechovky od nealkoholického nápoja 

ušetríte dosť energie na prácu notebooku počas desiatich hodín.

...

E-odpad je odpad z elektronických a elektrických prístrojov. Predstavuje 

najrýchlejšie narastajúci druh odpadu v západných krajinách. Len v EÚ 

ho ročne vyprodukujeme 20 kg na osobu. Takýto odpad obsahuje látky 

ako ťažké kovy a chemikálie, ktoré môžu byť pri nesprávnom zaobchá-

dzaní  veľmi škodlivé pre ľudské zdravie.

veľmi neistá.

Príroda nám poskytuje život-

ne dôležité služby, ako je čistý 

vzduch, čerstvá voda a potrava – 

a to všetko zdarma! Zdá sa, že mi 

si to nevážime, ale jednoducho to 

berieme ako samozrejmosť. 

Ešte viac znepokojujúcim faktom 

je, že keď sa ekosystém zničí, bude 

to nezvratné. Takže nenapraviteľ-

nými škodami uštedrenými našej 

Čistenie Lipovej

Zemi v ohromujúcej miere ris-

kujeme nielen to, že zruinujeme 

planétu rastlinám a zvieratám, ale 

zámerne poškodzujeme aj naše 

vlastné dlhodobé záujmy.

Privítali sme pomoc zo strany dospelých, ktorí sú pre nás príkladom.

Našli sme „kadečo“...čo na lúku naozaj nepatrí
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   Na niekoľkých hodinách vlastivedy sa žiaci 

druhého ročníka oboznámili s našou obcou – jej 

históriou, kultúrou, súčasnosťou. Naučili sa zá-

kladné informácie o chode a vedení obecného 

úradu. 

   Navštívili sme obecný úrad, kde si druháci moh-

li overiť svoje vedomosti. V zasadacej miestnosti 

nás privítal pán starosta. Ukázal nám symboly 

obce. Spomedzi žiakov si vybral starostu – po-

mocníka, zástupcu starostu, hlavného kontro-

lóra. Ostatní žiaci boli poslanci. Vyskúšali si, ako 

prebieha rokovanie obecného zastupiteľstva. 

   So žiakmi sme prešli celý obecný úrad, spoz-

nali prácu niektorých referentov. Najviac sa im 

páčilo v „Svadobnej miestnosti“ a v kancelárii 

starostu. So sladkou odmenou a novými zážit-

kami sme sa vrátili do svojej Základnej školy vo 

Valaskej.

   Mgr. Miriam Uhrinová

Čistenie Hronca
   Žiaci z dvoch tried ôsmeho ročníka čistili obec Hronec. Pred budo-

vou Obecného Úradu nás čakal pán starosta a oboznámil nás s or-

ganizovaním  tejto brigády. Rozdelili sme sa na dve skupiny, dostali 

sme refl exné vesty, rukavice a vrecia. Jedna skupina čistila Kamenistú 

dolinu a povodie Hrona. Druhá skupina čistila územie zvané Dolina 

smerom na Osrblie. Sú to lokality, kde ľudia najčastejšie vytvárajú sk-

ládky odpadov. Všetci žiaci pracovali usilovne uvedomujúc si, že len 

v čistom prostredí, sa človek cíti najlepšie. Pán starosta vrecia s odpa-

dom osobne odvážal.

Po skončení brigády sa nám všetkým poďakoval a ako každoročne 

sme mali pripravené pohostenie v budove Obecného úradu v Hronci. 

foto a text: Mgr. O. Nemčáková

 

Exkurzia na  obecnom  úrade

Každému z nás sa určite krásne vstávalo,

s myšlienkou, že celé vyučko nás nečakalo.

Prvé dve hodiny sme nejako pretrpeli,

a potom cestu do Hronca sme preleteli.

Šťastný starosta z pohľadu nás vyšiel z úradu

a hneď s našimi učiteľkami dali si poradu.

Keď zrazu v rukách vrecia, rukavice, refl exné vesty na nás sa ocitli

a radosti z pomoci planéte v nás ihneď prekvitli.

Odrazu z nás dve skupiny boli,

jedna B, druhá C, všetci  boli svoji.

Jedna pani učiteľka a kŕdeľ za ňou na Kamenistú sa vybrali,

každý papier, každú fľašu hneď sme pobrali.

Tri parťáčky ďaleko sme nezašli,

keď pod mostom vianočné stromčeky z odpadkov náhodou sme 

našli.

Za druhou pani učiteľkou céčka naša obľúbená sa ťahala,

plná pohody a smiechu, ani stres ani únava s nimi nemávala.

Keď za plným autom odpadkov k úradu sme sa dotrepali,

naprázdno sme ako každý rok neostali.

S dobrým pocitom z pomoci prírode, domov sme odišli,

aj tak s hladným bruchom, skontrolovať naše chladničky. 

A tak v srdci s nádejou,

že ľudia sa preberú, sme domov šli krásnou alejou.

                                                Žiačka ôsmeho ročníka M.N.

foto: B. Pastírová

foto: Ing. Juraj Uhrin
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  Šimon Uhrin 5.A

    Slovensko je moja rodná krajina. Na Slovensku mám rodičov a kama-

rátov. Máme  tu peknú prírodu, dobrých športovcov, veľa kultúrnych 

pamiatok, hrady, zámky, jaskyne. Najkrajšie sú Vysoké Tatry. Narodilo sa 

tu veľa významných osobností.        

 Emka Medveďová 5.A

     Je tu veľa hôr a pamiatok. Rada chodievam na túry do  Nízkych Tatier, 

Vysokých Tatier, aj do  Slovenského  raja. Slovenčinu mám rada preto, 

lebo je spevavá. Dorozumiem sa s ňou v Čechách, Poľsku, Chorvátsku, 

Bulharsku a v iných krajinách. Rada navštevujem aj jaskyne, Bystrian-

sku jaskyňu, Jaskyňu mŕtvych netopierov, Ochtinskú aragonitovú jas-

kyňu. S rodičmi často navštevujeme hrady a zámky. Navštívili sme už 

     Žiačky našej školy ( Machyniaková J., Graňá-

ková J., Krnáčová T., Zelenčíková B., Lepiešová 

S., Janíková L., Wagnerová M., Kúdelková A. 

a Starke M.), ktoré vyhrali na M- SR v Trnave 

v štafete 5x 800m,  boli pozvané v rámci me-

dzinárodnej súťaže poľských škôl a krajín V-4-

ky ( Poľsko, Slovensko, Česká rep. a Maďarsko)  

na štafetové preteky 

8x 800m do poľského mesta Lodz.

    V piatok 25.4. sme vyrazili autobusom do 

B. Bystrice, kde nás vyzdvihli ďalší športovci – 

žiaci a ich vedúci z Trnavy, Piešťan a Brezovej 

pod  Bradlom, a spoločným autobusom sme 

zamierili do Poľska. Po 8 a ½ hodinovej ces-

te sme sa konečne ubytovali v hoteli, spolu 

s českou výpravou. 

    V sobotu sme mali pripravený program 

spoznávania mesta i Aquaparku a v nedeľu 

samotné preteky.  Sobota neveštila nič dob-

ré- celodenný dážď. Najprv sme navštívili 

múzeum starej továrne, potom sme mali 2 

hodiny na návštevu nákupného centra. Po 

obede sme mali v programe návštevu ZOO, 

ale pre dážď sme ju nemohli absolvovať. 

Ďalším bodom- a pre všetkých zrejme tým 

najlákavejším - bola návšteva Aquaparku. Aj 

napriek počiatočnom - organizačne nie veľmi 

zvládnutom pobyte sme sa konečne vykúpali 

a trochu zrelaxovali.

Medzinárodné preteky „ Vena Cross 2014“ v štafete 8x800 m, 

v poľskom meste LODZ
    V nedeľu sa konali už samot-

né preteky. Aj nálada v našej 

výprave tomu naznačovala 

– sústredené tváre, rozcvička, 

rozbehanie,... Naše dievčatá 

súťažili medzi žiačkami naro-

denými v r. 2001 a staršími. 

Spolu v ich kategórii bolo 16 

štafi et, prevažne zo športových 

škôl, zameraných na atletiku. 

Preteky sa konali v pešej zóne 

mesta a v každej kategórii  boli 

mimoriadne napínavé a zaují-

mavé. Všetci sme sa navzájom 

povzbudzovali.

Naše družstvo sa umiestnilo na 

13. mieste, čo pri silnej atletic-

kej konkurencii je veľmi dobré umiestnenie, 

keďže my atlétky nemáme. Dievčatá bežali 

ako najlepšie vedeli a dali do toho všetko.

     Žiaľ, ani ostatní žiaci zo sloven-

skej výpravy nedosiahli  popredné 

umiestnenia. 

Väčšina detí po dobehnutí sa 

okamžite rozhodla,  pred nastá-

vajúcim obedom, ešte si doplniť 

zásoby v McDonalde. Práve strava 

a pitný režim pre športovcov bola 

najslabším ohnivkom celého po-

bytu. Aj napriek tejto skúsenosti 

verím, že dievčatá mali 

veľký zážitok a hlavne 

zo samotných pretekov, 

kde si mohli zmerať sily 

s rôznymi súperkami. 

Samotných pretekov sa 

zúčastnilo až 1000 žiakov ZŠ a SŠ. 

Dievčatá získali nové priateľstvá, 

nové skúsenosti a hlavne boli na 

pretekoch na medzinárodnej úrov-

ni.

     Bolo by krásne, keby tento obrov-

ský úspech našich žiačok motivoval 

ostatných žiakov k pravidelnému 

pohybu, k chuti niečo viac dokázať, 

možno aj trénovať, tvrdo na sebe pracovať 

a výsledky by sa potom určite dostavili. Diev-

čatá sa prakticky dostali až na medzinárodnú 

súťaž cez víťazstvo v okresnom kole - behu 

Márie Zavarskej v Brezne  a stadiaľ postupom 

na M- SR do Trnavy. Postupne malými krokmi 

je veľká šanca dostať sa ďaleko. Dôležité je ne-

vzdávať sa.

    Dievčatám prajem ešte veľa úspechov, 

aby dosiahli svoje méty, či už v športe alebo 

v iných oblastiach. Pre našu školu dosiahli 

nádherné výsledky a právom sme na ne hrdí.

foto a text: Mgr. J. Pohorelcová   

Prečo mám rád Slovensko a slovenčinu?
Túto otázku si položili žiaci 5.A triedy na hodine slovenského jazyka. Tu sú ich odpovede:

veľakrát Bojnický zámok, boli sme aj na Oravskom zámku, Spišskom 

hrade, Ľupčianskom hrade a  v Betliari. S rodičmi často chodievame na 

cyklotrasy po našom okolí. Najväčšia radosť je stráviť víkend na chate 

,,ZA STENOU“, kde zbierame hríby a máme krásny výhľad na Nízke Tatry, 

Chopok, Kráľovu hoľu, Klenovský vepor. 

Miška Bániková 5. A

   Mám rada Slovensko preto, lebo ho obohacujú  krásne hory a pamiat-

ky. Je to veľmi krásna krajina. Na Slovensku sa nachádza aj veľa jaskýň, 

jazier a priehrad, máme aj mnoho kúpeľov a minerálnych prameňov. Je 

to moja domovina. Žije  tu moja rodina a kamaráti. Slovenčina je môj 

materinský jazyk, preto ho  mám rada. Ňou je  napísaných veľa rozprá-

vok, básní, povestí a románov. Je ľubozvučná.                    
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 Lukáš Kožiak 5.A

   Slovensko mám rád, lebo je to pekná krajina. Je s bohatou a nádhernou   

prírodou. Páči sa mi aj preto, lebo tu máme všetky štyri ročné obdobia. 

Slovensko má bohatú históriu. Máme tu národné parky a pamiatky. Slo-

venčina je ťažký jazyk. Narodil som sa tu a slovenčina je moja rodná reč. 

Po slovensky sa dá rýchlo naučiť.

Patrik  Bartoš 5.A

   Slovensko sa mi páči preto, lebo je to prekrásna krajina. Žijem na ro-

zhraní Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier – v údolí Hrona. Mojím 

materinským jazykom je slovenčina, pretože ňou hovorí moja matka 

a otec. A je ľubozvučná. Po slovensky sa spieva veľa nádherných  ľudo-

vých piesní. Slovensko má aj veľa pekných rozprávok, ktoré zozbieral 

Pavol Dobšinský. Na Slovensku existuje mnoho  krásnych, tradičných 

zvykov.                 

                                                            

Linda Chvojková 5.A

   Mám rada Slovensko, lebo som sa tu narodila. Mám rada Slovensko, 

lebo tu sú Vysoké Tatry. Mám rada Slovensko, lebo sa tu narodil môj oco. 

Mám rada Slovensko,  lebo tu sú dobrí ľudia. Mám rada Slovensko, lebo 

Slovensko je môj domov. Mám rada Slovensko, lebo je tu Tesco. Mám 

rada Slovensko, lebo tu sú jazerá. Mám rada Slovensko, lebo tu 

nie je vojna. 

Daniela Giertlová  5.A. 

   Na Slovensku mám rada to, že sú tu pekné 

hory. A čistý vzduch. Rastú tu aj listnaté 

a ihličnaté stromy. Sú tu aj pekné jas-

kyne a kúpaliská. Vo Vysokých Tatrách 

je aj Štrbské Pleso. Slovenčina je môj 

rodný jazyk. Na slovenčine sa mi páči, 

že sme sa ňou naučili veľa vecí.

                                                                

Sabínka Ledecká 5.A 

    Slovensko je kra- ji-

na zo všetkých krajín najobľúbenejšia. Páčia sa 

mi v nej hory, polia, lúky, ľudia, historické pamiatky, zvieratá a hlavne 

parky. Slovenčina je reč, ktorou sa rozprávam.     

