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Vážení občania obce Valaská!
   Pozdravujem všetkých obča-
nov. Na úvod by som chcel upria-
miť pozornosť, čo sa v našej pek-
nej obci deje. Iste ste si všimli, že 
konečne sme začali inštalovať 
dopravné značenie. Myslím, že 
to prospeje nielen vodičom. 
Myslím, že aj kosenie obecných 
pozemkov je na dobrej úrovni. A 
čo kultúrne podujatia? Festival 
dychových hudieb bol aj napriek 
dažďu fantastický. Všetci sme sa 
zabavili a pookriali. 
   Naše valaštianske noviny vy-
chádzajú raz za dva mesiace 
a  snažíme sa prostredníctvom 
tohto „plátku“ priblížiť život 
v  našej obci. No nie je to cel-
kom tak. Povedal som si, že do 
týchto novín nebudem písať 
o  osočovaní, osobných problé-
moch, preto som párkrát nena-
písal radšej nič. No ale nedá mi 
to. Valaštiansky hlásnik sa stal 
v  poslednom čase opozičným 
a protistarostovským bulvárnym 
plátkom a  píše sa v  ňom len to 
zlé, čo postrehlo pár ľudí, ktorí 
si nechcú prejednať  problémy 
zoči-voči. Bohužiaľ, sú to poslan-
ci alebo bývalí poslanci, alebo aj 
neúspešní kandidáti na starostu. 
Mrzí ma len jedno. Nikdy som si 
nedovolil konkrétne ohovárať 
cez noviny nikoho takým spôso-
bom, ako to bolo v  poslednom 
vydaní. Čo nás páli? Názor býva-
lého poslanca, ktorému obec vy-
chádza v ústrety v stolnoteniso-
vom turnaji. Arogancia starostu 
obce? Ďalší názor poslanca, kto-
rý neurobil pre obec nič. Nevie, 
ako to nazvať? Výsledkom je ne-
spolupráca so starostom obce. 
(Toto je moja reakcia na články 
vo VH z  mája 2017) Nechcem 
sa k tomu viac vyjadrovať, nech 
si každý urobí svoj názor. To je 
zrejme údel na celom Sloven-
sku. Momentálne to chápem 
ako predvolebnú kampaň nie-
ktorých z nich. Prečo nie sú v no-
vinách spomenuté postrehy ob-
čanov, poslancov, čo prospešné 
sa v obci deje? Ja viem, že to by 
som mal písať ja, ale mám pocit, 
že nik si naozaj nevšíma rozvoj a 

Dňa 8.5. 2017 si boli členovia  ZO SZPB na Piesku p. Balco, p. Tonhauserová 
a p. Tonhauser uctiť zapálením sviečok pri pamätníku na Táľoch Deň víťaz-
stva nad fašizmom.                                                                   Text a foto: Jozef Balco

 Nevdojak som nazrel za scénu,
 bola plná prevlekov.
 Masky známe i neznáme,
 kostýmy na každú príležitosť.
 Čudná zmes odložených postáv,
 ale divadlo to nebolo.

 Pocítil som záujem i odpor.
 Rekvizity akoby ožívali
 a navliekali sa na mňa i do mňa.
 Bytostne som zatúžil byť nahý
a až po uši namočený

to, čo sa v obci deje, a poniektorí 
len hľadajú chyby a pochybenia. 
Zasadnutia OcZ vôbec nie sú 
konštruktívne. Niekoľko hodín 
sa rokuje o ničom, ale o podstat-
ných veciach len hodinu. Väčši-
na návrhov z obecného úradu je 
zmietnutá zo stola, v interpeláci-
ách a diskusii sa rozoberajú veci 
z minulého volebného obdobia. 
Hlavne tie zlé, a pritom je pozo-
ruhodné, že takmer polovica te-
rajších poslancov tam sedela aj 
v  minulosti. Rovnako to bolo aj 
v  prvom mojom volebnom ob-
dobí. Po odchode starostu Ing. 
Grőneho sa preberali veci, ktoré 
sa ako neurobili a  nemuseli sa. 
No a čo je na tom pozoruhodné, 
zase tam sedeli tí istí poslanci. 
Keď som napísal úvodný článok 
v decembrovom hlásniku a spo-
menul som prácu poslancov, 
niektorí boli urazení. Na staros-
tu sa zmestí viac. Na ulici všetko 
vyzerá v  poriadku. Neskutočná 
pretvárka. Niekedy si pripadám 
ako v parlamente. Verím, že tie-
to slová používam posledný raz, 
lebo Valaštiansky hlásnik má byť 
poslom dobrých správ, vydáva 
ho predsa obec a obec je zodpo-
vedná za obsah. Ale aj napriek 
všetkým ohováraniam a  nešvá-
rom želám všetkým príjemné 
a krásne leto.

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Príhovor starostu obce

v krištáľovo čistom prameni.

Márne, málo nahé bolo moje telo.
A fi gový list driemal ešte v semene,
ani s ním sa rátať nedalo.
  
Preobliekať sa do nahoty,
to ešte dá veľa roboty.
Len nech prameň nepohltí zatiaľ 
púšť!
 Inak nebude happyend.
    Peter Babčan
  

 Preobliekať sa do nahoty
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          Tretia nedeľa v mesiaci jún je zasvätená všetkým 
mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa 
v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomí-
name si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. 
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte 
Washington už v roku 1910.Tento sviatok vďačí za 
svoj zrod s  najväčšou pravdepodobnosťou Ameri-
čanke s menom Sonora Louise Smart  Dodd, ktorá 
cítila potrebu uctiť si všetkých otcov,  medzi ktorých 
patril aj jej otec, veterán občianskej vojny William 
Smart. Bol to vskutku otec - hrdina, pretože po smrti 
jeho manželky sám vychovával a staral sa o ich šesť 
detí. Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca 
naozaj ako hrdinu a  chcela, aby tak, ako aj matky 
majú svoj deň, mali takýto sviatok aj všetci otcovia. 
Prvá neofi ciálna oslava sa konala v deň narodenín 
Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku 
rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviat-
kom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon 
Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom 
stanovil tretiu nedeľu v júni ako ofi ciálny sviatok Dňa 
otcov. Z USA prišiel potom tento sviatok aj do Euró-
py.
   Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dô-
ležitá. Aj keď v  mnohých dnešných rodinách deti 
svojho otca nepoznajú, resp. vyrastajú bez neho, 
stále je to výnimočná osoba a ovplyvňuje formova-
nie osobnosti dieťaťa. Neraz zabúdame na oteckov, 
všade sa vyzdvihuje skôr podiel matky na výchove 
a starostlivosti o deti. No aj otcovia sú tu a zaslúžia si 
pozornosť. Za všetko, čo pre svoje deti robia, za to, že 
ich naučia bicyklovať sa alebo hrať futbal, za zabez-
pečovanie každodenného živobytia pre celú rodinu. 
Aj keď už máme vlastné rodiny a  nežijeme možno 
pod jednou strechou, môžeme otcovi v  tento deň 
aspoň milým gestom vyjadriť svoju vďačnosť a úctu.

   Dňa 14. mája,  kedy druhá májo-
vá nedeľa patrí všetkým mamám, 
pre ženy - mamy, staré mamy, 
krstné mamy, jednoducho  pre 
všetky mamy  pripravili naši naj-
menší škôlkari  pod vedením 
svojich pani učiteliek program 
plný úprimných gratulácií, uvitý 
z bohatej kytice básničiek, pes-
ničiek a tanečných choreografi í. 
Je obdivuhodné, že práve učiteľ-
ky Materskej školy vo Valaskej s 
tými najmenšími a zároveň naj-
neposednejšími škôlkarmi v spo-
lupráci so ZUŠ vo Valaskej pripra-
vili roztomilý hodinový program, 
aby si uctili tento krásny májový 

POĎAKOVANIE
Chcem poďakovať za všetky mamy a staré mamy Valaskej našim de-
ťom z materskej školy a základnej umeleckej školy za neskutočne krásny 
program ku Dňu matiek dňa 14.5. 2017. Nápadité stvárnenie jari, pre-
krásne kostýmy(robili sami), pesničky a kulisy privodili do našich srdie-
čok pohladenie. Bolo sa na čo pozerať a môžem povedať, že nejednej 
mamke sa očká zaleskli slzičkami. Oceňujem učiteľky MŠ a umeleckej 
školy, ktoré sú sami matkami a mohli aj oni oslavovať. Uprednostnili 
však prezentáciu svojej práce s deťmi pre matky našej obce. Niektoré sú 
veru aj z iných vzdialenejších dedín a hoci bolo nedeľa, prišli, tancovali a 
spievali pre nás. Veľká vďaka vám aspoň takto za vašu snahu.

Blažena Pastírová

Naši najmenší blahoželali matkám sviatok. Rozkvitnutá lúka malých 
šarvancov v podobe konvaliniek,  
margarétiek, makových kvetov, 
motýľov, ale i žabiek a ich odušev-
nenie, s akým sa snažili odprezen-
tovať svoje vystúpenie,  potešila 
srdcia mnohých mám našej obce, 
ktoré sa prišli na avizované podu-
jatie pozrieť.  Myslím, že môžem 
za mnohých, ktorí boli v kinosále 
na predstavení prítomní, vysloviť 
pani učiteľkám MŠ a ZUŠ vo Va-
laskej, ale samozrejme aj deťom  
veľké ,,ďakujeme“  za krásne spes-
trenie tohto sviatočného nedeľ-
ného popoludnia. 