     

 Kika Molčanová 5.A

     Hoci je Slovensko v porovnaní s inými štátmi malá krajina, je mi srdcu 

najbližšia i najmilšia. Slovensko je mojou rodnou  krajinou, v ktorej sa 

narodili tiež moji predkovia. Práve oni - starí rodičia, krstní rodičia, moji 

rodičia sa mi od kolísky prihovárali rodnou rečou – slovenčinou. Rozprá-

vali mi najkrajšie slovenské rozprávky, spievali ľubozvučné ľudové pies-

ne, odkrývali krásy slovenskej prírody. Mnoho významných ľudí, ktorí 

v živote niečo dosiahli a dokázali niečo výnimočné na (svetovej úrovni) 

pochádza, žije práve na Slovensku. Spomenula by som aspoň niekoľ-

kých rodákov z našej obce: lekára kardiochirurga MUDr. Jaroslava Sima-

na , TOP MODELKU Adrianu Sklenaříkovú , ale aj mladú gymnazistku 

Klaudiu Kvakovú, ktorá nás nedávno reprezentovala na medzinárodnej 

súťaži GENIUS OLYMPIAD 2013. Slovensko je pre mňa krajinou s vôňou 

ihličia, dreva,  halušiek a trdelníka, ozvučené spevom vtákov, ľudovými 

piesňami, hrou na fujare. Slovensko je krajinou tradícií, zvykov, folklóru 

zdedeného a šíriaceho sa z pokolenia na pokolenie.               

                                                            

 Ivana Slivková 5.A

   Slovensko mám veľmi rada. Pokrývajú ho vysoké skalnaté štíty, lúky, 

pohoria a kopce. Nájdeme tu veľa sladkých plodov, húb a byliniek. Sú 

tu zvieratá, ktoré sú väčšinou plaché, ale keď ich prekvapíme, dokážu 

človeku aj ublížiť. Naším tradičným  jedlom sú halušky. Máme tu veľa 

historických pamiatok. Nájdeme tu múzeá, ktoré nám ukazujú, ako naši 

Slováci niekedy žili. Máme tu mnohé jazerá, plesá a rieky.   

Paťka Kučeráková  5.A

   Slovensko mám rada preto, lebo je to moja rodná krajina. Aj keď je Slo-

vensko rozlohou maličké, je tu veľa pekných miest a zákutí. Naše hory, 

jaskyne, ale i hrady a zámky navštevujú aj ľudia zo zahraničia. Slovenči-

na sa mi páči, je pekná a ľubozvučná. Patrí medzi najťažšie jazyky sveta. 

Vie potrápiť  tvrdým –y, spodobovaním, časovaním a skloňovaním. Je to 

moja materinská reč a zo všetkých jazykov je pre mňa najkrajšia.    

 Matúš Oláh 5.A

   Na Slovensku sa mi páči, že tu máme bohatú  kultúru, malebnú príro-

du a veľa miest. Mne sa najviac páči mesto Banská Bystrica. Páči sa mi 

aj slovenčina, ktorá je ľubozvučná. Založil ju Ľudovít Štúr. Mám ju rád 

preto, lebo nie je ťažké písať ňou a je to aj pamiatka na Ľudovíta Štúra. 

Je to môj rodný jazyk.        

Oliver Vlček 5.A

    Slovensko je moja rodná zem. Na Slovensku sú pekné hory, rieky a jas-

kyne. Máme tu hrady, zámky, historické pamiatky a artefakty. Sloven-

čina je krásny jazyk. je melodická. Je to môj rodný jazyk. Má  bohatú  

slovnú zásobu. 

Christofer Chládek 5.A

   Slovensko je pekná krajina. Sú tu krásne hory a lesy. Ja bývam pod 

horou a často chodím na hríby a lesné jahody. Keď sa zotmie, sledujem 

divú zver, jelene, diviaky. Aj pre toto mám rád Slovensko. Slovensko je 

výnimočné svojimi zvykmi a tradí-

ciami. Je bohaté ne históriu, hrady, 

zámky, zrúcaniny. Mne sa zdá, že 

slovenčina patrí medzi najkrajšie 

jazyky. 

                                                            

Danielka Stašáková 5. A

   Slovensko mám rada preto, lebo 

som sa tu narodila a žijem tu. Na Slo-

vensku sa mi páčia  krásne hory a pohoria. K Slo-

vensku patria aj ľudové zvyky a tradície. Dá sa tu obdivovať 

ľudový folklór a piesne. K Slovensku patrí aj jeho jazyk - sloven-

čina. Slovenčina je ľubozvučná a má pestrú minulosť. Každý región má 

svoje nárečie. Najviac sa mi páči naše – stredoslovenské nárečie.                          

    

Andrej Šuba 5.A                                        

   Narodil som sa v Brezne. Moji rodičia sú Slováci. Aj ja som Slovák. Slo-

venčina je ľubozvučná. Cudzinec má problém naučiť sa slovenčinu, ale 

ja si myslím, že je to pekná reč. Na svoj rodný jazyk som hrdý. Slovensko 

mám rád preto, lebo som sa tu narodil. Sú tu krásne vrchy a je čo obdi-

vovať. Slovensko je mojím domovom.  

                                                               

Oňo Blahút 5.A

   Slovensko je  síce malá krajina, ale svojou kultúrou je obrovská. Má 

veľa historických pamiatok ako napríklad Bratislavský hrad, Dóm sväté-

ho Martina ale aj kaštieľ Betliar a mnoho ďalších. Okrem iného je bohaté 

aj na prírodné pamiatky - jazerá, skanzeny, jaskyne, štíty a plesá. Ale na 

Slovensku  sa mi aj tak najviac páčia ľudové odevy a pestrofarebné kro-

je. Medzi slovenské jedlá patria halušky, moje druhé najobľúbenejšie 

jedlo hneď  po palacinkách. Zo slovenských športov som si najviac ob-

ľúbil hokej. Vo futbale sme na tom biedne, ale v hokeji Slováci sú  dobrí, 

napríklad Zdeno Chára - najlepší obranca zo svetových hráčov.

Alexandra Surinčáková  5.A

   Slovensko milujem  preto, lebo je to moja rodná  ZEM. Je tu veľa zelene. 

Máme tu aj veľa pamiatok, napríklad jaskýň, parkov, riek, hradov. V na-

šom hlavnom meste sa na vyvýšenine  čnie Bratislavský hrad, v Martine 

je Slovenská národná knižnica a sopka na Poľane. Moju rodnú reč – slo-

venčinu mám tiež rada.  Má bohatú slovnú zásobu a je ľubozvučná.

Tomáš Čief  5.A

   Slovensko mám rád preto, lebo som sa tu narodil. Býva tu moja celá 

rodina. Je tu pekná a bohatá príroda.  Má veľa zaujímavých kultúrnych 

pamiatok. Je tu veľa  dobrých športovcov. Obkolesujú nás  krásne hory. 

Máme nádherný jazyk - slovenčinu. Som hrdý na to, že je to jeden 

z najkrajších jazykov. 

    Mgr. Denisa Maťovčíková
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   Žiaci tretieho ročníka po celý rok usilovne 
tvorili práce na rôzne témy. Vymýšľali príbehy 
v slovenskom a anglickom jazyku, tvorili pro-
jekty z prírodovedy a vlastivedy, zhromažďova-
li rôzne výtvory z informatickej výchovy. Všetky 
práce postupne zviazali do kníh. Ich prezentá-
ciu pripravili 27. 5. 2014 spolu s p. učiteľkami 
PaedDr. Miriam Slivkovou a Mgr. P. Hadžego-
vou. Svoje dielka prezentovali malí autori pred 
spolužiakmi. Táto prehliadka ich tvorby s náz-
vom Tvoríme tematické knihy bola veľmi zau-
jímavou ukážkou toho, čo dokážu deväťročné 
deti. Posúďte sami, ako sa im darilo vymyslieť 
príbehy na vybrané slová:

JARMOK
Niekedy dávno bývali jarmoky, kde sa predá-
vali byliny a dobytok. Môj dedko bol bystrý 
a kúpil kobylu a býka za pár grošov a pre bab-
ku bylinky na čaj. Babka sa z liečivého bylinko-
vého čaju veľmi tešila. (Radoslav Láni, 3. A)

BYLINKÁRKA
Bývame v malej dedine. Na lúkach, kde sa pa-
sie dobytok, rastie veľa liečivých bylín. Starká 
ich zbiera a suší v obývačke. Chodí ich predá-
vať na trhy do Bystrice. Byť bylinkárkou je veľké 
umenie. (Matej Spišiak, 3. A) 

O DVOCH MYŠKÁCH
Môj kamarát Michal mi dnes doniesol dve 
malé myšky. Našiel ich v priemyselnom parku. 
Boli také špinavé, že som ich musel umyť myd-
lom. Umyté som ich dal do nového domčeka. 
Od radosti sa začali hmýriť po celom príbytku. 
Nemyslel som, že si tak rýchlo privyknú. Všetci 
sme sa veľmi tešili, aký majú pekný domov. (Lu-
káš Patúš, 3. A)

ZIMA
Prišla zima. Deti sa zišli na vysokom kopci. Hore 
vyšli s vyplazeným jazykom. Dole sa vozili na 
sánkach. Ich výskot sa ozýval po dedine. Ni-
koho nebolo treba pozývať, deti prišli samé. 
Všade sa ozýval smiech. Neskôr prišla mrazivá 
víchrica a všetky deti vyhnala domov.
 (Lukáš Havaš, 3. B)

Tretiaci tvorili tematické knihy
ZLÝ PYTLIAK

Bol raz jeden pytliak, ktorý rád lovil divú zver. 
Bol veľmi pyšný. Mal zbierku zvieracích kopýt. 
Spoza stromu zbadal zvierací pysk. Za všetko, 
čo zlé urobil, bude veľmi pykať.
(Ester Procheová, 3. A)  

PYTLIACI
Do blízkeho lesa chodilo veľa pytliakov. Preto 
v ňom žilo málo zvierat. Do lesa chodili na ko-
ňoch a za tmy, aby ich nikto nepočul. Koňom 
sa ich kopytá zabárali do blata. Z ich pyskov 
fŕkala pena. Raz sa jeden obyvateľ dediny vy-

brať na políciu žalovať 
na pytliakov, že zabí-
jajú zvieratá. Na druhý 
deň prišli policajti za 
pytliakmi a pýtali sa ich, 
či majú právo zabíjať 
zvieratá. Pytliakov uz-
nali vinnými a museli si 
odpykávať trest celých 
päť rokov. Pytliaci boli 
pyšní a neustále mali 
výhovorky. Po odpyka-
ní trestu ich pustili na 
slobodu. 
(Kristián Maťovčík, 3. B)    

RYBAČKA
Mám strýka Vila. 
Je dobrý rybár. 
Chodievam s ním 
na rybačku ku 
neďalekému ryb-
níku. So sebou 
berieme aj psíka 
Luckyho. Strý-
ko chytá ryby, ja 
hádžem Lucky-
mu konáre do 
koryta rieky, on 
mi ich nosí späť. 

   V našej základnej škole je dobrou tradíciou zapájať talentované deti do rôznych vedomost-

ných súťaží.  Každoročne, so striedavými úspechmi, no neúnavne, bojujú na okresných, či 

krajských kolách s náročnými úlohami z matematiky, anglického jazyka, slovenského jazyka, 

biológie, chémie či dejepisu. 

   K žiakom, ktorí sa zapájajú do viacerých súťaží patrí aj siedmak Peter Sojka. V priebehu 

niekoľkých mesiacov sa zapojil do matematickej, dejepisnej, biologickej olympiády, riešil 

Pytagoriádu, Klokana, či Experta . Výnimočný úspech sa mu podarilo dosiahnuť pri riešení 

geografi ckej olympiády. Súťaž sa skladá z dvoch častí, v prvej musí súťažiaci  využiť svoje 

teoretické vedomosti, v tej druhej si overí, ako dokáže pracovať s atlasom. Peťo sa prebojo-

val zo školského do okresného kola, obe časti súťaže zvládol aj v krajskom kole na výbornú a 

vo svojej kategórii skončil na 1. mieste. Postúpil na celoslovenské kolo geografi ckej olym-

piády, ktoré sa konalo 9. – 10. mája v Prešove. Na dvojdňovom stretnutí si Peťo na pôde Pre-

šovskej univerzity zmeral sily s tými najlepšími z celého Slovenska a obsadil skvelé 10. miesto. 

Súčasťou jeho pobytu v Prešove bola aj terénna exkurzia po okolí a historickom centre mesta. 

A čo na svoj úspech hovorí on sám? „Výlet sa mi veľmi páčil, dozvedel som sa nové informácie 

o Prešove a okolí a dúfam, že niečo podobné sa mi podarí aj budúci rok!“

      Tak budeme držať palce .

      Mgr. Ivana Hrončeková

VÝNIMOČNÝ ÚSPECH

Stále ich obhrýza a nechce ich pustiť. Je veľmi 
rýchly a šikovný. Hráme sa naháňačku a skrý-
vačku. Strýko chytil krásnu a veľkú rybu. Mama 
povedala, že budú rybacie hody. Rýchlo sme 
sa umyli a išli jesť. Aj Lucky oblizoval rybacie 
kostičky. Bola to vydarená rybačka. (Emma Ja-
neková, 3. B)

SYCHRAVÉ POČASIE
Bolo sychravé počasie. Sýkorka a syseľ sa skryli 
pred dažďom. Aj had za skalou syčal, že sa mu 
to nepáči. Doma mama varila obed a sypala soľ 
do zemiakov. Sýty syn ju pochválil za chutný 
vyprážaný syr. Veľmi mu chutil. (Karin Kompá-
neková, 3. A)

KŔMIDLO PRE SÝKORKY
Vonku bolo sychravo. Zjedol som chlieb so 
syrom a bol som sýty. Omrvinky som chcel vy-
sypať sýkorkám. Nemám kde, lebo nemajú kŕ-
midlo. Spolu s ockom ich ho vyrobíme. (Matej 
Mojžiš, 3. A) 

O MALEJ SÝKORKE SIMONKE
Bol raz jeden strom a v ňom bývala sýkorka Si-
monka. Neustále spievala a počúvala syčanie 
hada. Každý deň si s ním pospevovala. V jed-
no ráno si zmyslela, že si ide zasadiť sirôtky 
a upiecť syrovník. Keď syrovník upiekla, ponúk-
la aj obyvateľov lesa. Do večera sa všetci nasýti-
li a potom išli spať. (Katarína Šuníková, 3. B)

STANOVAČKA
Jedného pekného dňa sme sa vybrali na vý-
let do Vyhní. Zobrali sme so sebou aj nášho 
psa vyžlu. Do Vyhní chodíme každý rok. Blízko 
je les, v ktorom počuť vyť vlkov. Keď som ich 
počul, zvýskol som od strachu. Postavili sme si 
vysoký stan, v ktorom sme prespali. V noci som 
počul výra. Ráno nás prebudilo vychádzajúce 
slnko. Už sa teším na podobný výlet. (Lukáš 
Patúš, 3. A) 

PaedDr. Miriam Slivková, Mgr. Patrícia Hadžegová
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   Tento školský rok bol na bio-

logických olympiádach veľmi 

úspešný pre žiakov našej ško-

ly. Zúčastnili sme sa olympiá-

dy kategórie C (starší žiaci) 

a D a (mladší žiaci). Na týchto 

olympiádach sa zúčastňujeme 

aktívne už tretí rok, ale tento 

školský rok bol pre nás veľmi 

úspešný.  V kategórii starší žia-

ci sme v oboch častiach získali 

1. miesta  v obvodnom kole 

v Brezne, a tým postúpili na 

krajskú súťaž do Banskej Bys-

trice, kde nás reprezentovali 

žiačky ôsmeho ročníka A. Kú-

delková (projektová časť) a V. 

Štiaková (teoreticko-praktická 

časť). Dievčatá zabojovali aj na 

krajskom kole v Banskej Bystri-

ci a umiestnili sa na veľmi pek-

ných miestach.

Zahanbiť sa nenechali ani po-

stupujúci žiaci z mladšej kate-

górie. Na okresnom kole nás 

reprezentovali v projektovej 

časti tri žiačky (E. Kofi rová, B. 

Kňazíková, K. Kureková). Naj-

lepšie sa darilo E. Kofi rovej, 

ktorá skončila na 2. mieste. 

V teoreticko-praktickej časti 

nás reprezentovali tiež 3 žiaci, 

pričom   1. miesto získala L. 

Pohorelcová, na peknom 3. 

mieste skončila E. Kofi rová. 

Mladí biológovia úspešní na olympiádach

Veľkonočný 

stolnotenisový turnaj 2014

Výsledky:

  1.  Andrej Skaloš  

  2.  Slavo  Kučerák

  3.  Miro Makovník

  4.  Ondrej Balco

  5.  Juraj Kriváň

  6.  Stano Slivka

  7.  Vlado Kubaliak

  8.  Julo Stankovský

  9.  Patrik Stankovský

10.  Roman Kubaliak

11.  Peter Haviar

12.  Miro Makovník ml.

13.  Martin Dobrík

14.  Michal Herko  

15.  Juraj Uhrin

Na záver: celkovo sme získali až tri prvé mies-

ta zo štyroch kategórií. Za zmienku stojí pove-

dať, že z 10 vydaných diplomov na okresnom 

kole v Brezne putuje na našu školu až 7! Za tým-

to veľkým úspechom sú samozrejme samotní 

úspešní žiaci, ktorí sa svedomito a zodpovedne 

pripravovali počas

celého roka. No bez materiálno-technického  

zabezpečenia a veľmi výraznej podpory vede-

nia školy, hlavne našej pani riaditeľky Mgr. M. 

Vaníkovej, by príprava naších žiakov nebola na 

takej vysokej úrovni. Naša škola sa môže hrdo 

pýšiť novým vybavením biologického kabinetu, 

najmä novými mikroskopmi, ktoré nám veľmi 

uľahčujú  a skvalitňujú prácu nielen na hodi-

nách biológie, ale aj pri samotnej príprave žia-

kov na olympiádu.

Autor článku a foto: PaedDr. Matúš Magera, 

učiteľ biológie v ZŠ Valaská.

foto: Mgr. Ivan Karak
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  Byť matkou je niečo jedinečné a môžeme to 

zažiť len my, ženy. Byť matkou znamená ne-

chať si svoj život obrátiť hore nohami a žiť ho 

pre druhých, pre deti. Pocity a chvíle, kedy je 

dieťa súčasťou nášho tela,  chvíle plné bolesti 

i šťastia spojené s jeho príchodom na svet sú 

nezabudnuteľné.  Je to dar, ktorý sme dostali 

„do vienka“  a hovorí sa o ňom ako o poslaní. 

Možno práve pre toto spoločnosť viac vyzdvi-

Svet očami detí    V krásnych jarných mesiacoch máj a jún, 

ktoré sú plné farieb, kvetov a vôní, majú 

svoje sviatky   mamy a otcovia, deti, ale 

aj rodina ako celok. 

huje podiel matky na výchove detí a na otcov 

sa  zabúda. Otec je tak, ako matka, v rodine 

výnimočnou osobou a ovplyvňuje formova-

nie osobnosti dieťaťa. Stáva sa, že otec musí 

zastúpiť aj úlohu matky a matka zase úlohu 

otca, taký je život. Avšak ich úlohy v rodine sú 

nezastupiteľné, pretože každý z nich je dieťa-

ťu vlastným vzorom. Byť rodičom znamená 

mať život naplnený radosťou i starosťami, 

láskou aj strachom. V živote rodiča neexistuje 

nič krajšie, ako pohľad na šťastné dieťa, ktoré 

môže objať a cítiť jeho bozky na svojej tvári. 

Sú to okamihy, pre ktoré rodičia dokážu bez 

výhrad prinášať obete, odpúšťať a zabúdať. 

deti z ŠKD Zebra z oddelenia vychovávateľky 
Bc. Kataríny Molčanovej

Rodina znamená ešte viac, je to sestra, či brat, 

je to domov, opora, istota a bezpečie. V rodi-

ne sa učíme úcte a rešpektu k okoliu i k sebe 

samým, ovplyvňujeme sa navzájom v dob-

rom aj v zlom, žijeme spolu každodenný život. 

A hoci život nie je ideálny a vzťahy v mnohých 

rodinách sa, žiaľ,  rú-

cajú ako domčeky 

z karát, pozrime sa na 

rodinu očami detí, sto-

jí to za to.

M. Senčeková
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   Aj keď sa  niekedy zabúda na 
ľudové piesne, mladí ľudia radi 
spievajú a počúvajú moderné 
pesničky. Predsa sa v triedach 
spievajú aj ľudové piesne, ktoré 
žiaci prezentujú mimo školy okre-
su aj kraja. Dňa 29.4.2014 sa žiaci 
Daniela Markusová žiačka 3.roč-
níka, Renatka Markusová, žiačka 
4.B triedy, Patrik Dobrota, žiak IV.P 
triedy a Romana Oláhová, žiačka 
8.ročníka  zúčastnili, speváckej  
súťaže „Husľový kľúčik“ – krajské 
kolo v Banskej Bystrici. Všetci vo 
svojich kategóriách pekne repre-
zentovali svoju školu, región aj 
obec Valaskú. 
Patrik Dobrota získal vo svojej 
kategórii druhé miesto. Daniela 
Markusová vyhrala prvé miesto 

Lenka K. 2.B: „Pri slove rodina si spomeniem na svoju sestru. Teší 

ma, keď sa spolu pekne hráme.“

Nikolka S. 2.B: „Najviac sa teším, keď sme spolu. Aj tohto roku 

bude super, pôjdeme spolu na dovolenku.“

Janka L. 2.B: „ Najradšej mám, keď ideme na Polhoru, kde mám 

sesternicu a sme tam spolu.“

Maťko Š. 1.C: „ S mojou  rodinou a teda s mojím bratrancom mám 

super zážitok, keď nás naháňal medveď a my sme mu ušli.“

Vaneska V. 2.A: „Keď sme spolu, chodíme na výlety a nákupy.“

Lucka G. 2.A: „ Teším sa na moju sestru Maťku, keď sa spolu hrá-

me a sme veselé.“

Peťka S. 2.B: „ Pre mňa rodina znamená, keď chodím s ockom na 

futbal, keď ma mama ukladá večer do postele a hrám sa so svo-

Špeciálna základná škola 

internátna pri OUI Valaská   „Hľadáme talent “

Na otázku: „Čo pre teba znamená slovo rodina?“ odpo-
vedali deti z oddelenia vychovávateľky Bc. Aleny Kuba-
liakovej:

Lucka Štekláčová 2.B

v kategórii mladších žiakov a po-
stúpila do Celoslovenskej spevác-
kej súťaže pre zdravotne znevý-
hodnené deti v Bratislave. Skoro 
ráno sme nastúpili do auta, Re-
natka Markusová 4.B,  trieda a Da-
niela Markusová žiačka 3.triedy. 
Dlhá cesta nebola zbytočná , deti 
sa navzájom zoznámili, získali no-
vých priateľov a začala súťaž. Žiač-
ky priblížili prítomným prostredie 
svojej rodnej obce Valaská. A od 
toho dňa už aj v Bratislave ve-
dia, kde sa rodia šikovní speváci.    
Svojím krásnym hlasom, výberom 
piesní z regiónu,  peknou výslov-
nosťou Danielka Markusová  ohú-
rila porotu a vyhrala prvé miesto 
v kategórií mladších žiakov. 

   foto a text: Hedviga Högerová 

jím bračekom Lukáškom, aj keď mi 

niekedy robí zle.“

Maťko B. 2.A: „Rodina je pre mňa 

stretnutie s mojím bratrancom, 

sesternicou, keď hrávame futbal 

a ja vyhrám.“

Ester M: 2.B: „ Ja som šťastná, keď 

sme spolu s mojím bratom Jerguš-

kom a nalepujeme samolepky, kto-

ré nám kúpil ocko.“

Lucka Š. 2.B: „Pre mňa slovo rodina 

znamená mamička a starká. Teším 

sa, keď zažívame skvelé dobrodruž-

stvá. Naposledy sme sa s mamič-

kou stratili v Bulharsku, ale všetko 

dobre dopadlo.“

Tomáško N. 2.B: „ Najradšej mám 

spoločné zážitky, hlavne, keď ocko 

pripraví prekvapenie a ja netuším, 

kam ideme.“
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   Ak existuje nejaký skutoč-

ne medzinárodný sviatok, 

je to Deň matiek. V ňom sa 

odzrkadľuje jedinečnosť a 

nenahraditeľnosť matky. 

   I keď tento sviatok u nás 

dlhú históriu nemá, každý 

z nás by si mal nájsť chvíľ-

ku, aby si na tú svoju mat-

ku spomenul.

   Aj naši žiaci zo školského 

internátu vo Valaskej tra-

dične navštevujú  mamičky 

a babičky ŠZ Tereza v Hronci. Prejavia im patričnú úctu a vďaku v podo-

be kultúrneho programu a darčekov, ktoré pre nich s láskou pripravujú.

Ruka hojdajúca kolísku je rukou, ktorá vládne svetu.

Ty si jediné, čo mám len raz.

Ty si jediné, čo má každý z nás.

Ty si pre mňa viac ako celý svet.

Ty si človek, ktorý nehovorí veľa viet.

Ty si žena s nežným pohľadom.

Ty ma máš vždy pod svojím dohľadom.

Ty mi vždy len dobrú radu dáš.

Ty mi nikdy nepovieš, že má nepoznáš.

Len ty si človek s tvárou anjela.

Len ty si tá, čo sa pekne usmieva.

Len ty si tá najkrajšia dáma.

Len ty – moja mama.

Ďakujem mama za to, že si . . .

   Deň otvorených dverí  zame-

raný na ukážky vyučovania s im-

plementáciou prvkov terapií mal 

tento rok v Odbornom učilišti 

internátnom vo Valaskej svoju 

premiéru. Niekoľko týždňov ho 

starostlivo pripravovali nielen 

pedagogickí zamestnanci, ale aj 

žiaci. Všetci sme sa chceli pochvá-

liť výsledkami našej práce, pries-

tormi kde sa učíme, športujeme, 

bývame a predovšetkým tvoríme. 

Vo vstupnej hale na prízemí školy 

mali pozvaní hostia možnosť vi-

dieť prezentáciu z akcií školy na 

informačnej televíznej obrazov-

ke, výstavné panely s fotografi a-

mi z implementácií prvkov terapií 

do vyučovacieho procesu. Mohli 

sa ponúknuť  drobným pohoste-

ním, ktoré pripravili majstri od-

bornej výchovy so svojimi žiakmi. 

Z týchto priestorov už potom od-

prevadili hostí naši sprievodcovia 

k jednotlivým dielňam, kde boli 

realizované aktivity so žiakmi. 

   Dňa 3. apríla 2014 sa ôsmi žiaci, najlepší recitátori našej školy, 

zúčastnili krajského kola v prednese poézie a prózy v Brezne. Sú-

ťažilo sa v troch kategóriách podľa veku žiakov. V konkurencii 16 

špeciálnych škôl v Banskobystrickom kraji obsadili naši žiaci tri 

pekné miesta.  

Takto sa nám darilo:

Miška Pavlovská– 1.miesto v kategórii 1.- 3.ročník v poézii 

Jakub Abrahám  - 2.miesto v kategórii 4. - 6.ročník v poézii   

Romana Oláhová – 3.miesto v kategórii 7.- 9.ročník v próze

Miška, víťazka prvej kategórie postúpila do celoštátnej súťažnej pre-

hliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl GA-

ŇOVA TARNAVA, ktorá sa bude konať v Spišskej Novej Vsi. Všetkým 

srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Mgr. Z. Gonosová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
v OUI Valaská

Návštevníci mali možnosť aj sami 

si vyskúšať práce s hlinou a far-

bami v „Tvorivkove a Pastelkove“, 

zažiť nezabudnuteľnú atmosfé-

ru v multisenzorickej miestnosti 

Snoezelen, zúčastniť sa divadel-

ného predstavenia v „Rozpráv-

kove“, či vidieť ukážky terapie so 

zvieratami v „Psíčkove a Koníčko-

ve“. 

   Prehliadka školy pokračovala 

návštevou priestorov na 1. a 2. 

poschodí prezentáciou prác žia-

kov školy .

   Ak ste v tomto  roku návštevu 

školy nestihli, nezúfajte. Aj v bu-

dúcnosti určite zrealizujeme Deň 

otvorených dverí opäť. Sme škola, 

ktorá pred okolím nezatvára svoje 

dvere. Môžete nás prísť navštíviť 

kedykoľvek.