Marika Pančíková 

   OTEC... Pre svoje deti je vzorom, fúka im rany 
po pádoch, ochraňuje ich. Iba OTEC dokáže vy-
myslieť tie najväčšie bláznovstvá, len aby vyčaril 
úsmev na tvárach svojich detí. Múdry otec miluje 
svoje dieťa a ponecháva mu veľa slobody. Stano-
ví medze, upozorní, ale nedrží stále za ruku, ne-
zberá kamene spod nôh. Mama to veru tak nevie. 
Samostatnosť. Odvaha. Sebadôvera. Zodpoved-
nosť za vlastné skutky. Tomuto všetkému a ešte 
viac nás učí múdry otec. 
   Mužská ruka je doma nenahraditeľná. Ne-
opraví iba pokazený vodovodný 
kohútik, ale usmerní, pokarhá, 
ale aj poláska, tak, ako nik-
to iný. Spolu s mamou 
vytvoria silný tandem, 
útočisko pre deti, kto-
ré aj keď dosiahnu 
vek dospelosti, môžu 
sa na nich vždy obrá-
tiť a hľadať u nich po-
moc. Pre chlapca môže 
byť otec vzorom aj autori-
tou, pre dcérku zase idolom 
a ochrancom. Čo znamená ocko 
pre vás?
   Pre mňa je môj ocko najlepší otec, akého som 
mohla mať, láskavý, čestný, dobrosrdečný, váže-
ný človek, skvelý dedko. Bol si často zaneprázdne-
ný, pracoval si aj cez víkendy, snažil si sa materiálne 
zabezpečiť rodinu, práve preto chvíle s tebou boli 
pre mňa vzácne. Nepoznám pracovitejšieho človeka, 
ako si ty. Pamätám si na to, ako si ma bral na zmrzli-
nu, ako sme chodievali všetci na chatu alebo huby. 
Ako si mi v potoku vyrábal vodný mlyn a ako som ti 
robila spoločnosť na rybách i rybárskych pretekoch.
   Stál si aj pri mojich lyžiarskych začiatkoch.  Spomí-
nam na víkendy, keď mama študovala a ty si bol na-
ším kuchárom. Ako sme spolu sadili v záhrade rôzne 

rastliny. Tancoval si so mnou na mojej stužkovej. Bol 
si to ty, kto po mňa neskoro v noci chodieval a vozil 
ma, keď som študovala na VŠ. Inšpiroval si ma, aby 
som dosiahla viac. Nikdy som ti neprestala dôvero-
vať. Vždy ti záležalo na tom, ako sa majú tvoje deti. 
Veril si mi a na tvojej dôvere som vyrástla. Bez tvojej 
podpory a slov uznania by som nemala vlastnú se-
badôveru a nevedela by som ju pomáhať budovať 
teraz svojim deťom. Ty si mi dal naozaj veľa - pevné 
základy do mojej budúcnosti. Bol si pre mňa pev-

ným pilierom, majákom v temných chvíľach a 
odvážnym chlapom, donekonečna 

vyhľadávajúcim spôsoby, ako 
spraviť rodinu spokojnou. 

Vždy si videl veci fareb-
né, nepoddával si sa a 

snažil si sa myslieť op-
timisticky a s nadhľa-
dom, patričným pre 
mužov.

          Naučila som sa, 
že každý prejavuje lásku 

svojím spôsobom a mys-
lím, že u teba to platí niekoľ-

konásobne viac. Tvoja láska k nám 
nie je vyjadrená slovami, ale skutkami. 

Som vďačná za tvoju starostlivosť a neoblomnosť a 
za to, kým si.
   Ďakujem za všetky opravené spotrebiče, za ne-
konečnú trpezlivosť pri odpovedaní na zvedavé 
otázky. Ale hlavne ďakujem za lásku, starostli-
vosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad 
na veci. Ocko, ďakujem za všetko, za krásne chví-
le strávené s tebou, ďakujem za lásku, ktorou si 
ma zahŕňal, ďakujem aj za tie prísne slová, ktoré 
si mi povedal, ďakujem za tvoje objatia, ktorými 
si ma utešoval, ďakujem za svoj život, ktorý si mi 
venoval a ďakujem Bohu, že mi ťa daroval.

Mgr. Denisa Maťovčíková

DEŇ OTCOV
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Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenska - vrchný inšpektor pán Pavol Zelen-
čík   
Do Zväzu dobrovoľnej požiarnej ochrany vo 
Valaskej vstúpil v roku 1970. Bol zaradený do 
prvého zásahového družstva. V roku l974 bol 
zvolený za člena výboru DHZ Valaská a  záro-
veň veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 
vo Valaskej. Túto funkciu vykonával nepretr-
žite do roku l989, keď bol zvolený za starostu 
obce Valaská. Od roku 1976 bol členom pléna 
a členom výcvikového štábu OV ZPO v Banskej 
Bystrici. V roku l997, pri vzniku okresu Brezno 
bol zvolený za člena predsedníctva OV DPO a 
podpredsedu OV DPO Brezno, okresného ve-
liteľa. Túto funkciu vykonával nepretržite do 
roku 2011. Pri vykonávaní funkcií nezabudol 
ani na odborný rast. V  roku l980 absolvoval 
odborný kurz pre veliteľov obecných požiar-
nych zborov DPO v Odbornej škole v Martine, 
ktorý úspešne ukončil. V  roku 1981 absolvo-
val kurz okrskových veliteľov DPO, ktorý tiež 
ukončil s výborným prospechom. V roku l986 
začal navštevovať dvojročnú Odbornú školu 
ZPO v Martine, ktorú v roku l988 s výborným 
prospechom ukončil. Je držiteľom odznaku 
odbornosti Vzorný hasič I. stupňa. Je držiteľom 
odznaku Rozhodca DPO SR. Ako rozhodca sa 
pravidelne zúčastňoval okresných a krajských 
súťaží hasičských družstiev DHZ i Majstrovstiev 
dobrovoľných hasičských zborov Slovenskej 
republiky. Pravidelne sa ako rozhodca zúčast-
ňoval i  mládežníckych súťaží DPO v  rámci 
okresu i  kraja. Za svoju dlhoročnú obetavú 
a  úspešnú prácu v  dobrovoľnej požiarnej 

Hasičská súťaž Memoriál Pavla Zelenčíka 

ochrane bol ocenený medailou  Za príkladnú 
prácu, dvakrát medailou  Za zásluhy, medailou 
Za mimoriadne zásluhy, medailou  Za Vernosť 
40 rokov, medailou Miloslava Schmidta  
Za zásluhy o  výcvik.  Dosiahol hodnosť 
vrchného inšpektora, čo je  ekvivalent vo-
jenskej hodnosti generál. Dňa 17.5. 2012 
prevzal z  rúk prezidenta DPO  najvyššie  
vyznamenanie DPO Zaslúžilý člen DPO 
SR a  zároveň bol zapísaný do knihy cti. 
Obec, pre ktorú robil hlavne hasičskú prá-
cu, by mala byť vďačná, že nemalou mie-
rou prispel k tomu, že Dobrovoľný obec-
ný hasičský zbor vo Valaskej patrí medzi 
najlepšie zbory na Slovensku. A nebola 
to len práca pre hasičov, angažoval sa aj 
v kultúrnej oblasti. Mal nemalý podiel na 
obnovení tradície stavania májov diev-
čatám  mládencami. Nezastupiteľná bola 

jeho úloha na udržaní bursy a  jej tradičných 
sprievodov obcou. Keď niekoľko rokov zastával 
funkciu richtára mládencov, stabilizoval bur-
sovnú chasu pre ďalšie obdobia. Po skončení 
tejto funkcie prešiel pracovať do tímu prípravy  
bursy a vykonával aj farára pri pochovaní basy. 
Pracoval ako člen divadelného súboru pred-
vádzajúceho zvyky obce Valaská na heľpian-
skych a detvianskych folklórnych slávnostiach 
po niekoľko rokov. Spolupracoval pri všetkých 
kultúrnych a  športových podujatiach v  rámci 
obce. Napriek uvedeným aktivitám pre obec, 
nenašiel sa nikto, kto by mu ofi ciálne za obec 
poďakoval alebo ho ocenil.            
Nuž takýto bol náš priateľ a  funkcionár p. Pa-
vol Zelenčík, nech jeho práca je povzbudením 
a príkladom pre ďalšie generácie hasičov v obci 
Valaská ako i v okrese Brezno. Uvedená súťaž 
sa konala aj na počesť jeho nedožitých 65. 

narodenín, nakoľko 16.5. 2017 by bol mal 65 
rokov, žiaľ, nestalo sa tak, osud rozhodol inak. 
Po slávnostnom otvorení súťaže prebiehala 
samotná súťaž v požiarnom útoku, ktorá bola 
dvojkolová a  počítal sa lepší dosiahnutý čas 
z oboch kôl. Súťaže sa zúčastnilo 20 hasičských 
družstiev. Najlepší boli na prvom mieste hasiči 
z  Bystrej, na druhom mieste hasiči z  Hronca, 
na treťom mieste boli hasiči z Drábska a naši 
Bobuláci skončili na štvrtom mieste, aj keď sa 
očakával lepší výsledok, nakoľko toto družstvo 
na to má, a predsa boli na domácej pôde.  
   Súťaže sa zúčastnil aj predseda okresného vý-
boru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Brezne 
p. Ing. Marek Šmigura PhDr., riaditeľka Okres-
ného výboru DPO v Brezne p. Russová Renáta. 
Napriek určitým nedostatkom, ktoré bude tre-
ba vyhodnotiť, aby sa v  budúcnosti nevysky-
tovali, mala súťaž dobrú úroveň a pohodu, ku 
ktorej prispel aj výborný guľáš, ktorý uvaril náš 
dlhoročný člen a  funkcionár p. Vladimír Mol-
čan. Treba poďakovať aj personálu bufetu na 
čele s p. Radkom Krbilom i technickej obsluhe 
súťaže a všetkým členom, ktorí sa na uvedenej 
súťaži podieľali.                                          Peter Turňa 

Dňa 12.5. 2017 o 10:00 hodine sa uskutočnila pohárová súťaž, nultý ročník o pohár starostu obce Valaská, Memoriál Pavla Zelenčíka 
v priestore pod špeciálnou školou Valaská. Túto súťaž usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Valaská, prevažne jeho mladšia časť - ta-
kzvaní Bobuláci, ktorí sa aj súťaže zúčastnili ako súťažný kolektív. Súťaž začala podaním hlásenia predsedom Dobrovoľného hasičského 
zboru  vo Valaskej p. Benedekom  p. starostovi obce Ing. Uhrinovi. Starosta obce Ing. Uhrin privítal súťažné hasičské družstvá a hostí, 
poprial súťaži úspešný priebeh. Potom pripomenul  zaslúžilý člen DPO SR a priateľ p. Zelenčíka  p. Peter Turňa, kto vlastne Pavol Zelenčík 
bol a aká bola jeho činnosť v dobrovoľnej požiarnej ochrane a obci.  
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P O Ď A K O V A N I E
Na podnet komisie kultúrno – športovej na 
čele s pánom Blahútom, dopĺňam k fotogra-
fi ám MDD na Chvatimechu.
   Zapojilo sa 56 detí. V mene komisie po-
ďakovanie patrí všetkým organizátorom 
vrátane ukážky práce psovodov policajné-
ho zboru, horskej službe, našim hasičom s 
ukážkami ich práce, prevádzkarovi chaty na 
Chvatimechu Borisovi Hlaváčovi a všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri or-
ganizácii tohto pekného podujatia a prispe-
li k jeho zdarnému priebehu. Samozrejme aj 
deťom, ktoré sa realizovali na nasledovných 
stanovištiach: Zlaňovanie, Streľba zo vzdu-
chovky a lukostreľba, Skok vo vreci, Prechod 
vodorovného lana, Chodúle, Zatĺkanie klin-
cov, Prekážková dráha, Striekanie na terč, 
Hod na cieľ šiškami.
   Odmenou pre súťažiacich boli medaily, 
opekanie špekačiek, chutný guľáš, občer-
stvenie a v neposlednom rade pre všetkých 
zúčastnených krásne výhľady na Nízke Tatry 
a celé okolie, znásobené dobrým počasím a 
dobrou náladou.
   MDD pokračovalo aj o týždeň v sobotu na 
námestí pre tých najmenších, poďakovanie 
patrí  samozrejme aj im, organizátorom aj 
účastníkom.

   V období medzi jednotlivými číslami našich 
novín sa uskutočnilo veľa krásnych poduja-
tí, ktoré neboli organizované cez kultúrno 
– športovú komisiu. Uznanie verejnosti a po-
ďakovanie patrí všetkým, ktorí neľutujú svoj 
voľný čas a radi ho využijú pre radosť a poba-
venie iných. Ak ste sa niektorého z takýchto 
vydarených podujatí zúčastnili, radi privítame 
váš príspevok aj fotografi e. Vopred ďakujeme. 
Želáme príjemné leto, dovolenky a prázdniny. 
Redakčná rada

Tak, ako je zvykom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, každoročne sa  konajú  akcie 
pre deti v našej  obci. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prvé podujatie sa uskutočnilo dňa 27. 
mája v sobotu na Chvatimechu pri chate Bernardín. Druhé avizované podujatie sa uskutočni-
lo  vo štvrtok  1. júna na Námestí 1. mája vo Valaskej. Myslíme, že vzhľadom na početnú účasť 

na zmienených  podujatiach,   na obidvoch 
uskutočnených akciách si naši najmenší prišli 
na svoje. Je však smutné, že ani z jedného zo 
zmienených podujatí sme do redakčnej rady 
nedostali žiadny príspevok, žiadnu reakciu, 
hoci by sme radi uvítali názory na prežité 
spoločenské podujatie, či už z radov dospe-
lých, ale aj tých najmenších, sprostredkované 
samozrejme svojimi rodičmi. Pre tých, ktorí 
sa nemohli zúčastniť, zverejňujeme aspoň 
fotodokumentáciu. Čo je ale zaujímavejšie, 
pre porovnanie prinášame aj obrazovú do-
kumentáciu poskytnutú Mgr. Marošom Weis-
som z obdobia 60. rokov, kde sú tiež zachyte-
né momenty, ktoré pripomínajú oslavu  MDD 
v tomto období. Pre tých skôr narodených je 

1. jún - Medzinárodný den detí

to pekná spomienka, pre mladších čitateľov 
slúži skôr pre porovnanie a na zamyslenie sa.

Redakčná rada

MDD ešte raz
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Prvého júna na Námestí 1. mája vo Valaskej nás navštívila Tónka a Fónka z Gramofónie. Svojím programom zabavili najmenších divákov. 
Nechýbal ani pán na chodúľoch, ktorý očaril svojimi kúzelníckymi trikmi a obrovskými bublinami. Počas programu si deti pochutnali na 
sladkom koláčiku z Breznianskej cukrárne od manželov Juhaniakovcov.
                                                                                                                                                                               Danka Králiková
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   Prešiel rok a my sme sa znovu 
zišli na štarte Splavu na netradič-
ných plavidlách. Ako aj po minu-
lé roky, v Brezne pod mostom pri 
autobusovej stanici. S dobrou 
náladou a úsmevom na tvári sa 
tu pomaly schádzali starí známi. 
Niektorí ako súťažiaci a niektorí 
len ako diváci.
   Počasie nám tento rok prialo, 
a tak nič nebránilo tomu, aby 
sa  všetci pripravili na štart. Sta-
rosta Juraj Uhrin symbolickým 
štamperlíkom domácej, ktorým 
si  bolo treba uzmieriť Boha vody, 
odštartoval toto pekné poduja-
tie. Dnes sa prihlásilo deväť po-
sádok. Prevahu  mali súťažiaci 
z Valaskej. Z Halán prišli aj naši 
priatelia z predchádzajúcich 
ročníkov na veľmi zaujímavom 
prototype  auta značky Mimoni. 
Ako prví odštartovali naši naj-
mladší súťažiaci Imigranti, štyria 
žiaci základnej školy vo Valaskej. 

SPLAV NA NETRADIČNÝCH PLAVIDLÁCH

Boli najrýchlejší aj na meranom 
medzičase pri čističke, aj v cie-
li pri moste vo Valaskej. Druhé 
na štarte boli pripravené ľahké 
dievčatá so svojím pasákom s ná-
zvom Šľapky. Z ich perfektných 
nôh, veľkých výstrihov a nama-
ľovaných úst bolo  dusno aj nie-
ktorým divákom. Ale keď na štart 
prišli Mimoni, tak sme im všetci 
mohli len závidieť, že sa budú 
viezť v ich parádnom autíčku. A 
aj bolo čo. Ich plavba bola poho-
dová, pokojná a rozvážna, ani si 
nezamočili nohy. Štvrtá posádka 
Sedliaci na vode nám predviedla 
folklór priamo na Hrone. Ich pla-
vidlo, na ktorom sušili a obracali 
seno, bolo príkladom toho, ako 
to má na sedliackom dvore vyze-
rať. Aj keď seno  občas plávalo aj 
dole vodou. Za nimi vyštartovali 
s dievčenským šarmom mladé 

Kowboyky. Tie sa snažili byť od 
Brezna až po Valaskú na výslní, 
čo sa im aj podarilo. Ďalší k nám 
doplávali Pekelníci. Po vlaňajšom 
bielom prevedení /múmie/ sa te-
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Dovoľte mi srdečne poďakovať  sponzorom akcie  Splav  netra-
dičných plavidiel na Hrone. Sponzormi akcie boli:

obec Valaská, fi nančná komisia
p. M. Krupa

Hotel Poniklec, Ing. J. Srogoň
Perla Gastro, p. Ľ.  Štubňa

Mestský úrad Brezno, JUDr. T. Abel  PhD.
Cisárov Pekár, p. Strmeň

Mäsiareň, Š. Valovčan
Jaskyňa mŕtvych netopierov, p. M. Štéc

Pizzeria Hronka, p. J. Olšiaková
Cafe Maestro, p. P. Dobrota

SOMI Group s.r.o, Mgr M. Soročinová
p. P. Kučera
Ing. F. Nikel

ADDY Slovakia, B. Furdíková
ĽSNS

PhDr. Z. Kúdelková
Obec Bystrá, p. M. Alberty

Zdrav Tech
p. E. Bachratý

a ďalší sponzori, ktorí si neprajú byť menovaní.
Po splavení  a vyhodnotení za HPÚ nám zahrala kapelka Los Babrac-
cos. Oslovili sme aj náš spevokol Lipka, aby nám prišli na spestrenie 
zaspievať pár pesničiek. Veď majú výročie vzniku, nech ich počujú 
aj obyvatelia starej Valaskej. Žiaľ, odmietli s  odôvodnením, že sa 
ich toľko nezíde. Škoda. Mohli byť príjemným spestrením popo-
ludňajšieho programu. Zato Babrákom sa hralo tak dobre, že sa im 
nechcelo zísť z pódia. Po nich nastúpila kapela Kabát Revival. Oce-
nili predchádzajúcu kapelu samými superlatívmi  a boli prekvapení, 
akých nadaných hudobníkov máme v obci. Kabáti hrali ako originál. 
Kto ich nevidel, len počul, počul hrať originál kapelu Kabát. Rozprú-
dili zábavu, ktorá trvala do večerných hodín. O  ozvučenie sa po-
staral perfektný zvukár Mikuláš Németh. Za spoluprácu neskonalá 
vďaka: E. Schallerová, M. Dobišová,  M. Šanko, R. Kubaliak, E. Surová, 
F. Bachratý. Porotu ako každý, aj tento rok, viedla skvelá Božka Da-
xnerová. A v neposlednom rade vďaka Anke Slivkovej za upečenie 
pagáčov a Evke Farárikovej za upečenie rebarborového koláča.
Tak a môžeme plánovať ďalší ročník akcie Splav netradičných plavi-
diel. Tešíme sa na všetkých účastníkov aj divákov  o rok.