   Ďakujeme za Vašu priazeň. Veľ-

ké poďakovanie patrí sponzorom, 

ktorí nemalou mierou prispeli 

k úspešnej realizácii DOD.

Pedagogickí zamestnanci OUI

  Krajské kolo v prednese

poézie a prózy v Brezne

DEŇ MATIEK

Text: Ľ. Balogová,  

Foto: K. Poliaková
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   Špeciálna základná škola vo Va-

laskej sa zúčastnila dňa 7. 5. 2014, 

IV. ročníka celoštátnej súťažnej 

prehliadky v prednese poézie 

a prózy špeciálnych základných 

škôl GAŇOVA TARNAVA  2014, 

v Spišskej Novej Vsi. Dejiskom  

pre súťažiacich sa opäť stala Zá-

kladná umelecká škola, ktorá 

v tomto  roku  hostila až 33 špe-

ciálnych základných  škôl z celého 

Slovenska. Súťažilo sa  v troch ka-

tegóriách.

   Našu školu reprezentovala 

žiačka 2. ročníka, Michaela Pav-

lovská, ktorá s poéziou od Jany 

Humeníkovej „Káčer,“  v krajskom 

kole v Brezne získala  1. miesto 

a postúpila do celoštátnej súťa-

že v prednese poézie a prózy 

   Dňa 20.5. 2014 sa žiaci ŠZŠI zú-

častnili malého projektu pod náz-

vom „Spoznaj nové možnosti 

ďalšieho vzdelávania“, ktorý 

bol podporovaný  z Európske-

ho sociálneho fondu ako súčasť  

národného projektu KomPrax 

– Kompetencie pre prax, ktorý 

organizuje IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže.

Cieľom projektu bolo ukázať žia-

   Šikovnosť žiakov, ich vedomosti a schopnosť riešenia nepredvídaných 

udalostí dňa 13.5.2014 preverila celoslovenská súťaž teoretických vedo-

mostí a praktických zručností. Cieľom súťaže bolo rozvíjanie a upevňo-

vanie odborno-teoretických  vedomostí, praktických zručnosti, návykov 

a podporenie súťaživosti žiakov. 

Celkovo sa tejto súťaže zúčastnili štyri družstvá, zo štyroch školských za-

riadení: 

Spojená škola internátna – Kysucké Nové Mesto• 
Spojená škola internátna – Prakovce• 
Reedukačné centrum – Sološnica• 
Odborné učilište internátne - Valaská• 

Za našu  školu súťažilo jedno družstvo, ktoré sa na súťaž pripravovalo pod 

vedením majstra odborného výcviku pána Kupca a pána učiteľa M. Čoto-

falského. Družstvo  tvorili Viktor Sajko a Peter Harvan – učni 3. ročníka už 

spomínaného učebného odboru.

Celkové poradie po vyhodnotení súťažného výrobku bolo nasledovné:

1.miesto si vybojovalo súťažné družstvo zo SŠI Kysucké Nové Mesto

2.miesto získalo družstvo RC Sološnica

3.miesto patrilo družstvu  OUI Valaská

Na 4.mieste sa umiestnilo súťažné družstvo zo SŠI Prakovce

   Celkové poradie v súťaži jednotlivcov bolo nasledovné:

1.miesto – Viktor Sajko – Odborné učilište internátne Valaská

2.miesto – Adam Dobšovič – RC Sološnica

3.miesto – Michal Gaňa – SŠI Kysucké Nové Mesto

   Žiaci, ktorí sa pripravujú pre trh práce v učebnom odbore Strojárska výro-

ba so zameraním na ručné spracovanie kovov navzájom súperili, vymieňa-

li si skúsenosti. Vznikli nové kamarátstva. Táto súťaž sa uskutočnila vďaka 

obetavej práci pedagógov a  za fi nančnej podpory MŠVVŠ SR. Bola spolu-

fi nancovaná cez národný projekt KOMPRAX – Kompetencie pre prax, kto-

rý je zameraný na podporu kvality práce s mládežou.  Poďakovanie patrí 

i sponzorom, a to pánu Jozefovi Krelovi, konateľovi ŽP   GASTROservis, s.r.o. 

Podbrezová, Ing. Jurajovi Uhrínovi  starostovi obce Valaská  a kuchynským  

prevádzkam, v ktorých realizujeme odborný výcvik.

   Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa cieľ súťaže naplnil. 

Mgr. Iveta Setváková

S náradím v ruke

V polovici februára sme podpísali s MŠVVŠ SR v zastúpení agentúrou 
MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy zmluvu k projektu – „Úspech na ceste 
poznávania“. K realizácii aktivít projektu bude škole poskytnutý fi nančný 
príspevok z ESF.
Cieľom projektu je inovovať vzdelávanie cez nové formy, metódy, pomôc-
ky a vyškolených pedagógov s dôrazom na prípravu žiakov pre trh práce.
Do  projektu sú zapojené dve cieľové skupiny:
- žiaci  odborného učilišťa internátneho,
- pedagógovia odborného učilišťa internátneho.
Prostredníctvom výstupov z projektu budú inovované učebné materiály, 
ktoré uľahčia a podporia žiakom získať nové vedomosti. Zároveň budú 
prispôsobené potrebám žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.
   Mgr. Iveta Setváková – OUI a PŠI 

„Úspech na ceste 
poznávania“

SPOZNAJ NOVÉ MOŽNOSTI 

ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
kom možnosti ďalšieho vzdeláva-

nia, a tak sme sa so žiakmi vybrali 

do Odborného  učilišťa Viliama 

Gaňu v Banskej Bystrici.  Školou 

nás sprevádzala Ing. Emília Kúde-

lová, zástupkyňa riaditeľky. Poroz-

právala nám o tom, aké je vzdela-

nie dôležité, predstavila učebné 

odbory, odpovedala na zvedavé 

otázky žiakov a ukázala nám prie-

story školy, za čo jej ešte raz veľmi 

pekne ďakujeme.

Projekt rozšíril žiakom 

možnosti výberu povo-

lania a  priniesol nové 

zážitky, o čom svedčí 

aj ich výtvarné spraco-

vanie na tému „Čo som 

zažil na výlete“. A kresliť 

veru bolo čo, veď posúď-

te sami. 

GAŇOVA 

TARNAVA  2014

špeciálnych základných škôl 

GAŇOVA TARNAVA  2014 , kde 

sa umiestnila v I. kategórii  na 

peknom 2. mieste. 

Blahoželáme k úspechu! 

       Mgr. R. Taľarovičová
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   O skorej jari a cestách -necestách
   S odchádzajúcim snehom a príchodom tep-
lých dní už tradične začínajú naše zuš -cesty po 
Slovensku. Vďaka tohoročnej zime -nezime sme 
tento rok  s našimi výpravami začali už koncom 
februára. 
   Zvlášť zrúcaniny hradov ako Šášov, Čabraď, 
Bzovík, Divín či mnohé ďalšie boli pre nás v jar-

Pokračovanie z 1. strany
V školskom roku 2008/2009 škola oslávila 50. výročie svojho založe-
nia. Pri tejto príležitosti dal obecný úrad zrekonštruovať budovu školy 
(výmena okien, zateplenie, vymaľovanie zvonka i zvnútra, oprava so-
ciálnych zariadení, vytvorenie ateliéru pre výtvarný odbor, zrenovo-
vanie tried pre dychové a spevácke oddelenie, zakúpenie školského 
nábytku). V rámci skrášľovania okolia školy sa dal postaviť altánok na 
koncertnú i oddychovú činnosť a pred školou dal vybudovať parkovis-
ko s asfaltovým povrchom.
Žiaci školy sa počas celej jej existencie zúčastňovali na rôznych súťa-
žiach a výstavách v rámci celého Slovenska. V minulosti to boli Melódie 
priateľstva – žiaci získali viaceré významné ocenenia, napr.  1. miesto 
v celoslovenskom kole v hre na klavíri. Každé štyri roky sa uskutočňova-
la Súťaž ľudových škôl umenia – získané prvé miesto v hre na klarinete 
a i.
ZUŠ dodávala v priebehu svojej činnosti žiakov aj do radov miestnej 
dychovej hudby (vznikla v r. 1956), v ktorej ako kapelníci pôsobili via-
cerí pedagógovia školy, napr. Ján Soliar, Alojz Šikula, Bohuš Sedláček 
a po ňom sa stal a až do dneška je kapelníkom Dychového orchestra 
Ján Jenča, ktorý je zároveň aj dirigentom miestneho Miešaného spe-
váckeho zboru Lipka.
Ďalším speváckym zborom, v ktorom účinkovali a účinkujú žiaci našej 
školy je rímskokatolícky spevácky súbor Lastovička, ktorý nacvičuje 
piesne k rozličným cirkevným sviatkom. V uplynulých rokoch škola 
spolupracovala aj s Divadelno-tanečným súborom „Valašťan“.
Z minulosti spomeňme aspoň niektorých našich žiakov, ktorí pokračo-
vali v štúdiu na umeleckých školách a ktorým sa umelecká tvorba stala 
koníčkom alebo povolaním:
Anna Hrašková, Anna Hrochová, Jana Krullová, Vlasta Pastorková, Va-
léria Švantnerová, Ján Jenča, Jaroslava Trangošová, Peter Ťažký, Pavol 
Tužinský, Dagmar Trangošová, Cyril Šikula, Adriana Bundová, Zuzana 
Marčoková, Zuzana Gallová, Mariana Faško-Rudášová, Martin Javor-
čík, Lucia Košútová, Ivan Zvarík, Peter Pisár, Richard Bunda, Lucia Slo-
siarová, Matej Veselka, Martin Kurek a ďalší.

AKO JE TO DNES
V r. 2002 prešla zriaďovateľská funkcia ZUŠ vo Valaskej z Okresného 
úradu v Brezne na Obecný úrad Valaská. Odvtedy škola ešte užšie spo-
lupracuje nielen s ním, ale aj so Základnou školou, Materskou školou a 
Špeciálnou internátnou školou vo Valaskej, so ZŠ v Predajnej, kde má 
svoju pobočku, s MŠ v Predajnej, v Štiavničke a v Hronci. Žiaci školy 
prezentujú svoju tvorbu na rôznych vystúpeniach, koncertoch, fes-
tivale „Kultúrna jeseň Valaská“, Súťaži dychových nástrojov „Čarovná 
fl auta“ v Nižnej na Orave, Detskom festivale Jána Cikkera v Banskej 
Bystrici, Speváckej súťaži „Wickova hviezda“, Akordeónovom „Musette 
festivale“ v Rajeckých Tepliciach a na ďalších.
Žiaci a učitelia ZUŠ sa vo veľkej miere zapájajú do kultúrneho života 
v rámci regiónu. Zúčastňujú sa na spoločenských udalostiach, na po-
dujatiach súvisiacich s tradíciami a obyčajami, výročiami obce, uspo-
radúvajú množstvo interných koncertov, pripravujú hudobno-dra-
matické predstavenia. Pôsobili a stále pôsobia v Dychovom orchestri 
obce Valaská, mesta Brezna, v Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, 
v Spevokole „Lipka“, organizujú výstavy obrazov a iných výtvarných 
diel, módnych ilustrácií, umeleckej fotografi e, príležitostne spoluúčin-
kujú aj pri vystúpeniach iných umelcov a hudobných telies. Učitelia sa 

každoročne aktívne zúčastňujú na podujatí Chalupkovo Brezno.
1. 1. 2014 prešla ZUŠ so svojimi pobočkami v Predajnej, v Podbrezo-
vej, v Štiavničke a v Hronci na právnu formu „základná umelecká škola 
s právnou subjektivitou“, čím sa stala správcom a užívateľom majetku, 
ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa, teda Obce Valaská.
V tomto roku škola oslávila 55. výročie svojho vzniku slávnostným 
koncertom v Kultúrnom dome vo Valaskej a verejnosti ponúkla hod-
notné umelecké výkony žiakov i pedagógov hudobného odboru s vi-
deoprojekciou výtvarnej tvorby počas predstavenia a okrem toho si 
návštevníci mohli vo vestibule KD pozrieť výstavu tých najlepších vý-
tvarných prác troch tohtoročných absolventiek výtvarného odboru.
Zvlášť sa treba zmieniť o mnohostrannej podpore chodu a činnosti 
školy zo strany zamestnancov Obecného úradu vo Valaskej, či už fi -
nančnej, personálnej, organizačnej a propagačnej (v tomto šk. roku 
dal OcÚ vybudovať ZUŠ nové sociálne zariadenia ako prístavbu k bu-
dove školy), ďalej rodičom, kultúrnym pracovníkom, nadšencom ume-
nia a vôbec všetkým našim priaznivcom a úprimne im poďakovať za 
ich pomoc a posilu.

ORGANIZAČNOPEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ ŠKOLY
Základná umelecká škola v súčasnosti organizuje:
1. Prípravné štúdium:
v hudobnom odbore pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre 
nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, vo 
výtvarnom odbore pre deti od 5, príp. 6 rokov.
2. Základné štúdium:
prvý stupeň má 7 – 9 ročníkov, končí sa záverečnou skúškou a žiak 
môže pokračovať v štúdiu na druhom stupni základného štúdia. Dru-
hý stupeň má najviac 4 ročníky. Pre starších žiakov (vo veku od 14 
rokov), ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, sa môže 
zriadiť jednoročné prípravné štúdium.
3. Rozšírené štúdium:
je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne na-
danie a vynikajúce študijné výsledky a hlavne pre tých, ktorí sa pripra-
vujú na ďalšie umelecké vzdelávanie na stredných, prípadne vysokých 
školách.
4. Skrátené štúdium:
v skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných, prí-
padne vysokých školách umeleckého alebo pedagogického zamera-
nia.
5. Štúdium pre dospelých:
má najviac 4 ročníky a je zamerané na doplnenie umeleckého vzdela-
nia dospelého jedinca v rámci jeho celoživotného vzdelávania.