Silvia Vilhanová

raz začiernili a v trojici si možno 
chceli zmyť čierne duše. Či sa im 
to podarilo? Uvidíme o rok. Každý 
čakal, čo nám na Hrone predvedú 
krásne Baletky. Ale nebolo z toho 
nič. Baletkám sa nechcelo, tak sa 
len lenivo viezli na vlnkách Hro-

Valaskej. Tam nás čakala dobrá 
hudba, ale hlavne vyhodnotenie 
dnešnej súťaže.
   Ako aj vlani, porota v zložení 
Božena Daxnerová, Juraj Uhrin, 
Martin Krupa, Marián Dobiš mala 
ťažkú úlohu. Veď ako sa dá roz-
hodnúť, kto je lepší, keď všetci 
boli naj.
A tak sme rozdali deväť NAJ. Pre 
nás boli víťazmi všetci.
Naj cena divákov: Mimoni
Najrýchlejší: Imigranti
Najpomalší: Unavení straníci
Najveselší: Sedliaci na vode
Najkrajšie: Kowboyky
Najsexi: Baletky
Najvymaľovnejší: Šľapky
Najčiernejší: Peklo
Najspevavejší: Kubko, Maťko, 
Amálka
Najmladší: Peťo Ridzoň
Najstarší: Gejza Vrbovský

   Tohtoročný splav sa vydaril, a 
tak sa už tešíme o rok!

Božena Daxnerová

na. Pásli ovce valasi - to bol názov 
ďalšej posádky. Kubko, Maťko 
a krásna víla Amálka sa odpre-
zentovali na vysokej úrovni, keď 
svojím spevom a svojím výzorom 
potešili divákov. Ako poslední vy-
štartovali Unavení straníci. Tí mali 

už na štarte problém s plavidlom, 
a tak stroskotali hneď po štarte. 
Mali medzi sebou najmladšieho 
účastníka, šesťročného Peťa, o 
ktorého sa vzorne  postarali. Po 
úspešnom vylodení sme sa pre-
sunuli k HPU v materskej časti 
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Druhá júnová sobota patrila i  tento rok Fes-
tivalu dychových hudieb Valaská 2017. Už 
po 46.-krát sa na námestí vo Valaskej zišli dy-
chové hudby z okolia. Škrt cez rozpočet nám 
v tomto roku trochu urobila vojenská hudba, 
ktorá sa festivalu nemohla zúčastniť, preto-
že vojaci už skôr dostali rozkaz účinkovať na 
menšom a mladšom festivale v malej obci na 
Liptove. Nuž, kto skôr príde, skôr melie. Nič sa 
nedá robiť. A  keďže medzi vojakmi je aj via-
cero muzikantov, ktorí hrajú v  amatérskych 
dychovkách, vojenské povinnosti mal aj ka-
pelník DH Mostárenka z  Brezna, ktorá sa tak 
bez svojho kapelníka taktiež nemohla zúčast-
niť tohtoročného festivalu. Účasť nesľúbila ani 
stabilná účastníčka festivalu DH Selčianka z B. 
Bystrice, a tak bol tento ročník festivalu o čosi 
chudobnejší na počet účinkujúcich. Neva-
dí. Ostatní dostali o  to viac času, aby mohli 
na našom námestí predviesť svoje hudobné 
umenie a potešiť srdcia našich fanúšikov. Ne-
musia to byť vždy preteky, keď kapela má na 
svoje vystúpenie 15-20 minút. A možno je to 
takto aj lepšie. Organizátori festivalu rozhodli, 
že tento rok to skúsime na námestí od A po 
Z vrátane večerného posedenia pri dychovke. 

46. ročník Festivalu dychových hudieb 
– Memoriál Jožka Kučeru

A  tak sme to skúsili. Festival začal ako vždy 
fanfárou z  pera Janka Jenču a  monstre kon-
certom všetkých účinkujúcich, resp. hlavne 
členov troch okolitých hudieb z Podbrezovej, 
Brezna a Valaskej. Zahrali spolu dva rezké po-
chody, počas ktorých sa predviedli po ročnej 
prestávke znovu aj naše valaštianske mažo-
retky Deluka pod vedením Lucie Karolovej. 
Dievčatá boli roztomilé, bolo radosť na ne po-
zerať.  Pozdravili sme na úvod manželku Jožka 
Kučeru, pani Mariku Kučerovú.  Sme radi, že 
prišla pozdraviť náš festival. Úvodné vystúpe-
nie patrilo Detskému orchestru ZUŠ Brezno. 
Breznianska mládež ukázala, že je čoraz lepšia 
a  lepšia a  je ich čoraz viac a viac. Bola to ra-
dosť pozerať a počúvať, ako deti spolu hrajú 
a ako ich to baví. Len tak ďalej! Po nich nasle-
dovala najstaršia dáma v dychovkárskej rodi-
ne – Dychová hudba Železiarne Podbrezová. 
Jej súčasným dirigentom je náš Janko Jenča. 
Nie však ako dáma, ale ako bojovní gladiá-
tori odštartovali svoje vystúpenie náročným 
a svetoznámym pochodom Vjazd gladiátorov. 
Podbrezovci predviedli zaujímavý repertoár 

prsty. Autorom skladby nebol nikto iný ako 
jeho učiteľ a taktiež vynikajúci klarinetista Ján 
Jenča. Dychový orchester mesta Brezno s diri-
gentom Marianom Švoňavom mal taktiež ši-
rokú škálu predvedených skladieb. Od vážne-
ho Kvetinového valčíka až po ľudovku Vysoký 
jalovec. Záver festivalu patril nám – Tanečné-
mu orchestru Valaská s  kapelníkom Jankom 
Jenčom. Začali sme ako inak našou zvučkou. 
Potom sme dali priestor našim hviezdam – 
našim spevákom. Jarka Bániková očarila ná-
mestie piesňou Očarená bývam, s  Jožkom 
Ambrózom nám pripomenuli krásne sloven-
ské evergreeny. Zaspievať si stihol aj všet-
kým isto dobre známy talent z Brezna Martin 
Vetrák, a to našu novinku v repertoári – sve-
toznámy hit Sway. Ďalšou bombou v  našom 
programe bol taktiež veľký hit časov súčas-
ných aj minulých, pôvodne od Toma Jonesa 
– Sex bomb. Jožko Ambróz túto pieseň zvlá-
dol na jednotku, tak ako song Steveho Won-
dera – You are the sunshine of my life. Záver 
nášho programu patril taktiež novinke, ktorú 
sme hrali prvýkrát – kráľovnej kapiel – skupi-
ne Queen. Veríme, že zmes ich piesní v našom 

popretkávaný peknými sólovými výkonmi, či 
už mladého Lukáša Medveďa, ktorý zahral na 
tenore Sinatrovu My Way a ukázal svoju odva-
hu a talent, alebo už ostrieľaného sólistu Mať-
ka Veselku, ktorý zahral sólo na klarinet Ľahšie 



nerová - výrobky zo 
saténových stúh, p. 
Nátherová – fi gúrky, 
p. Surovičová - pil-
níky, nožnice, ma-
nikúrové sady Bo-
hémia, Jožo Kurek a 
pán Amrich  a Pavel 
Vilhan - výrobky z 
dreva a kože, p. So-
ročinová – výšivky, 
p. Pruknerová – ob-
razy + maľovanie na 
tvár. Družstvo vlast-
níkov oviec pre-
dávalo - ovčiarske 
výrobky, na námestí 
bol drevený kolo-