Pedagógovia vyučujúci v ZUŠ v školskom roku 2013/2014:
Mgr. Marianna Budinská hra na fl aute,
Ján Jenča hra na dychových nástrojoch, hudobná náuka
Martin Fačko hra na gitare,
Mariana Faško-Rudášová hra na fl aute,
Matúš Medveď hra na gitare,
Vlasta Pastorková hra akordeóne a keyboarde, hudobná náuka
Ing. Peter Pisár hra na klavíri,
Martina Škantárová hra na klavíri a keyboarde,
Mgr. Adriana Škrváňová spev sólový, zborový,
Valéria Švantnerová hra na klavíri,
Mgr. Rastislav Turňa výtvarná výchova.

Ing. Peter Pisár

Základná umelecká škola kedysi a dnes

Jar v našom výtvarnom odbore ZUŠ 
   Kto sleduje naše výtvarnícke dianie či už tu vo Valašťanovi alebo aj na našej interne-

tovej stránke zusumelci. estranky. sk, už určite tuší, o čom budú nasledovné riadky. Kto 

tuší, že sa dozvie o zaujímavých miestach sveta, ktoré sme navštívili, nemýli sa. Kto tuší, 

že to bude o kultúre a umení, ktoré sme nielen videli, ale aj tvorili, poteší sa.

ných mesiacoch obzvlášť zaujímavé, pretože 
vegetácia ešte nestihla naplno vyrásť, a tak nám 
tieto miesta odkryli zákutia, ktoré sú počas roka 
pre návštevníkov utajené. Pri hrade Divín sa 
zastavím trochu dlhšie, pretože tam nás veľmi 
milo prekvapila snaha o záchranu a zveľadenie 
tohto miesta. Samotný hrad prešiel za posledný 
rok veľkými zmenami, nehovoriac o  kúrii pod 

hradom, ktorá bola desaťročia v ruinách a v sú-
časnosti do ďaleka svieti bielobou stien ako za 
dávnych čias.
Naše jarné cesty ale neviedli len na miesta zrú-
canín hradov. Navštívili sme množstvo múzeí 
a galérií.  Bolo to napríklad múzeum hračiek a 
bábkarských kultúr na hrade Modrý Kameň, 
múzeum mincí a medailí v Kremnici, veľmi zau-
jímavá galéria v Strážkach neďaleko Kežmarku 
či vzácna výstava Impresionistov v priestoroch 
Považského múzea v Žiline.
   Niektoré z miest, ktoré sme si túto jar dali za 
cieľ nájsť, bolo treba hľadať a keďže sú skryté  
hlboko v horách, boli to doslova dobrodružno-
pátracie cesty -necesty. Sú to napríklad Tesárske 
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Dúpence -vytesané v tufovej skale ako úkryty v 
temných časoch stredoveku, či Mučínska jasky-
ňa,  ktorá vznikla vytlením spadnutého prave-
kého stromu v čase výbuchu dávnej sopky.
   ...Za prvých pár mesiacov roka sme spoločne 
zorganizovali 11 ciest a ak k tomu počítam našu 
aprílovú cestu k Jadranskému moru, o ktorej sa 
dočítate poniže, strávili sme na nich 16 dní pl-
ných poznania...

   O našom veľkonočnom Zuš -Chorvátsku
   Nasledujúcich pár riadkov venujem našej do-
posiaľ najodvážnejšej, najjužnejšej a najvzdiale-
nejšej Zuš -výprave akú sme kedy zrealizovali. 
Ono tých „naj“ by sa ešte nazbieralo za odstavec, 
ale myslím, že tri superlatívy úplne postačia...
   Niekoľko posledných mesiacov sme žili ok-
rem tradičných zuškárskych ciest za kultúrou aj 
prípravami na veľkonočnú cestu po pamiatkach 
západného Chorvátska. Veľkonočné prázdniny 
nám poskytli šesť nepretržitých dní voľna, a 

tak sme ráno na zelený štvrtok vyrazili na dlhú 
cestu cez celé Maďarsko a Chorvátsko až na os-
trov Krk. Nevľúdne pevninské počasie, ktoré nás 
sprevádzalo takmer celú cestu, po prechode 
horským masívom pri pobreží vystriedala teplá 
Jadranská atmosféra. 
   Ostrov s pevninou spája majestátne pôsobiaci 
most a keďže som vedel o mieste, odkiaľ ho mô-
žeme vidieť v celej kráse, naše prvé kroky viedli 
práve tam.
Druhý deň bol v znamení spoznávania histórie 
ostrova a miest, kde po sebe zanechali stopu 
Rimania, Byzantská ríša ale aj naši vierozvestci  
Cyril a Metod. Samotný ostrov je po kultúrnej 
stránke úžasným miestom stretnutia východnej 
a západnej tradície a každý návštevník hľadajú-
ci okrem vody a oddychu aj poznanie, tu si prí-
de na svoje. Z množstva pamiatok,  ktoré sme 
v ten deň navštívili, spomeniem aspoň kostol 
Sv. Lucie v Jurandvore pri známom letovisku 

Baška, v ktorom sa zachovala tabu-
ľa s najstarším Chorvátskym textom 
-  pochádzajúca z 11. storočia,  písa-
ná, v Hlaholihe, ktorá bola mimocho-
dom ofi ciálnym písmom Chorvátov 
v čase, keď u nás po zániku Veľkej 
Moravy v rodiacom sa Uhorsku bola 
už dávno v zabudnutí.  Ako som už 
spomenul na viacerých miestach sa 
tu rovnako nájdu aj výrazné stopy 
Rímskej či neskôr Byzantskej kultúry 
a keďže bol ostrov dlhú dobu aj pod 
vplyvom mocnej Benátskej republi-
ky, viacero stredovekých stavieb pri-
pomína aj túto zašlú slávu. 
   Okrem miest na ostrove sme sa na 

celý jeden deň vybrali spoznávať mesto Pula 
na poloostrove Istria, kde sa zachovalo také 
množstvo rímskych pamiatok, že sme mali po-
cit, ako by sme sa ocitli niekde v Taliansku.  Či 
to bol pompézne pôsobiaci rímsky  amfi teáter 
pripomínajúci Koloseum v Ríme, divadlo alebo 

antický chrám s archeologickou 
expozíciou - to všetko sa nám 
stalo zlatým klincom celej vý-
pravy a dalo by sa povedať vy-
vrcholením všetkých doterajších 
ciest za poznaním. Za šesť dní 
sme vtedy síce prešli množstvo 
zaujímavých miest, no zďaleka 
to nie je všetko to úžasné, čo 
tamojšia krajina ponúka. Už ces-
tou domov bolo jasné, táto naša 
výprava ku stredomoriu nebola 
posledná.

   Samozrejme, že by bolo zvláštne byť v Chorvát-
sku a nevyužiť  more a keďže v apríli je už tamoj-
šie podnebie ako u nás v júni, piesok a voda nám 
boli po každom dni plnom pamiatok príjemným 
záverom.  
   O umení a ceste, ktorá 

je cieľom
   Bolo by chybou myslieť 
si, že na konci každej ces-
ty musí byť za každú cenu 
nejaký defi nitívny cieľ. O to 
viac to platí vo svete ume-
nia, kde si síce kladieme 
konkrétne méty a idey, kto-
ré chceme dosiahnuť,  no 
zároveň vieme, že samotná 
cesta k nim je tým, čo nás 
zdokonaľuje, posúva vpred 
a vďaka čomu rastieme 
-obrazne povedané - do 
výšok poznania  a zároveň 

do hĺbky duchovna.  
Náš výtvarnícky spôsob, akým môžeme rásť, ne-
spočíva len vo vyhľadávaní kultúry a umenia ale 
aj v samotnej našej tvorbe.  V našom odbore sú 
to vyučovacie hodiny zároveň aj mnoho iných 
výtvarných aktivít ktorými obohacujeme seba 
ale aj okolie. Tým, čo obohacuje nás, je napríklad 
naše tradičné podujatie „Noc v zuške“,  kde sme 
túto jar už po siedmy raz prežili  úžasnú noc plnú 
výtvarných hier a tvorby. Tým, čo môže obohatiť 
ľudí okolo nás, je napríklad Absolventská výsta-
va.
Absolventi nášho výtvarného odboru pre vás na 
tieto dni pripravili výnimočnú výstavu, kde pre-
zentujú to najlepšie, čo sa za svoju dlhú a dobro-
družnú cestu svetom umenia naučili. Ako po iné 
roky aj teraz sú to autorské projekty, kde tri toho-
ročné absolventky prezentujú svoju celoročnú 
prácu na vybraných témach. Vernisážou v stredu 
21.5.2014 sme otvorili jednu z najrozsiahlejších 
absolventských výstav za posledné roky...
   Martina Žabková vo svojom projekte „Ilustrácia 

a fantasy“ ponúka cestu rozpráv-
kovým svetom mýtických bytostí 
a známych kreslených postáv z 
obrazovky.  Kresbou, maľbou ale 
aj počítačovou grafi kou sa veno-
vala téme elfov, víl a jednorožcov,  
no zvlášť v počítačovej tvorbe za-
merala svoju pozornosť na feno-
mén dnešnej kreslenej seriálovej 
produkcie pre deti.
   Lucia Janíková sa vo svojej ab-
solventskej práci venovala téme 
„Portrét naprieč časom“. Rôznymi 
technikami výtvarne prerozprá-
vala portrétne námety od najstar-
ších čias Egypta až po moderné 
smery 20.storočia,  kde na úkor 
realizmu autori vyzdvihovali du-

chovnú hĺbku či vnútorné pocity zobrazenej 
osoby. Výsledkom jej cesty svetom dejín umenia 
je kolekcia obrazov, cez ktoré môže divák zažiť 
svoje vlastné spoznávanie tohto zaujímavého 
sveta.
   Tretia z tohoročných absolventiek Natália Faš-
ková sa tiež venovala téme portrét, no vo svojej 
práci išla ešte hlbšie a cez rôzne techniky a vý-
tvarné etudy sa dala na cestu sebapoznávania. 
Vo svojom projekte „Autoportrét“ neriešila len 
skutočnú -vonkajšiu podobu, no snažila sa o 
hĺbkovú sebarefl exiu a výtvarne vypovedala aj 
to, čo je na prvý pohľad skryté. Venovala sa svo-
jim myšlienkam, pocitom ale aj minulosti, ktorá 
je v našich životoch prepletená s prítomnosťou a 
má dosah aj na našu blízku či vzdialenú budúc-
nosť.

   Keďže témy absolventských 
prác sú vždy vyvrcholením  
reálnych záujmov a moti-
vácií  študentov, všetky tri 
série prác sú výsledkom dl-
hých mesiacov snaženia a 
osobnej cesty absolventov 
nielen svetom umenia ale 
aj ich snahy vypovedať nie-
čo o sebe, o svojom vnútri a 
o tom, čo ich napĺňa...
Túto výstavu si návštevníci 
DK -Valaská môžu pozrieť 
do konca júla 2014.

    foto a text: vedúci výtvar-
ného odboru Mgr. R. Turňa
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   Mesiac máj sa niesol v našom SPEVOKOLE LIPKA 
v znamení krásnych melódií, ktoré sme venovali 
významným  osobnostiam, pre činnosť zboru veľ-
mi dôležitým.
   Už 30. apríla po postavení mája na Nám. 1. mája 
sa náš SPEVOKOL sa odobral do Rímskokatolíc-
keho kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa 
uskutočnil koncert v rámci bakalár-
skeho umeleckého výkonu Martiny 
Škantárovej, študentky tretieho ročníka 
dirigovania zboru na Akadémií umenia 
v Banskej Bystrici. Jej výkon hodno-
til pri vedení miešaného speváckeho 
zboru Lipka, pri MO Matice slovenskej 
vo Valaskej  a Speváckeho zboru mesta 
Brezna Mgr. art. Pavol Procházka, ktorý 
je aj zbormajstrom v SND v Bratislave. 
Výkon obidvoch zborov hodnotil veľmi 
kladne. 
   Hneď 3.mája si náš zbor uctil pamiatku 
Milana Rastislava Štefánika na Bradle pri 
95. výročí jeho úmrtia. Patril medzi naj-
významnejšie osobnosti slovenských 
moderných dejín. Vzdelaním astronóm 

  Májový nedeľný večer 18. mája 
patril slovenským a svetovým hitom 
v podaní Tanečného orchestra Va-
laská. Tí, čo neodolali nášmu pozva-
niu na májový koncert Tanečného 
orchestra Valaská, sa ocitli na ceste 
okolo sveta na vlnách hudby. A pre-
čo májový koncert? Máj, lásky čas... 
i láska a hudba patria k sebe. Preto aj 
zvučkou nášho orchestra je úryvok 
zo starého hitu Je máj v podaní Evy 
Kostolányovej. Chceme hrať najmä 
pre našu obec a náš región a chce-
me aj to, aby nás naše publikum 
znovu spoznalo, síce v novom mo-
dernom šate, s novým repertoárom, 
ale už nie ako Dychový orchester ale 
ako Tanečný orchester Valaská. 
   Cesta okolo sveta začala teda 
zvučkou Je máj. Pokračovali sme 
domácimi hitmi ako Ty nie si môj 
typ a Očarená bývam, známym šlág-
rom Melánie Oláryovej, ktorú rov-
nako krásne zastúpila naša dvorná 
speváčka Jarmila Bániková. Potom 
prišli svetové hity, evergreeny, ale aj 
tanečná hudba. Naše pozvanie pri-
jali hostia nášho koncertu Filip Vlček 
z Podbrezovej- Štiavničky a Veronika 
Kupcová z Čierneho Balogu, členovia 
Faber dance teamu, ktorí predviedli 