toč, stánok mal aj Červený kríž s ukážkami 
prvej pomoci, deti si mohli kúpiť ľadovú drť, 
balóny, cukrovú vatu, langoše, trdelníky a iné 
dobroty. Bolo čo zajesť aj vypiť. Všetkým uve-
deným chcem poďakovať, rovnako aj Danke 
Králikovej, kto-
rá to mala pod 
palcom. Očiam 
divákov boli tro-
chu skrytí rez-
bári z Tvorivej 
dielne, ktorú za-
bezpečilo SOS 
Banská Bystrica. 
Pri materskej 
škole moto-
rovými pílami 
vyrezávali krás-
ne sochy pán 
Hajduk a pán 
Bobák. Napriek 
dažďu sme si 
my, muzikanti, 
povedali, že fes-
tival bol hlavne 
vďaka dobrej hudbe a vďaka vám - divákom 
a  návštevníkom vcelku vydarený. Posede-
nie pri dychovke malo od zábavy asi ďaleko, 
stále je čo vylepšovať a  už teraz sa zamýšľať 
nad budúcim ročníkom. My, muzikanti, sme 
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podaní sa vám páčila. No a  to bol záver ofi -
ciálnej časti festivalu. Nasledovalo vystúpenie 
našich hostí – Dychovej hudby Hodrušanka 
zo Žarnovice s kapelníkom Martin Prôčkom a 
Dychovej hudby Oravanka z Trstenej. Kapel-
níka Lukáša Považana s  vytrhnutým zubom 
múdrosti musel zastúpiť kapelník Mostárenky 
Matej Krella, ktorý akurát dobehol z koncertu 
vojenskej hudby. Obe kapely zahrali hodinku 
peknej slovenskej ľudovej hudby na počúva-
nie i do tanca. No tanečníkov bolo veru málo. 
Povrch na námestí nie je veru ideálny parket. 
Ale keď je chuť, cesta sa nájde. Posedenie pri 
muzike, alebo čo možno viacerí očakávali – zá-
bava sa skončila o pol deviatej večer, čím bol 
festival ofi ciálne ukončený. Osobne som mal 
z tohto ročníka pocit, že sa nám akosi menej 
darí, ešte ho narušil aj dážď, no mohlo byť aj 
horšie. Búrka nebola, kto chcel, vydržal aj pod 
dáždnikom, či pod stánkom a ako to býva, po 
každom daždi vychádza slnko. Tak sa aj stalo 
a druhá polovica festivalu už prebiehala v prí-
jemnom počasí. Okrem našich zlatých malých 
mažoretiek spestrili čas medzi vystúpeniami 
kapiel aj výborné mažoretky Estrella z Rimav-
skej Soboty. Samozrejme, kým nepršalo. Ďa-
kujeme im za ich účasť a  pekné vystúpenie. 
Spestrením festivalu boli aj stánky s výrobka-
mi šikovných rúk. Na námestí predávali svoje 
výrobky p. Halušková - hračky z látok, p. Pi-

sa zhodli, že je čas na zmenu a treba vylepšiť 
to, čo sa začalo a čo sa vylepšiť dá. Veríme, že 
sa nám to spolu s hlavným organizátorom – 
obcou Valaská a s SOS B. Bystrica spoločným 
úsilím podarí. Ešte raz chcem poďakovať všet-
kým účinkujúcim, stánkarom, remeselníkom, 
vedeniu obce a  SOS B. Bystrica, moderáto-
rovi Ľubošovi Kovačechovi ako aj všetkým 
pomocníkom v  zákulisí, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli a  pomohli pri organizácii 
festivalu a  jeho príprave a  samozrejme všet-
kým divákom. Prosím aj vás – našich fanúši-
kov, návštevníkov festivalu, ak máte názor, či 
podnet, čo by bolo treba urobiť lepšie, nevá-
hajte a  napíšte nám. Cestu si určite nájdete. 
Dovidenia na budúcom ročníku festivalu dy-
chových hudieb vo Valaskej. Na záver vás ešte 
pozývam na celoslovenský festival Združenia 
dychových hudieb Dychfest, ktorý bude cez 
víkend 1.-2. júla na námestí v Brezne a na Deň 
stromu v Čiernom Balogu. Tanečný orchester 
Valaská bude na Dychfeste vystupovať v  so-
botu 1. júla od 20.00 h a na Dni stromu vo Vy-

drovskej doline 8. júla od 15.00 h. A hneď na 
druhý deň 9. júla budeme obec reprezentovať 
na Trstenskej krídlovke v Trstenej. 

R. Hlaváčik
Tanečný orchester Valaská
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V mesiacoch marec a apríl sa  žiaci našej školy na hodinách výtvarnej 
výchovy a v ôsmom ročníku aj na hodinách tvorivého písania veno-
vali tvorbe na tému Rozprávanie o strome. Najlepšie práce žiakov boli 
zaradené  do našej výtvarno-literárnej súťaže. Práce boli vystavené 
na paneloch v budove 2.stupňa. Detská a aj porota učiteľov hľadala 
tie najkrajšie medzi 112 žiackymi prácami rozdelenými do 6 kategó-
rií. Stretnúť sa s nimi môžete nielen v našej fotogalérii, ale aj v rámci 
Dňa stromu 2017 vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. 

Víťazi  jednotlivých kategórií: 
I. kategória (1.a 2. ročník): 
1. miesto - Alexandra Gažová z 1.A
2. miesto - Dorotka Hrebíčková z 1.B
3. miesto - Nina Prčová z 2.A a Gregor Jakab z 1.B 
II. kategória (3. a 4. ročník): 
1. miesto - Cheryl Chládeková
2. miesto - Terézia Vlkoláčková
3. miesto - Samuel Gajdošík - všetci zo 4.A 
III. kategória (5. a 6. ročník): 
1. miesto - Miroslava Vojtasová
2. miesto - Dominik Capko
3. miesto - Peter Ondruš - všetci zo 6.B
IV. kategória (7. - 9. ročník): 
1. miesto - Martina Fašková zo 7.A
2. miesto - Sandra Málusová zo 7.B
3. miesto - Eliška Nepšinská zo 7.A
V. kategória (skupinová práca): 
1. miesto - K. Šuníková, D. SLivková, L. Havaš - všetci zo 6.B. 
Kategória literárnych prác: 
1. miesto - Andrej Šuba z 8.A
2. miesto - Alexandra Majchútová z 8.B
3. miesto - Alexandra Surinčáková z 8.A

Mgr. Katarína Paprčková

Roz právanie o strome
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Druháci aj v  tomto školskom roku pozvali na 
vyučovanie svojich rodičov, aby im ukázali, aké 
pokroky urobili v druhom ročníku, ako prebie-
ha naše vyučovanie a  samozrejme, aby sme 
sa všetci i  zabavili, či prežili v  škole spoločné 
príjemné chvíle. Druháci sa na vyučovanie s ro-
dičmi veľmi tešili. Žiaci z 2. A. triedy si pripravili 
zaujímavú improvizáciu a dramatizáciu príbe-
hu z  čítanky „Ako si mačky kúpili televízor.“ 
V duchu tohto príbehu sme viedli obe otvore-
né vyučovacie hodiny, kde sme rodičom pred-
viedli naše čitateľské schopnosti, ale i  tvorivé 
schopnosti a  ukážky čítania s  porozumením. 
Spolu s rodičmi sme tvorili reklamy a zamýšľali 
sme sa nad tým, do akej miery pozerať televí-
zor a aké je dôležité vyberať si správne televíz-
ne relácie. Rodičia sa spolu s druhákmi zapájali 
do nášho vyučovania. Ukázali sme im, ako pra-
cujeme s interaktívnou tabuľou, aj ako počíta-
me. Do našej témy televízne programy sa nám 
hodilo počítanie na „Kolese šťastia“. Ukázali 
sme, ako vieme samostatne pracovať i  tvoriť, 
i to,  aká je dôležitá spolupráca rodiny a školy.

Mgr. Patrícia  Hadžegová 

Už je to dávno, čo sme sa stretli na námestí vo Valaskej v predvianočnom čase počas Živého 
betlehema v stánku Základnej školy Jaroslava Simana vo Valaskej a pri dražbe nášho via-
nočného stromčeka. Z predaja výrobkov a z dražby sme získali 311 eur (o 80 eur viac ako 
v minulom roku). Vďaka získaným fi nanciám sa nám podarilo pokračovať v tradícii fi nančnej 
pomoci aj tento rok. O tom, komu pomôžeme, rozhodovali žiaci našej školy spolu so svojimi 
vyučujúcimi. 
Riaditeľka školy s  predsedníčkou žiackeho parlamentu, deviatačkou  Diankou Sidorovou, 
v mene všetkých žiakov a zamestnancov školy odovzdali  Teodorovi Ľ. z 2.B  fi nančný prí-
spevok na zabezpečenie každodennej zdravotnej starostlivosti, Martinovi S. zo 4.B fi nančný 
príspevok na polročný pobyt v ŠKD s možnosťou využiť zábavné internetové učenie s KOZ-
MIXOM (digitálny vzdelávací portál pre žiakov 1. stupňa, ktorý rozumie aj fi nančnej gramot-
nosti). Jurajovi Š. zo 6.B triedy sme odovzdali časť výťažku z vianočného predaja vo forme 
daru – bicykla. Poslednú časť výťažku odovzdáme na konci školského roka talentovanej Mo-
nike Š. z 9.A triedy na účasť v Detskej univerzite UMB v Banskej Bystrici.
Bolo úžasné prežiť Vianoce  štyrikrát v tomto kalendárnom roku. 
ĎAKUJEME všetkým, ktorí nakupovali v našom stánku alebo dražili náš stromček! 

Žiaci a zamestnanci ZŠ J. Simana vo Valaskej

 Kto kedy stretol deti
 v tichu staničnej čakárne,
 spoznal ich destináciu
 a pochopil zámer výpravcu?
  
 Jeden mohol veľmi túžiť,
 iná premyslene snoriť v grafi kone,
 kým deťom na stanici
 čas rozvláčne plynul v kolísavej jednote.
 A výpravca?
 Do tej jednoty brilantne žongloval s terčíkmi.
  
 Stanica Život má čaro dlhej chvíle,
 večne plných lavíc,
 ospalých perónov
 a pristavených vlakov,
 ktorým akoby došla para.
  