Famózny večer plný hitov 
         s Tanečným orchestrom Valaská

svoje tanečné umenie najprv štan-
dardnými tancami - quickstepom 
a walzom True love, spievala Mar-
tinka Škantárová a Martin Vetrák. 
Medzitým zaznel svetoznámy hit 
Strangers in the night, v ktorom sta-
rého známeho Franka Sinatru nahra-
dil svojím úžasným hlasom študent 
muzikálového spevu na Konzervató-
riu J.L. Bellu v B. Bystrici Martin Vet-
rák. Ty si slnko môjho života... spieva 
Stevie Wonder, ktorého hit You are 
the sunshine of my life sme taktiež 
zahrali. Krv v žilách skvelého publi-
ka iste rozprúdila temperamentná 
samba Tequilla a v zápätí ju ukľudnil 
ďalší svetový hit My way, do ktorého 
svoj hlas a srdce opäť vložil Martin 
Vetrák. Z ďalších kúskov spomenie-
me svetoznámu skladbu Tiger Rag, 
v ktorej sa ukázali tí najlepší z členov 
orchestra. Zaznela rumba, v ktorej 
svoje boky rozvlnili opäť naši ta-
nečníci Filip a Veronika v krásnych 
tanečných šatách. Iskrivú a vášnivú 
rumbu vystriedalo ohnivé tempe-
ramentné passodoble Espaňa Cani, 
v ktorom sa tanec a hudba spojili v 
jedno. Z cesty po svete sme sa vrátili 
opäť domov. K slovu Elán snáď niet 
čo dodať. Melódie od Elánu skvelo 

zaranžoval náš úžas-
ný kapelník Ján Jen-
ča. A aby toho nebo-
lo málo, ďalšia zmes 
bola v štýle Repete, 
spievali naši spevá-
ci Jaroslav Benko 
a Jarmila Bániková.   
Ďalšie piesne z pera 
veľkého slovenské-
ho skladateľa Gejzu 
Dusíka zaspievala 
Adriana Bundová 
a Miroslav Mihok. 
Koncert ukončil ďalší jednoznačne 
svetový hit Škoda lásky a tí skôr na-
rodení si pamätajú aj pieseň Dievčat-
ko až. Ohlasy vďačného publika boli 
znamením, že koncert sa páčil a to 
nás veľmi teší. Ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli prežiť s nami, s našimi 
spevákmi a tanečníkmi večer plný 
hitov. Ďakujeme Filipovi a Veroni-
ke, že mali odvahu to s nami skúsiť 
a tancovať na živú hudbu a ich slo-
vá „Keby sme vedeli, že ste takí dob-
rí, tak zatancujeme aj viac tancov“. 
Naozaj zohriali pri srdci a veríme, že 
si s nami čoskoro zatancujú opäť. 
Poďakovanie patrí vedeniu obce, 
za podporu tohto koncertu, zvuká-

rom Marošovi Auxtovi, Robertovi 
Čunderlíkovi, Jaroslavovi Benkovi, 
nezištným pomocníkom Stankovi 
Harendarčíkovi a Alenke Kurekovej. 
   Na záver ešte pár slov pre tých, kto-
rí sa stále pýtajú, čo je to ten Taneč-
ný orchester. Milí Valašťania, sme to 
stále my, dychovkári, ale v trochu 
menšom počte, keďže muzikantov 
je stále menej. Rozhodli sme sa pre 
veľkú zmenu, možno risk, ale verí-
me, že sa to oplatilo a i tento kon-
cert nás o tom presvedčil. Nehráme 
už klasickú dychovku, ale hudbu ta-
nečnú, hudbu typickú pre bigban-
dy, swingové orchestre. Nezanevreli 
sme však na to naše, slovenské, prá-
ve naopak. Chceme sa zamerať na 
staré ale aj mladé známe slovenské 
hity, šlágre, ale aj svetové evergre-
eny. Veríme, že sa budeme s vami 
stretávať na našich vystúpeniach, 
možno sa dočkáme aj plesu, či „čaju 
o piatej“ vo Valaskej, na ktorom 
bude hrať živý tanečný orchester, 
a budete si môcť zatancovať nielen 
valčík, či polku, ale aj čaču, sambu, 
rumbu, či quickstep. Alebo si len tak 
posedieť a stráviť s nami  znovu ve-
čer plný hitov. 

R. Hlaváčik

SPIEVAME VŠETKÝM 
sa stal v 1. svetovej vojne vojenským letcom. Za-
slúžil sa o vytvorenie samostatného slovenského 
štátu. Spoluzakladal Národnú radu českosloven-
skú v Paríži a stal sa  jej podpredsedom. Bol tiež 

ministrom obrany čs. exilovej vlády a po vzniku 
ČSR prvým ministrom vojny. Aj keď nám počasie 
neprialo, výkon nášho Speváckeho zboru si zaslú-
ži uznanie a veľkú vďaku členom zboru. 
V sobotu 17. mája SPEVOKOL LIPKA už o 6:00 hod 
ráno vycestoval na XXII. Medzinárodný festival 
sakrálnej zborovej tvorby na počesť biskupa Jána 

Vojtaššáka pod záštitou primátora mesta 
Námestova a dekana Námestovského de-
kanátu do Námestova na hudobné sláv-
nosti. Náš spevokol súťažil so skladbami 
Henri Ravina: „Adoremus“, Gyö rgy Keré-
nyi: Dona Nobis Pacem, Dimitrij Bortňan-
skij – Tebje Pojem, Spievaj Pánovi. 
Spevokol má za sebou množstvo vystú-
pení vo Valaskej a v okolitých obciach 
v našom aj iných  regiónoch. Spievame 
s láskou, oduševnením, aby naša obec 
sa dostala do povedomia blízkeho, ale aj 
vzdialeného okolia. Za všetko vynalože-
né úsilie ďakujeme dirigentom všetkým 
členom spevokolu, Obecnému úradu vo 
Valaskej za fi nančnú pomoc i ochotu.

M. Kúdelková
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   ZO JDS si na výročnej schôdzi navrhla plán práce na každý mesiac. 
Mali sme možnosť zúčastniť sa na prednáške samoliečiteľa pána Zaku-
ťanského  a tiež vo výbore klubu Smeru a osláv MDŽ  v Brezne, ktoré or-
ganizoval Smer. V mesiaci apríli sme boli účastníkmi akcie „Vyčistime si 
obec“, ktorú organizuje obecný úrad spolu so žiakmi ZŠ, ŠŠ a deťmi MŠ. 
   Peknou akciou bolo posedenie s jubilantmi  80 a 85 ročnými. Prího-
vorom ich privítala predsedníčka ZO JDS Mgr. Evka Kúdelková a pekné 
básničky zarecitovali Vierka Fašková a Mirko Mihok.  Nebolo by však po-
sedenie také milé, keby chýbali pesničky, ktoré zaspieval  pán Martin 
Švantner a na harmonike ho sprevádzala pani Magduška Lehotská. Pri 
malom pohostení  jubilanti spomínali na svoj život. 
   Ďalšou peknou akciou bývajú každý rok športové hry seniorov, ktoré 
boli tohto roku 28. mája 2014 v Michalovej. Súťažili seniori do 70 rokov 
a nad 70 rokov a seniorky do 65 rokov a nad 65 rokov. Na podujatí sa 
zúčastnilo 31 členov našej organizácie, z toho 23 členov súťažilo a 8 čle-
nov sa zúčastnilo ako diváci.

    Helena Tóthová, foto: M. Petrová

   Všetci si vážime naše krásne Slovensko. So zá-
ujmom a obdivom navštevujeme miesta, ktoré 
odhaľujú našu prírodu a históriu jednotlivých 
regiónov.  ZO – SZPB vo Valaskej zorganizovala 
dňa 27. mája 2014pre svojich členov a sympa-
tizantov poznávací zájazd do veľmi pekného 
regiónu Liptov.
    Cesta nám ubehla pomerne rýchlo. Prvou 
našou zastávkou bola Pribylina – Múzeum lip-
tovskej dediny, ktorá je obrazom stredovekého 
sídla. Celý skanzen je rozdelený  na niekoľko 
expozícií zobrazujúci život v 18. a 19. storočí. 
Nachádza sa tam goticko – renesančný kaštieľ 
, ranogotický kostol z Liptovskej Mary, exteriér 
a interiér drevených stavieb, kováčska vyhňa, 
dedinská škola, maloroľnícky dom. Okrem dre-
vených obytných stavieb reprezentujú ho znaky 
ľudového staviteľstva roľníkov a remeselníkov. 
Stavby vytvárajú skladbu historického a kultúr-
neho prostredia dávneho Liptova. Cestou sme 
sa zastavili vo Važci. V doline Bieleho Váhu sa 
nachádza Važecká jaskyňa vo výške 748 m. Ob-
javená bola v roku 1922 a sprístupnená v roku 
1954. V roku 1968 bola vyhlásená za chránený 
prírodný výtvor. Medzi najzaujímavejší patrí 
2 metre vysoký a 80 cm široký kvapľový stĺp. 
Pre návštevníkov je sprístupnených len 230 m. 
Korálové jazierko a Biele záclony v Húskovej 
sieni sú zaujímavé čisto bielou farbou a zdobia 
ju bohaté kvapľové útvary, ktoré pripomínajú 
rozprávkovú krajinu. Zachovali sa tu kosti jas-
kynného medveďa. Prehliadka po jaskyni sa 

Dňa 28. 5. 2014 sa  uskutočnili 

športové hry seniorov v Micha-

lovej. Naši seniori bodovali a vo 

svojich kategóriách získali aj me-

dailové umiestnenia. 

Medveďová  Marta - 1. miesto v 

behu na 200 m. a 3. miesto v behu 

na 50m

Suchá    Helena - 1. miesto v hode 

granátom a 3. miesto kop na 

bránku

 ZO JDS si na výročnej schôdzi navrhla plán práce na kaž
Mali sme možnosť zúčastniť sa na prednáške samoliečiteľa 

Aktivity ZO JDS

Demeová  Anna - 2. miesto v stol-

nom tenise

Fodorová  Eliška - 1. miesto kop 

na bránku

Petrinec   Peter - 1. miesto kop na 

bránku a 3.miesto hod granátom

Mihok Miroslav - 2.miesto kop na 

bránku

V celkovom umiestnení družstiev 

seniori z Valaskej sa umiestnili na 

3. mieste.

Deň spoznávania kultúrnych pamiatok
nám veľmi páčila.  Posledným  miestom  našej  
návštevy v Liptovskom  Mikuláši bola  budova 
múzea.    Patrí k najvýraznejším domom  Mi-
kulášskeho námestia. Sprievodkyňa nás pekne 
privítala a porozprávala nám o histórii mesta. 
Sídlom múzea sa stal Seligónsky dom, v ktorom 
súdili ľudového „zbojníka“ Juraja Jánošíka. V po-
dzemných priestoroch sa nachádza neveľká 
expozícia známa ako Mikulášska mučiareň, kde 
pred tromi storočiami prebiehal súd s Jurajom 
Jánošíkom. V tejto budove je aj múzeum Jan-

ka Kráľa, kde od roku 1955 dokumentuje deji-
ny mesta a históriu regiónu. Návštevníkom je 
umožnené nahliadnuť do garbiarskej dielničky 
a do izieb, v ktorých býval spisovateľ. Múzeum 
Janka Kráľa bolo pre verejnosť otvorené v roku 
1961. Návštevou Liptovského Mikuláša sme 
ukončili náš celodenný výlet.  
   Plný dojmov sme sa v podvečerných hodinách 
vrátili do svojich domovov. Ďakujeme pánu  sta-
rostovi Ing. Jurajovi Uhrinovi, ktorý je aj pred-
seda ZO – SZPB za uskutočnenie tohto výletu. 
Ďakujeme aj za poučenie,  prežitie a spestrenie 
našich všedných dní. Ďakujeme.

   Lýdia Krupová

foto: Mgr. Miriam Uhrinová
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Čo rozprávali
 kronikári a pamätníci

   Majiteľ ľupčianskeho panstva, evanjelik Gašpar 
Tribell, dal k presbytériu pôvodnej kaplnky z 2. 
polovice 15. stor. pristaviť loď kostola a vežu. Jed-
noduchá, obdĺžniková loď bola postavená v roku 
1612 a veža do terajšej výšky a podoby v roku 
1614. Sgrafi tový (maľba vrytá do omietky)  latinský 
nápis ANNO DNNI (ROKU PÁNA) 1614 je podnes 
zachovaný na západnej stene veže. Je chráne-
ný strechou zvonice. Zvonica pred vchodom do 
kostola bola vystavená v roku 1694, čiže pred 320 
rokmi. Strecha kostola, zvonica, ako aj cibule na 
veži boli kedysi pokryté dreveným šindľom. Pri 
reštaurovaní kostola v roku 1969 skupina odborní-
kov pod vedením akademického maliara Ľudovíta 
Štrompacha obnovila na veži pôvodnú sgrafi tovú 
výzdobu, ktorá bola vekmi zničená a pozatieraná. 
   Prvé dva zvony, ktoré sa spomínajú v zázna-
moch kronikárov, boli umiestnené vo veži. V čase 
reformácie bola farnosť „vizitovaná“ ev. cirkevnou 
vrchnosťou. V roku 1630 na Valašťanov bolo ok-
rem iného žalované, že nedostatočne navštevujú 
chrám Boží, zvony si neobnovujú, farárovi odopie-
rajú dávať dežmu z včiel. V kronike sa tiež píše, že 
nový, väčší zvon si dali „prelievať“ v roku1652. Pod-
ľa „vizitacionálnej“ zápisnice archidiakona zvolen-
ského, rím. kat. farára Štefana Bartáka z roku1657.  
Mali dva zvony. V krušnom období tureckých 
vpádov a stavovských povstaní sa začali najťažšie 
roky v histórii pohronského obyvateľstva. Bandy 
kurucov, rebelov ešte pred vypuknutím Tőkőlyho 
povstania rabovali a zajali obyvateľov, za ktorých 
pýtali výkupné. Odviedli dobytok, zobrali potravi-
ny, vypálili príbytky, ba aj vraždili. V kronike „His-
tória domus“ o tom, čo sa udialo vo Valaskej, písal 
farár Mikuláš Miris. Jeho predchodcu pátra Štefa-
na Višňovského kuruci zajali spolu s organistom 
a dvoma „šoltýsmi“. Kostol a faru dočista vydran-
covali. Prešli do Hámra /Hronca/, kde tiež rabovali 
a zajali šafára, aj pána Christiana, úradníka v cisár-
skych baniach, pisára i robotníka. Zviazaných za-
jatcov odvliekli do Klenovca. Pýtali za nich vysoké 
výkupné. Mali úmysel odvliecť aj majetného ar-
malistu (armales – výsadná listina od panovníka) 
Daniela Trangoša z Valaskej a pána Poscha, učiteľa 
osrblianskych drevorubačov i hajtmana z Hámra. 
Tých však doma nenašli. Zato im vylúpili príbytky 
a Trangošovmu bratovi rozťali ruku. Tieto časy a 
udalosti zaznamenali piaristi pôsobiaci v Brezne. 
Jeden z nich, menom František Hanák, ukrutnosti 
kurucov opísal v 44 slohovej slovenskej básnickej 
skladbe s názvom:
DUMA ZAJATCOV Z VALASKEJ PRI BREZNE 
ROKU 1676 
(Duma captivorum valascensium ad Brezno 1676) 
– originál:
7.   V veselém máju mesíci patnácty den po půlnoci, 
v den slávnej svaté Sofi e - ve Valasce se zle deje:
8.   Kuruci mnozí priběhli, kostel i faru oblehli, Pána 
pátra valaského chytili jakoby svého.
12 .Všecku faru zrabovali, kone z maštale pobrali,
Ničeho mu nenechali, i reverendu mu vzali.
13. Z fary do kostela prišli, tam nemněli dobré mysli,
Vzali kalichy, ornáty i kostolné aparáty.