 Až tu jeden zapíska a pohne sa.
 Azda len preto,
 že žonglujúcemu sprievodcovi padol terčík?
  
 Hm, aké nonšalantné.
 Už len veriť,
 že niektoré z detí cestuje aj k vám.
       Peter Babčan 

AJ VY STE POMOHLI 

Stanica Život

Čo  sme sa naučili v druhom ročníku

24. 5. 2017 bol pre druhákov deň s veľkým „D“ 
– bol slávnostný. Do tried si pozvali svojich rodi-
čov, aby im ukázali, čo všetko sa počas školské-
ho roka naučili. 

V 2. B sme riešili rôzne úlohy s veveričkou Vero-
nikou a  jej kamarátom Ronkom. Žiaci ukázali, 
že sú dobrí čitatelia, riešili samostatne pracov-
né listy, v  ktorých dokázali, že vedia rozdeliť 
slová na slabiky, zakrúžkovať mäkké a  tvrdé 
spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, napísať 
opytovacie vety. Napísali list pre Veronikinho 
kamaráta, riešili matematické príklady, praco-
vali s interaktívnou tabuľou. Najviac sa žiakom 
páčila skupinová práca, pri ktorej im pomáhali 
rodičia a  spoločne riešili dané úlohy. V  závere 
hodiny mal každý žiak možnosť vyjadriť vlastný 
názor na spoločne strávené dve vyučovacie ho-
diny s rodičmi. S rodičmi sa rozlúčili darčekom, 
ktorý pre nich vyrobili.

Mgr. Miriam Uhrinová 
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Technika je predmet, ktorý ponúka žiakom možnosť realizovať sa. Od-
ráža ich tvorivosť, nápaditosť, originalitu, jedinečnosť, zručnosť.
V našej škole vyučujeme tento predmet jednu vyučovaciu hodinu za 
týždeň v 5. a 6. ročníku a 0,5 hodiny za týždeň v 7. a 8. ročníku. Žiaci 
každej triedy sú delení na dve skupiny, čo dáva možnosť pracovať sa-
mostatne v kvalitne vybavenej dielni alebo samostatne, vo dvojiciach, 
či v skupinách v kmeňovej triede. 
Počas školského roka 2016/2017 žiaci pracovali s rôznym materiálom 
– drevo, smrekolyt, kov, drôt, plast, látka..., pričom vyrábali dekorácie 
k  Vianociam, Veľkej noci, rôzne búdky, rámiky, náramky, postavičky 
a iné predmety z drôtu a plastu. V 7. ročníku vyrobili podložku v tvare 
srdiečka zo smrekolytu, ktorú následne na výtvarnej výchove farebne 
nastajlovali. 
Žiaci 5. ročníka pracovali aj na projekte „Drevená dedina“. Ako základ 
použili krabice rôznych veľkostí. Oblepili ich špajdľami, špáratkami, no 
aj iným dreveným materiálom. Niektorí popracovali na nádhernom, 
realitu pripomínajúcom exteriéri. No boli tiež také skupiny, ktoré 

   Keď väčšina detí objaví pod vianočným 
stromčekom školskú tašku, znamená to, že sa 
končí ich bezstarostný život a čoskoro pribud-
nú školské povinnosti. To je prvý krok k škol-
skému vzdelávaniu. Ten zásadný krok však 
spravia zápisom do 1. ročníka. 
V  tomto školskom roku sa zápis detí do 1. 
ročníka konal v  utorok 25. apríla 2017. Po 
privítaní dostalo každé dieťa farebnú zálož-
ku do ŠLABIKÁRA. Vyrobili ich deti z  nášho 
Školského klubu Zebra. Na prehliadku školy 
pozývali prichádzajúcich nadrozmerné bábky 
v  pestrom ľudovom oblečení. Zhotovila ich 
naša špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Ka-
rolová. V počítačovej učebni bol pre deti pri-
pravený zaujímavý kresliaci program. V  jazy-
kovej učebni ich prekvapil hovoriaci slovník. 
Návšteva školského klubu deťom asi najviac 
pripomínala materskú školu. Budúci prváci 
mohli vojsť aj do ostatných tried, kde mohli 
obdivovať žiacke práce. Po prehliadke školy 
a školského klubu, ktorými deti okrem ich ro-

Drevená dedina

vdýchli teplo domova aj dovnútra.
Dedinu mohli obdivovať všetci žiaci aj zamestnanci školy na prízemí 
budovy 2. stupňa.

Ing. Petra Vetráková

ZÁPIS 2017

dičov a pani učiteliek našej školy sprevádzali 
aj žiaci 9. ročníka, nasledovala prezentácia 
o  škole. Na premietacej ploche sa postupne 
predstavovali pani učiteľky, pani vychováva-
teľky a  ostatní zamestnanci Základnej školy 
Jaroslava Simana.

Samotný zápis prebiehal v  prváckych trie-
dach na prízemí. Na každej triede bola veľká 
farebná šípka – rovnaká ako farba záložky, 
ktorá deti nasmerovala do konkrétnej triedy. 
V každej triede na zvedavé deti čakali 2 pani 
učiteľky. Budúci prváci tu zložili svoju prvú 
školskú skúšku. Pozostávala z  jednoduchého 
testu, v ktorom kreslili čiary, krúžky, vlnovky, 
čerešničky. Ochotne a  bez strachu odpove-
dali na rôzne otázky vyučujúcich. Deti a  ro-
dičia odchádzali zo zápisu spokojní, veď ich 
ratolesti to výborne zvládli – ako naozajstní 
prváci. 
Pedagógovia našej školy si veľmi vážia pre-
javenú dôveru zo strany 54 rodičov a zákon-
ných zástupcov detí z týchto obcí a miest: 
Valaská – 25 detí
Valaská Piesok – 1 dieťa
Hronec – 11 detí
Osrblie – 2 deti
Podbrezová Štiavnička – 5 detí
Lopej – 1 dieťa
Dolná Lehota – 2 deti
Brezno – 2 deti
Čierny Balog – 1 dieťa
Lom nad Rimavicou – 1 dieťa
Mýto pod Ďumbierom – 1 dieťa
Medzilaborce – 1 dieťa 
Michalovce – 1 dieťa
 Dovidenia v septembri!

PaedDr. Miriam Slivková, ZRŠ
Základná škola Jaroslava Simana 



roka.  Od septembra sme sa o niečo hlbšie 
než inokedy venovali 
téme portrétu a  jeho 
rôznym podobám.  
Na výstave, ktorú ste 
mohli vidieť vrám-
ci Kultúrnej jesene 
2016, boli diela na-
šich šiestich výtvarne 
najvyspelejších štu-
dentov.  Do voľného 
pokračovania projek-
tu sme tentoraz ale 
zapojili omnoho viac 
autorov, a  tak náv-
števník výstavy vo fo-
ajé Domu kultúry vo 
Valaskej uvidí doslova 
priestor plný farieb.  
Druhou časťou je sa-
motná výstava našich 
tohoročných troch 
absolventiek a  keďže 
obsahom oboch vý-
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Vždy koncom školského roka môžu náv-
števníci Domu kultúry vo Valaskej vidieť 
výstavu zahŕňajúcu niekoľko rozsiahlych 
výtvarných projektov našich aktuálnych 
absolventov.  Vždy sú to témy, ktoré si žia-
ci vyberú sami, ako aj to, čo je im blízke, 
čím žijú a čo ich napĺňa,  a tak sú to zakaž-
dým projekty, z ktorých návštevník môže 
cítiť, že sú tvorené nielen technicky vy-
spelými  rukami a  pozorným pohľadom, 
ale aj otvoreným srdcom vnímajúcim svet 
a snažiacim sa podať posolstvo krásy ďa-
lej. 
Tá tohtoročná – v poradí už jedenásta 

Na cestach i za maliarskym stojanom

Sme výtvarníci zo ZUŠ Valaská a kto nás pozná, vie, že pojmy, 
čo nás vedú dopredu, sú poznávať a tvoriť.

veľká záverečná vý-
stava je ale od tých 
predošlých predsa 
len niečím  odliš-
ná. Pod jednotným 
názvom „MY“  tu 
návštevník nájde 
v  podstate výstavy 
dve.
Tou prvou je pro-
jekt  „Zuškári“, ktorý 
je voľným pokra-
čovaním výstavy 
z  jesene minulého 

Cestou necestou
...áno. Kto by čakal, že sme niekde boli, boli 
sme. Samozrejme, že to znovu boli miesta 
s duchom kultúry, histórie a samozrejme 
v neposlednom rade prírodných krás.  Z 
množstva vecí, ktoré sme počnúc jarnými 
prázdninami stihli vidieť, určite stoja za 
zmienku skanzen v Pribyline, Banská Štiav-
nica, hrady Levice, Nitra a  Šášov, či úžasný 
chrám v jednom z najstarších kláštorov na 
Slovensku v Hronskom Beňadiku. 
18. apríla - teda v deň, keď na Slovensku 
po vcelku sľubnej jari nečakane nasnežilo, 
sme sa vybrali na juh, kde sme navštívili slo-
venský hrad Šomoška a rovnako zaujímavý 
hrad Sirok v Maďarsku. Oba sú zaujímavé 
okrem iného aj miestom, kde vznikli. Kým 
Šomoška je postavená zo sopečnej vyvre-
niny, ktorá vytvorila pravidelné šesťuholní-

kové skaly, Sirok je postavený na tufovom 
podloží, čo stavitelia veľmi zaujímavo vyu-
žili na vznik podzemných kazematov pripo-
mínajúcich  Minov labyrint. Ten deň bol pre 
nás zaujímavý aj spomínaným snežením. 
Cestou tam sme sa stihli guľovať a o vyše 
hodiny sedieť na vyhriatej tráve.
Keďže  naše výtvarnícke cesty majú v prvom 
rade cieľ výtvarný,  naplánovali sme viacero 
výprav práve na miesta, kde sme síce už boli 
mnohokrát, no zakaždým tam na aktuálnej 
výstave nájdeme niečo nové, obohacujúce, 
čo nás ako tvorcov umenia posunie ďalej k 
poznaniu. Galéria Danubiana a Tatranská 
galéria v Poprade, galérie vo Zvolene a Ban-
skej Bystrici či galérie a múzeá v Prahe, to 
všetko nám túto jar a začiatkom leta bolo 
veľkým umeleckým povzbudením a inšpi-
ráciou.