O 400 ROČNEJ KOSTOLNEJ 
VEŽI A O ZVONOCH

„Valaštianska veža, tá je vysoká, 
preletela cez ňu húska divoká.“
   Dominanta Valaskej, 400 ročná kostolná veža, bola oddávna námetom pre básni-
kov, spevákov, maliarov, fotografov, ale aj kronikárov, ktorí o nej zaznamenali rôzne 
fakty.

(Zo 44 slohovej dumy som vybrala šty-
ri slohy, aby si čitateľ vedel predstaviť 
jej podobu.
 Túto báseň – dumu a udalosti z nej 
spomínali kronikári, mne sa dostala do 
rúk od pána učiteľa Vladimíra Gottlie-
ba.) 
Dedinou prešli Tőkőlyho aj cisárski 
vojaci. Keď sa usadili v škole a na fare, 
znova dedina trpela. Brali aj to málo, čo 
ešte zostalo ľuďom na živobytie. V roku 
1679 zomrel na morovú nákazu Daniel 
Mayer, šafár z Hronca. Jeho príbuz-
ní darovali na nový zvon 20 toliarov. 
V roku 1684 znova prišlo do Valaskej 
300 kurucov. Z Hámra odvliekli 20 ľudí, 
jednému z nich, Pavlovi Thonheiserovi 
odťali hlavu. V tom roku vo valaštian-
skej farnosti opäť vypukol mor, od ja-
nuára do mája bolo pochovaných 71 
ľudí. 
Tí obyvatelia, ktorí prežili, prispievali, 
kto ako mohol, na obnovu zvonov a 
bohoslužobných vecí do kostola.

320 -  ROČNÁ ZVONICA 
   Majetní páni Trangoš a Posch z vďaky, že prežili 
a nedostali sa do rúk kurucov, postarali sa o vysta-
venie zvonice pri valaštianskom kostole. (Hámor aj 
Osrblie patrili vtedy do valaštianskej farnosti, preto 
aj ich obyvatelia prispievali na obnovu vecí, ktoré 
z kostola ukoristili kuruci.) 
Zápis v kronike hovorí: „27. novembra v roku 1694, 
pred prvou nedeľou adventnou z dobromyseľnosti 
urodzených pánov Martina Posch, učiteľa drevoru-
bačov v Osrblí a Daniela Trangoš obyvateľa Valaskej, 
na mnohé prosby bola postavená zvonica, na ktorej 
je napísané: Sláva na výsostiach Bohu. V ten deň sa 
na zvonoch v novej zvonici prvýkrát zvonilo.“
   Hlahol zvonov oznamoval obyvateľom plynutie 
času, veď hodiny neboli takou samozrejmosťou 
ako dnes. Zvony zvolávali k modlitbám, ohlasova-
li udalosti sviatočné, alebo naopak tragické, ako 
úmrtia, či požiare.

REKVIRÁCIA ZVONOV
   Keď sa v čase prvej svetovej vojny prejavil ne-
dostatok vojnového materiálu, začala sa rekvirácia 
medených a bronzových predmetov, ako boli ma-
žiariky, kotly, kľučky a iné predmety.  Z organu zo-
brali 27 píšťal. Dňa 16. novembra 1916 sa ustanovi-
li do Valaskej štyria vojaci – dôstojník, pisár, a dvaja 
montéri od K u K Glockschen Detaschement. Cir-
kev musela odovzdať zvony. Ľudia z dediny sa zišli 
ku kostolu. Posledný raz na nich zazvonili. Odmon-
tované zvony naložili na vozy a odviezli do Pod-
brezovej na stanicu. Sprevádzala ich celá dedina 
s procesiou a plačom. Valaská prišla o všetky štyri 
zvony. Jeden bol z veže, dva zo zvonice a najmen-
ší z kaplnky sv. Jána Krstiteľa. Za chýbajúce zvony 
hľadali Valašťania náhradu. Robotníci našli vo fab-
rike na Piesku v šrote starý zvon. Bolo potrebné 
v obci vyzbierať kovový odpad na výmenu. Druhý 

železný zvon priviezli z Bystrej. 

NOVÉ ZVONY
   Dosť dlho po vojne trvalo, kým sa dedina zmohla 
na nové zvony. Na dva menšie sa zložili všetci ob-
čania. Najväčší zvon nesie meno Michal, na slávu 
Michala Archanjela. Peniaze naň venoval majetný 
gazda Michal Siládi so svojou manželkou Agnesou. 
Touto myšlienkou o darovaní zvona sa zaoberal už 
ako vojak na talianskom fronte  počas prvej sve-
tovej vojny. V zákopoch prisahal, že ak tú hrôzu 
prežije, venuje farnosti z vďaky nový zvon. Tak cir-
kevný mecenáš Michal Siládi aj učinil. Po obvode 
zvona je nasledovný text: SV. MICHAL ARCHANJEL,  
ORODUJ ZA NÁS! KU VÄ ČŠEJ CTI A SLÁVE BOŽEJ 
MA VENOVAL MICHAL SILÁDI S MANŽELKOU AG-
NESOU VOLOŠÍNOVOU 1936. Na najväčšom zvone 
sa zvonilo len výnimočne, na Michala a počas veľ-
kých sviatkov.
V roku 1936 pri posviacke nových zvonov prechá-
dzala dedinou procesia. Michal Siládi s manželkou 
sa viezli na koči, odetí vo valaštianskom kroji. Zvon 
Michal viezol zo stanice Podbrezová Martin Bánik 
/Kanko/ na ovenčenom voze – platove, ťahanom 
bielymi koňmi. V sprievode išli dievčatá vyoblieka-
né v bielych šatách, aj hasiči so zástavami v sláv-
nostných uniformách. 
   Na zvonici sa nachádza aj  najmenší zvon „umie-
račik“ a rapkáč, ktorý môžeme počuť pred Veľkou 
nocou, keď sú zvony zaviazané. 
   Kedysi chodil zvoniť kostolník, rozhojdal zvon ťa-
haním za povraz. Pomáhali mu pri tom miništran-
ti. Kostolník, pán Jozef Šebo, bol pri zvonení taký 
presný, že si mohli dedinčania podľa neho nastaviť 
hodiny.  Dnes zvony zvonia pomocou elektrickej 
energie. 
   V dnešných časoch sú naše historické kultúrne 
pamiatky po zreštaurovaní zachovalé, preto si ich 
chráňme a opatrujme.             Mária Luptáková

Kostolná veža so zvonicou na obraze z roku 1931 od 
maliara R. Kloszku.
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KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA
      Je nebezpečné akútne vírusové ochorenie centrálneho nervového 
systému, ktoré spôsobuje zápal mozgu/ encefalitídu/ alebo mozgových 
obalov/meningitídu/.
     Hlavným prenášačom kliešťovej encefalitídy je kliešť vo všetkých 
svojich vývojových štádiách/larva, nymfa, dospelý kliešť/.Kliešť dokáže 
prežiť a preniesť vírus satím krvi na rôznych hostiteľov. Vírus kliešťovej 
encefalitídy prenáša 2-10% kliešťov. K infekcii môže dôjsť okamžite pri 
prisatí infi kovaného kliešťa.
     Keďže infi kované môžu byť aj domáce zvieratá/kravy, kozy a ovce, 
ochorenie sa môže preniesť aj nedostatočne tepelne spracovaným
kozím, kravským, ovčím mliekom a výrobkov z nich.
Priebeh ochorenia
   Inkubačná doba ochorenia je od 7 do 28 dní, ale môže trvať aj dlhšie. 
Kliešťová encefalitída prebieha v dvoch fázach. Prvá začiatočná pripo-
mína ľahkú virózu s bolesťami hlavy, zvýšenou teplotou, pokašliava-
ním, nádchou, nechutenstvom alebo ľahkými črevnými ťažkosťami. Po 
3 -5 dňoch ťažkosti ustúpia.  Pacient nedáva tieto ťažkosti do spojitosti 
s uhryznutím kliešťom. Po ďalšom týždni môže nastúpiť druhá fáza 
-vysoké teploty, silné bolesti hlavy migrenózneho charakteru, vracanie, 
svetloplachosť, poruchy koncentrácie, stuhnutie šije. V závažných prí-
padoch môže dôjsť k ochrnutiu, chronickým bolestiam hlavy, porucha-
mi pamäti, rovnováhy, reči a choroba sa môže skončiť aj smrťou.
   Príznaky ochorenia
  Choroba  môže mať charakteristické príznaky  zápalu  mozgových 
blán -horúčka do 39 st. C, bolesť hlavy, svetloplachosť, pocit na vraca-
nie, nepokoj, alebo  zápal mozgu -tras mihalníc a pier, nekoordinova-
ný pohyb očných bulbov, monotónna, pomalá až nezrozumiteľná reč, 
mimovoľné pohyby, obrny, dezorientácia. V najzávažnejších prípadoch 
môže nastať porucha vedomia až kóma, ktorá 1-2 % prípadov končí 
smrťou na 3.-7. deň. 
    Ochorenie sa môže skončiť úplným uzdravením, v 35-58% však zosta-
nú trvalé následky- chronické bolesti hlavy, obrny, svalové úbytky,
depresie, poruchy reči, nálady a pamäte 1-2% chorých umiera.
   Liek na kliešťovú encefalitídu neexistuje. Lekári ordinujú len lieky na 
zmiernenie príznakov. Chorý s prejavmi druhej  fázy sa lieči v nemoc-
nici, kde sa podrobí vyšetreniu mozgovomiechového moku. Počas hos-
pitalizácie je pacient v režime úplného pokoja. Keďže liek na ochorenie 
neexistuje, je na imunitnom systéme chorého, ako sa s ochorením  vy-
rovná.
   Prevenciou proti kliešťovej encefalitíde je očkovanie. Treba s ním začať 
najlepšie v zimných mesiacoch. Pozostáva z troch dávok, ktoré sa po-
dávajú podľa určenej schémy. Očkovanie nechráni pred uhryznutím 
kliešťom, ale pred ochorením na kliešťovú encefalitídu. Toto očkova-
nie nie je bezplatné, ale poisťovne preplácajú tretiu dávku. Informácie 
a postup pri očkovaní proti kliešťovej encefalitíde dostanete  u svojho 
obvodného lekára.

   MUDr. Ľubomíra Dolinská

Za Boha, za kráľa a za vlasť.
   Písal sa rok 1914. Dedina si žila 
svojimi zvyčajnými starosťami. 
Všetko sa razom zmenilo, keď do 
Valaskej prišla zvesť, že 28. júna 
1914 srbskí nacionalisti zastrelili 
habsburského následníka trónu 
arcivojvodu Františka Ferdinanda 
a jeho manželku. Rakúsko napad-
lo Srbsko a do piatich týždňov sa 
popredné veľmoci ocitli vo vojne. 
Vyhlášky o všeobecnej mobilizácii 
vybubnovali a vyvesili v dedine 
31. júla. Z Valaskej narukovalo 150 
mužov, z ktorých sa 37 už domov 
nevrátilo. 
   Vojnové obdobie zaznamenal 
v kronike „Historia domus“ vtedajší 
farár Rudolf Bobok. Vojaci z Valas-
kej odchádzali vlakom 2. augusta. 
Neverili slovám vrchnosti, že vojna 
potrvá krátko, mali strach o svoje 
rodiny, ktoré zostali bez živiteľov. 
Či to boli mladí 18-roční chlapci, 
alebo štyridsiatnici, otcovia detí, 
všetci ťažko niesli rozlúčku. Vojaci 
sa dali pred odchodom fotografo-
vať, tak sa pre niektoré rodiny stali 
fotografi e jedinou pamiatkou na 
svojich blízkych. Valašťania bojo-
vali na Balkáne, v Poľsku, na talian-
skom a tiež na ruskom fronte.
   Doma zostali len starci a matky 

   Do dejín sa vojna zapísala k najrozsiahlejším ozbrojeným konfl iktom, 
ktorý sa začal  1.9.1939   nacistickým Nemeckom. Rozpútal ju Adolf 
Hitler, ktorý bol nespokojný so situáciou v Nemecku po podpísaní Ver-
saillskej  zmluvy.  Trvala 6 rokov a vyžiadala si 73 miliónov životov. Vo 
vojne ťažko pracovali ženy a deti, lebo muži boli odvedení na front. 
Mnohí sa ani nevrátili domov z koncentračných táborov a zo zajatia. 
Druhá svetová vojna bola bezpochyby najväčšou tragédiou ľudských 
dejín. 8. máj 1945 sa zapísal do dejín ako dátum ukončenia vojny v Eu-
rópe.
    Aj v našej obci si preto pripomíname tento dátum hrôzy tichou spo-
mienkou a zapálením sviečok k pamätníkom padlých hrdinov. 