Výstava „MY“
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Pozvánka na výstavu 
Mladí výtvarníci zo ZUŠ 
Valaská - výtvarného od-
boru vás srdečne pozývajú 
na výstavu svojej tvorby 
v priestoroch Kultúrneho 
domu vo Valaskej, ktorá 
prebieha od 2. júna 2017  
a potrvá až do 30. júla 
2017. V prípade záujmu o 
prehliadku výstavy  kon-
taktujte kultúrnu referent-
ku Obecného úradu vo Va-
laskej p. Danku Králikovú, 
ktorá vám zabezpečí sprí-
stupnenie výstavy. 

stav-či už portrétov alebo absolventských 
blokov je to, čím žijeme, kto sme a  čo je 
v nás, jediný názov, ktorý by dokázal vy-
stihnúť obe výstavy je slovo „MY“.  Áno – 
sme to my, s našimi záujmami, talentami 
a vnútornými svetmi, ktoré vám, návštev-
níkom výstavy, ponúkame.  
Na vernisáži výstavy 2.7.2017 sa so svoj-
imi projektami predstavili tri tohtoročné 
absolventky. Nina Medveďová s  témou 
„Architektúra“ , Libuša Handlírová s  té-
mou „Hudba“ a Alžbeta Šneková s témou 
„Krajina“.
Alžbeta Šneková so svojou témou   rov-
nako ako Nina Medveďová  začala svo-
ju objavnú cestu štúdiami diel dávnych 
majstrov, aby neskôr prešla k  vlastným 
autorským prácam. V  dielach majstrov 
z rôznych čias obe hľadali ten pomyselný 
kľúč, ktorým by neskôr ony samy dokázali 
odomknúť bránu svojej vlastnej predsta-
vivosti. Skúmali farebnosť, výber náme-
tov, ale aj ťahy štetcom u  maliarov, ktorí 
už ten svoj štýl pozerania na svet a  jeho 
zachytenia našli, aby neskôr, pri práci na 
svojich námetoch použili vlastný, práve 
objavený spôsob.  Obe sa tým svojou prá-
cou zároveň zapojili  do záverečnej časti 
nášho viacročného výtvarno-literárneho 
projektu „Haiku inak3.sk“zameraného na 
krásy Slovenska. Či už to boli  ich štúdie 
diel majstrov  slovenskej krajiny devät-
násteho storočia, alebo vlastné autorské 
maľby a  kresby slovenských reálií, tým 
všetkým zohrali obe veľmi dôležitú úlohu 
v  našom  treťom –záverečnom knižnom 
projekte.  Obe autorky tu preukázali ne-
smierne veľkú trpezlivosť v  jemnej práci 
štetcom, kde je presnosť každého ťahu 
bytostná, no zároveň si vyskúšali aj abso-
lútnu voľnosť  veľkoformátových diel, kde 
už nešlo o dokonalú podobu námetu, ale 
skôr o  ich subjektívny pocit z  nej a  jeho 
pretlmočenie divákovi. Návštevníci výsta-
vy tak môžu vidieť  diela klasickej maľby, 
ale aj rôzne experimentálne trendy z mo-
derných čias umenia. 
Libuša Handlírová sa vo svojej téme 
„Hudba“ vybrala na trochu inú cestu. Ne-
skúmala, ako sa jej téme venovali umelci 
v minulosti, ale rovno vhupla do podstaty 
pojmu v súčasnom svete. Skúmala univer-
zálnosť notového záznamu, no zároveň 
odlišnosti jej vnímania vrámci kultúr jed-
notlivých častí sveta.  Skúmala podobnosť 
výtvarného a  hudobného umenia a  z  jej 
hľadania vzišla napríklad séria abstrakcií, 
kde použila tie pojmy, ktoré majú spoloč-
né. Kompozíciu, náladu, napätie a mnoho 
ďalších prvkov, tak dôležitých pre výtvar-
né umenie našla aj vo svete hudby.
Obe výstavy môžu  návštevníci Domu kul-
túry vo Valaskej vidieť do začiatku augus-
ta 2017.

Mgr. Rastislav Turňa, 
vedúci Výtvarného odboru ZUŠ Valaská
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OČI 
Oči sú okná do sveta, 
očami sa dívam, smejem, nariekam. 
Očami vyjadrím to, ako milujem, 
očami prosím, 
očami ďakujem. 
Očami vnímam krásu tohto sveta, 
ale aj zlobu, ktorá je odetá
do pýchy, bohatstva, 

28. máj bol v  našej farnosti dňom slávnostným. V  našom Kostole sv. 
Martina pristúpilo 12 detí (9 detí z  farnosti Valaská a 3 deti z  farnosti 
Osrblie) k prvému svätému prijímaniu.
Na túto slávnostnú udalosť – prijatie „Pána Ježiša Krista“ sa deti svedo-
mito pripravovali pod láskavým a trpezlivým vedením nášho duchov-
ného otca Mgr. Romana Kupčáka a pani katechétky Mgr. Kataríny Pap-
rčkovej, za čo im patrí veľká vďaka.
Slávnostnú atmosféru tejto chvíle umocnila aj výzdoba kostola i nádvo-
ria pred kostolom ladená do bielej farby – farby čistoty a  nevinnosti. 
Také boli aj dušičky detí, ktoré v tento deň odeté v bielych rúchach pri-
stúpili prvý raz k prijatiu Eucharistie – „Tela a Krvi Kristovej“.
Pre deti je to začiatok cesty – cesty k Ježišovi, na ktorej ich láskavým slo-
vom a milým úsmevom sprevádzal náš pán farár Mgr. Roman Kupčák.
Všetkým deťom, ktoré v  tento deň pristúpili k  prvému svätému prijí-
maniu, prajeme hojnosť Božích milostí, aby prijatie Eucharistie v nich 
upevnilo vieru a viedlo ich aj naďalej po ceste k Bohu.
Poďakovanie patrí aj pani organistke Lucii Nátherovej, farskému spevo-
kolu, fotografovi Tomášovi Nátherovi, pani Marike Pančíkovej, pani Evke 
Siládiovej a  všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k zdarnému priebehu tejto slávnosti.

Vďační rodičia prvoprijímajúcich detí

   Ako isto mnohí  z nás viete, tento rok si pri-
pomíname 100 rokov od zjavenia Panny Má-
rie vo Fatime, kedy sa Matka Božia zjavila trom 
malým pastierikom v portugalskom mesteč-
ku Fatima. Náš diecézny biskup otec Stanislav 
Stolárik  dňa 15. januára 2017 v deň založenia 
rožňavskej diecézy inicioval putovanie sochy 
Panny Márie Fatimskej po celom biskupstve, 
do ktorého spadá aj naša farnosť. Vyvrchole-
ním putovania sochy Panny Márie Fatimskej 
po rožňavskej diecéze bude zasvätenie celej 
diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie 
v sobotu 14. októbra 2017 v rožňavskej kated-
rále.
   A tak sme aj my dňa 8. júna vo večerných 
hodinách privítali sochu  Panny Márie Fatim-
skej pri svojom putovaní diecézou. Spolu so 
sochou Panny Márie Fatimskej sme privítali aj 
relikviár s relikviami, teraz už sv. Hycianty  a 
sv. Františka - dvoch z troch fatimských detí, 
ktorým sa od 13. mája 1917 do 13. októbra 
1917 vo Fatime zjavovala Panna Mária. Sochu 
Panny Márie  Fatimskej v sprievode nášho du-
chovného otca Romana sme privítali piesňou 
Keď žiaril a rozkvital trinásty máj. Úvodné ob-
rady začal duchovný otec Roman pobožnos-
ťou k Panne Márii Fatimskej, čítaním z Božieho 
slova, modlitbou posvätného ruženca, pokra-