   M. Krupa

100 rokov od vypuknutia 
PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Túto fotografi u vojakov 1. sv. vojny si zachovala rodina Kúdelková. 

s deťmi. Vojnové vdovy a siroty žili 
vo veľkej biede, trpeli hladom. Len 
miestni krčmári a boháči mali do-
statok všetkého.  V tomto čase tvr-
dej maďarizácie, keď sa v školách 
a na úradoch muselo hovoriť a pí-
sať po maďarsky, je aj kronika písa-
ná touto rečou. Keď išlo o dôležitú 
udalosť, zapísal  ju miestny farár, 
pansláv a rodoľub Rudolf Bobok aj 
po slovensky.  V maďarskom texte 
z roku 1915 sa ukrýva zápis: „Zbo-
hom zvony naše“. Išlo o udalosť, 
keď vojsko rekvírovalo zvony. 
   Farár Rudolf Bobok, vzdelaný 
a sčítaný človek mal veľkú knižni-
cu, kde sústreďoval literatúru nie-
len od domácich, ale aj svetových 
autorov. Neraz z ich veršov, či myš-
lienok, v kronike citoval. Aj Rudolf 
Bobok písal veršíky – modlitbičky 
s protivojnovou a nábožnou te-
matikou pre deti svojej farnosti. Sú 
zapísané v kronike s menami detí, 
ktoré ich recitovali. 
   V mnohých rodinách sa podnes 
uchovávajú fotografi e a spomien-
ky na svojich starých a prastarých 
otcov, vojakov c. k. Rakúsko – 
Uhorskej armády.  Prežili príbehy, 
ktoré by nemali upadnúť do za-
budnutia. 

   Mária Luptáková

   Druhá svetová vojna

foto: M. Petrová



VALAŠŤIANSKY HLÁSNIK STRANA 24

   Milan Šterba
   Je jar, príroda v rozpuku, vzduch opojne 
vonia, no teba už neprivedie k životu.
Prebúdzanie prírody, plné vôní melódií, 
zvukov, farieb, plné nádhery, čo lahodí 
čuchu, sluchu aj zraku. Človek to vníma 
všetkými farbami. No dnes ťa ani kráľov-
ná Jar nezobudí.
   Pán Milan Šterba sa narodil 2. novem-
bra 1949 v Lideroviciach v Južných Če-
chách, ako prvé dieťa Františka a Terézie. 
Po presťahovaní rodiny na Slovensko bý-
vali najskôr v  Čiernom Balogu, neskôr na 
Piesku a potom v Hronci. Vyrastal spolu 
so sestrami Annou, Miloslavou, Máriou 
a Vierou. Po skončení základnej školy 
absolvoval Odborné učilište v Myjave. 
Dlhé roky pracoval v Strojárňach Pie-
sok, potom v Železiarňach Podbrezová 
až do odchodu do  dôchodku. V roku 
1980 uzavrel manželstvo s Máriou a vy-
chovali spolu synov Petra a Jána. Viedli 
ich k športu, práci a usilovnosti.  K jeho 
záľubám patrila turistika, láska k prírode, 
zvieratám a od útleho detstva ho zaují-
mali včely.
   Pán Milan Šterba nás navždy opustil 6. 
apríla 2014.

  Monika Spišiaková
Nič nekončí tak náhle a nečakane ako ži-
vot človeka. Ako jediná trblietavá kvapka 
rosy za bieleho rána, je tu a za chvíľočku 
jej už niet. Neľútostné  bolestivé slzy 
rosia našu nepochopiteľnú tvár a vyryli 
brázdu bolesti do našich sŕdc.
   Pani Monika Spišiaková sa narodila 23. 
decembra 1969 ako prvorodená dcéra 
rodičom Anny a Vojtecha Balogovcov. 
Detstvo prežila so sestrami Svetlanou 
a Silviou. Vyučila sa na Strednom odbor-
nom učilišti strojárskom v Brezne, neskôr 
pracovala v Smrečine na Štiavničke. Od 
roku 2002 sa zamestnala na Obecnom 
úrade vo Valaskej, kde sa  až  do posled-
ného obdobia venovala opatrovaniu 
starších a nevládnych ľudí. Táto práca ju 
napĺňala pre jej dobrosrdečnú povahu. 
   Jej štrnásťročné manželstvo s Maria-
nom Spišiakom sa rozpadlo a Monike 
nebolo dopriate mať vlastné deti. Všetku 
svoju lásku dávala svojím najbližším. 
Bola členkou Dobrovoľného hasičského 
zboru vo Valaskej. 
   V poslednom období sa rýchlo zhoršo-
val jej zdravotný stav a aj napriek tomu, 
že Monika statočne s chorobou bojovala, 
zákerná choroba bola čoraz mocnejšia. 
   Pani Monika Spišiaková nás opustila 2. 
apríla 2014 v Rimavskej Sobote. 

Jozef Škultéty
  Život je nepretržitý vývoj, obmena a ob-
nova. A medzi tým človek, ktorý všetko 
chápe, pozná a vie, že zákony prírody sú 
neúprosné, platia pre každého a že prí-
de čas , keď je odchod z tejto zeme taký 
samozrejmý, ako keď po noci prichádza 
deň, ktorý opäť nocou končí, aby svitlo 
nové ráno, nový deň. Kolobeh života. 
Narodenie, smrť a medzi týmito pólmi je 
život človeka.
   Pán Jozef Škultéty sa narodil v robot-
níckej rodine Emílie a Jozefa Škultétyho 
16. mája 1935 v Dolnej Lehote. Základnú 
školu vychodil v Podbrezovej a po nej sa 
vyučil za zámočníka  v Mostárni Brezno. 
V rokoch 1953 – 1955 absolvoval Základ-

 ROZLÚČILI SME SA
nú vojenskú službu v Žatci. 
Po vojenčine nastúpil do Mostárne, ne-
skôr v roku 1957 do Železiarní Podbre-
zová, kde pracoval až do  invalidného  
dôchodku. 
   V decembri 1958 uzavrel manželstvo 
s Oľgou, rodenou Lamperovou. V man-
želstve sa im narodili tri dcéry – Edita, 
Zuzana a Iveta.
Jeho veľkou záľubou bolo rybárčenie 
a patril k zakladateľov Miestnej orga-
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
v Podbrezovej, kde dlhé roky pôsobil ako 
hospodár. Vo voľných chvíľach sa veno-
val aj práci v záhrade.
   Pán Jozef Škultéty zomrel na Veľkonoč-
ný pondelok 21. apríla 2014.   

Daniel Hýbela
   Stratu  blízkeho človeka najťažšie pre-
žíva rodina. V byte zostane tiché mies-
to. V srdci clivo a prázdno. Osobné veci 
pripomínajúce milovaného človeka sú 
opustené. Iba milosrdný čas nám pomô-
že zmierniť  žiaľ, ktorý nás ovláda. Oby-
čajná ľudská vzájomnosť a priatelia. 
No jeho podoba  z mysle nikdy nevypr-
chá, jeho reč i gestá. V srdci ostanú spo-
mienky, ku ktorým sa vždy vraciame. 
   Pán Daniel Hýbela sa narodil 27. janu-
ára 1945 v Trnave rodičom Janke a Pav-
lovi Hýbelovi.
Mal štyroch súrodencov – sestry Kláru 
a Ivetu, bratov Benedika a Kamila. 
Mladá rodina sa odsťahovala do Banskej 
Bystrice, kde skončil základnú aj Vše-
obecnovzdelávaciu školu. Po maturite 
začal študovať na UPJS v Košiciach. Po 
promóciách sa oženil s pani Oxanou. 
V roku 1969 začal pracovať ako zubný le-
kár vo Valaskej. Narodili sa im dve dcéry 
Michaela a Ivana. 
   K jeho záľubám patrilo hubárčenie, 
turistika, poznávanie krajín. Hoci dovŕšil 
dôchodkový vek, vo svojej ordinácii pra-
coval až do februára 2014. Keď sa už mo-
hol naplno venovať rodine a záľubám, 
zlyhalo mu srdce a náhle odišiel. 

   Milan Šaling
   Prežiť celý život po boku milovaného 
človeka je veľké šťastie, keď po rokoch 
spoločne prežitých môžeme skonšta-
tovať: „Bol to krásny život“ . V dobrom, 
aj v zlom. Tešia sa zo svojich potom-
kov, z dobre vykonanej práce, radujú 
sa z úspechov a smútia, keď sa blízkym 
práve nedarí. No všetko je dočasu. Každý 
musí rátať s tým, že raz  opustí tento svet. 
A opäť je to láska, láska blížnych, ktorá 
nám pomôže uniesť žiaľ. 
   Pán Milan Šaling sa narodil 5.júla 1943 
v Pohorelskej Maši. Vyrastal so staršou 
sestrou Vierou. Keď  mal 16 rokov, rodina 
sa presťahovala do rodnej obce rodičov, 
do Hornej Lehoty. V roku 1961 zmaturo-
val v  SPŠ  v Piesku. Po ZVŠ začal praco-
vať v strojárňach Piesok ako konštruktér, 
až do roku 2001. V roku 1974 sa oženil. 
Narodili sa im dve deti -syn Juraj a dcéra 
Mária. Po odchode do  dôchodku, keď sa 
mu narodili vnúčatá, venoval sa najviac 
im. Vo voľných chvíľach pracoval v záh-
rade, mal rád potulky prírodou a jeho 
veľkou vášňou bol šport. 
   Pán Milan Šaling zomrel náhle 20. mája 
2014. 

   Danuša Kováčová
   Mamička – bezodná studnica lásky 
a nehy. Zdroj odvahy, obetavosti a sily. 
Večný symbol života na zemi. Matka 
dávno dospelých detí, si ako jabloň ktorá 
vydala všetky svoje plody.
   Pani Danuša Kováčová sa narodila 1. 
februára 1944 ako druhé dieťa rodičom 
Anne a Antonínovi Ceralovcom v obci 
Přestavlky v okrese Chrudim v Českej 
republike. 
Po ukončení základnej školy nastúpila na 
stredné odborné učilište odevné v Chru-
dimi.
Mladá, 21. ročná dievčina sa zoznámi-
la s Michalom Kováčom a svoju lásku 
spečatili manželstvom. Z ich vzťahu sa 
narodili dvaja synovia Michal a neskôr 
Ľubomír. 
   Pani Danuša Kováčová pracovala 
v Strojárňach Piesok. Prešla rôznymi 
profesiami. Robila lakýrničku, žeriav-
ničku, skladníčku a pred odchodom do 
dôchodku pracovala v zásobovaní.  Ani 
v dôchodkovom veku nezaháľala a pra-
covala v reštaurácii Perla. V každom za-
mestnaní bola obľúbená a  bola oporou 
svojim synom.  Milovala svoje vnúčatká. 
Pani Danuša Kováčová nás opustila 24. 
mája 2014.

   Valéria Dianišková
   Keď smrť dá o sebe vedieť, pocítime 
zrazu bezradnosť a neistotu, pretože v jej 
blízkosti všetko stráca zmysel. Keď si ko-
nečne uvedomíme, čo sa vlastne stalo, 
prejaví sa ľudská vzájomnosť a spolu  s 
ňou snaha pomôcť blížnym, ktorých sa 
smrť najviac dotýka. Keď sa rozbúrená 
myseľ trochu upokojí, vytrysknú spo-
mienky. Vyplávajú na hladinu nášho 
života, omývajú brehy myšlienok a slzy, 
ktoré čistia dušu a vyplavujú žiaľ, pomaly 
stekajú z lesknúcich očí. 
   Pani Valéria Dianišková sa narodila 5. 
novembra 1925 vo Valaskej. Vyrastala so 
súrodencami, kde vychodila aj základnú 
školu. V roku 1948 sa vydala za Ondreja 
Dianišku, s ktorým vychovali spolu tri 
deti - Vladimíra, Darinu a Vieru. Popri sta-
rostlivosti o deti sa starala a doopatrova-
la svojich rodičov. V roku 2004 jej zomrel 
manžel a o tri roky neskôr pochovala 
syna Vladimíra. V posledných mesiacoch 
ostala pani Valéria na lôžku. Bola odká-
zaná na starostlivosť dcéry Dariny, ktorá 
s ňou žila v spoločnej domácnosti. 
   Dňa 25. mája 2014 vo veku 88 rokov sa 
uzavrela jej kniha života.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým priateľom, susedom, príbuzným a známym, kto-
rí dňa  5. apríla  2014 odprevadili  na poslednej ceste dcéru, sestru 
a známu Moniku Spišiakovú, rodenú Balogovú. Naše ďakujem patrí 
tiež dobrovoľným hasičom z Valaskej, za ich dôstojnú rozlúčku.  Ďa-
kujeme  za kvetinové dary a vyjadrenia sústrasti na zmiernenie našej 
bolesti.  Na záver ďakujeme pohrebnej službe Milana Halušku za dôs-
tojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina 

Valaštiansky hlásnik, Obecný úrad Valaská, Nám. 1. mája 460-8, Valaská 976 46. Redakčná rada: Monika Senčeková, Mgr. Milena Fábryová, Mgr. Štefánia Piliarová, Mgr. Adriana Bundová, Danka 

Králiková, korektúra Mgr. Anna Pisárová. Grafi cká úprava: Ivor Páleník - I.P.PRESS Brezno. Kontakt: tel. 6711509, email: dankakralikova@sanynet.sk. Obecné noviny Valaštiansky hlásnik boli zaregis-

trované na OÚ v Brezne 5.9.2003, evidenčné číslo: EV 2832/08, ISSN 1338-9599, IČO vydavateľa: 313904.

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme ti dať,
pokojný a večný spánok  priať.
Modlitbu tichú odriekať s bolesťou a láskou v srd-
ci navždy na teba spomínať.
Dňa 14. apríla 2014 uplynulo 10 rokov, keď nás 
navždy opustila milovaná mama a stará mama 

Mária Zelenčíková.
S láskou spomínajú dcéry  Marka, Olinka, Katka, 
Števka, Ivka, vnúčatá a zaťovia s rodinami.

Venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič nie je také, ako predtým. 
Všade okolo chýba aj po troch rokoch Tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote 
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 29. mája 2014 sme si pripomenuli smutné 
tretie výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš 

drahý Jozef Martinko.
S láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 28. apríla uplynuli tri roky od smrti nášho drahého otca 

Oskara Harineka.
Spomíname s láskou a úctou.

SPOMIENKY