A po roku prišli znova - Turíce, ako ich 
ľudovo nazývame. Slávnosť Zoslania 
Ducha Svätého, ktorá je po Vianociach 
a Veľkej noci tretím najvýznamnejším 
sviatkom kresťanov. Tak sme aj my v ne-
deľu 4. júna v našej farnosti slávili tento 
významný sviatok,  na 50. deň po sláve-
ní Kristovho zmŕtvychvstania, kedy sme 
si pripomenuli zoslanie Ducha Svätého 
na učeníkov, aby ich posilnil a usmernil 
v šírení svedectva o Ježišovi Kristovi.  Po-
četnejšia účasť veriacich na sv. omšiach 
v tento deň bola svedectvom, že ešte v 
nás kdesi v hĺbke tlie  úcta k    tretej Bož-
skej osobe, ako je nazývaný Duch Svätý 
a podriemkava v nás túžba po živote s 
Bohom, po živote, ktorý nám On v jed-
note s Duchom Svätým ponúka. Ale v 
prvom rade si sami musíme uvedomiť, 
že Boh Otec, Syn a Duch Svätý je pre-
dovšetkým láska, ktorá jediná dokáže 
premieňať naše srdcia, životy. Ako vo 
svojom príhovore zdôraznil aj duchov-
ný otec farnosti, musíme sa stať ,,ne-
bezpečnými kresťanmi“, neupadať do 
konzumného spôsobu života,  ktorým 
nás dnešný svet pohlcuje, neupadať do 
vlastného pohodlia a byť kresťanmi, len 
kedy nám to vyhovuje. V dnešnej dobe, 
kedy upadáme do letargie pohodlia 

Privítali sme sochu Panny Márie Fatimskej
čovali spoločnou modlitbou veriacich, mod-
litbou zasvätenia našej farnosti Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie, ako aj spoločnou 
modlitbou za biskupa a diecézu. Vyvrchole-
ním bola slávnostná sv. omša, ktorá sa niesla 
v duchu Fatimského posolstva. Po ukončení 
sv. omše mohli veriaci farnosti zotrvať v osob-
nej modlitbe pri soche Fatimskej Panny Márie 
do 22,00 hodiny. V piatok 9. júna od rána od 
09,00 hod.  veriaci našej farnosti  znovu mali 
možnosť prichádzať do Kostola sv. Martina a 
zotrvať v tichosti v modlitbe pri soche Panny 
Márie Fatimskej. Veriaci prichádzali v hojnom 
počte a skladali k nohám našej Matky všetky 
svoje bolesti, trápenia, ale aj poďakovania. 
Vyvrcholením návštevy sochy Panny Márie  
Fatimskej  v našej  farnosti bola sv. omša v 
piatok o 18,00 hod. a následne rozlúčka s pu-
tovnou sochou Panny Márie Fatimskej, ktorá 
potom pokračovala vo svojej púti do farnosti 
Podbrezová. 
Mária, Ježišova matka, pomôž nám pocho-
piť bratstvo, ktoré tryská zo srdca tvojho 
Syna, a prežívať ho každý deň, aby sme pri-
nášali pokoj každému človeku na tejto našej 
milovanej zemi.  
                                        Sv. otec  František

Marika Pančíková 

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO 
PRIJÍMANIA V NAŠEJ FARNOSTI

a konzumu, by sme mali o to viac pro-
siť o dary Ducha Svätého a hlavne o 
dar Lásky, ktorá sa čoraz viac vytráca 
z našich životov. Veď BOH nás miluje  
každého jedného bez rozdielu,  pretože 
je BOH a nie preto, akí sme my. Súpere-
nie o to  ,,pozemské postavenie“ sa nám 
stalo životným krédom pred získaním 
toho  ,,nebeského postavenia“ a zabú-
dame na dobrodenia, ktoré nám Boh vo 
svojej štedrosti pripravil.   Konzumizmus 
- dnešný spôsob života a to, čo je v ňom, 
kričí: ,,Zaobídeme sa bez Boha!“  Najprv 
Ho odsotíme, potom obviňujeme. Straš-
né, ako sa nevieme poučiť, ako nevieme 
ísť poctivou cestou. Ale zmena nastáva 
vždy od jednotlivca.  A tak chcem nám 
všetkým popriať ozajstný živý oheň Du-
cha Svätého, aby životným poslaním 
nás všetkých sa nestala nenávisť, závisť, 
zloba, predbiehanie sa a podrazy, oso-
čovanie sa, pokrytectvo, ale vzájomná 
úcta, láska, súdržnosť, rešpektovanie 
sa jeden druhého ako jedinečné Božie 
diela  a odvahu šíriť Jeho slovo,  lebo len 
tak môžeme čeliť nástrahám, ktoré na 
nás prichádzajú a v sile Ducha Svätého 
môžeme byť novodobými apoštolmi.  
Každý jeden z nás.

Marika  Pančíková 

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám 
zo seba žiaru svetla pravého

falošných pozlátok, 
zrady, nenávisti
aj nemravných lások.
Oči dvíham k nebu, keď prosím o po-
moc, 
vstávajúc za rána i keď nadišla noc. 
Prosím Ťa, ó Bože, daj môjmu zraku jas, 
rozpoznať od zlého to dobré, čo je v 
nás. 

Vierka Fašková 
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   Hovorili o ňom, že bol rodák z Hronca. Tak som 
to napísala aj ja do Valaštianskeho hlásnika. Keď sa 
mi dostali do rúk dokumenty z  jeho pozostalosti, 
zistila som o ňom správne údaje. Pri príležitosti sté-
ho výročia narodenia pátra Alojza Kolmačku pripo-
meňme si znova jeho neobyčajný životný príbeh.
   Narodil sa v čase 1. svetovej vojny, 17. júla 1917, 
za Rakúsko – Uhorska v Pilis Vörösvari /terajšie Ma-
ďarsko/. Rodina sa prisťahovala do Hronca, do Praj-
ského domu. Otec bol fabrickým úradníkom. Tu sa 
narodili mladší súrodenci, brat Karol a sestra Cecília 
sa narodili v Prajskom dome.
   Najstarší syn Alojz absolvoval 8 tried reálneho 
gymnázia s maturitou a 7 ročníkov bohosloveckej 
fakulty. Po ukončení teológie v  roku 1944 sa stal 
kňazom Spoločnosti Ježišovej. Ovládal niekoľko 
cudzích jazykov. V dokumentoch je zápis: francúz-
sky, taliansky, nemecky, slovom a písmom. Mal svo-
je plány do budúcnosti, chcel cestovať, stať sa mi-
sionárom, no 2. svetová vojna všetko zmenila. Po 
potlačení SNP, keď sa front zastavil medzi Breznom 
a Valaskou na dlhých päť týždňov, ocitla 
sa Valaská bez kňaza. Miestny farár Dr. 
Jozef Straka ešte začiatkom novembra 
pochovával padlých partizánov, no keď 
sa situácia zhoršovala, odišiel a ukrýval 
sa v horách. Na pomoc Valašťanom pri-
šiel ako nový duchovný páter Alojz Kol-
mačka z  blízkeho Hronca. Nepriateľskí 
vojaci podmínovali most, preto ľudia 
preniesli z  kostola bohoslužobné veci 
do kaplnky v dedine. Keď bola poškode-
ná strelami aj Kaplnka sv. Jána Krstiteľa, 
zriadili oltárik v spodnej izbe starej fary 
(v dedine pri moste). Keď sa ľudia ukra-
domky medzierkami a popri múroch do-
mov poschádzali do fary na svätú omšu, 
strhla sa streľba. Počas bohoslužieb 
strela zasiahla faru medzi okná, kde stál 
oltár. Našťastie sa niektorí ľudia už pred 
zásahom utiahli do zadnej miestnosti. Tí, 
čo zostali pred oltárom s pátrom, sa hodili na zem. 
Padali úlomky skál, pre prach nebolo nič vidieť, 
nastal zmätok. Akoby zázrakom neboli straty na ži-
votoch, ľudia boli doudieraní a vystrašení. Ťažšie sa 
zranila len pani Šebová, kostolníkova žena. Vtedy 
vraj bola najväčšia streľba za celý čas frontu a vy-
žiadala si veľa obetí z radov rumunských vojakov. 
   Počas prechodu frontu páter Kolmačka pomáhal 
ľuďom ako sa len dalo. V obecnej kronike je o ňom 
zaznamenané, že súc znalý nemeckého jazyka 
v mnohých prípadoch intervenoval na nemeckom 
ortskomande, aby zachránil ľudí a ich majetky. Vy-
jednávaním s nacistami zachránil aj fabriku v Hron-
ci, zdroj obživy nielen Hrončanov, ale aj mnohých 
Valašťanov. Ošetroval ranených, pochovával mŕt-
vych, krstil novorodencov, pomáhal pri hasení po-
žiarov. S frontovým starostom Šimonom Barzíkom 
aj nočnou hodinou sledovali situáciu v  obci, aby 
sa požiare vzniknuté od striel v zárodku uhasili. Vi-
dieť ho na streche v reverende pri hasení požiaru 
u Skalov, bolo silným zážitkom pre ľudí, ktorí boli 
pri tom. Po dobu dvoch týždňov po oslobodení /6. 
marca/ bola obec Valaská neustále pod paľbou ne-
priateľského delostrelectva, ktoré malo pozorova-
teľňu v Podbrezovej na Šiklove. Strely dopadali na 
celú dedinu a vyžiadali si obete nielen z radov voja-

PÁTER ALOJZ KOLMAČKA
(17.7.1917 -19.11.1982)

Spomienka na výnimočného človeka
kov, ale aj občanov. Nebezpečenstvo pretrvávalo aj 
pri pochovávaní mŕtvych na cintoríne, lebo akýkoľ-
vek pohyb bol zámienkou na delostreleckú paľbu 
zo strany nepriateľa. Pri pohrebe obetí civilného 
obyvateľstva za prítomnosti najbližších príbuzných 
sa strhla sreľba. Strely dopadali blízko zhromažde-
ných. Ľudia sa rozpŕchli a ukryli do kostola. Pri jame 
zostal stáť len duchovný Alojz Kolmačka. Jedna zo 
striel dopadla celkom blízko jamy, no našťastie ne-
vybuchla. 
   Ľudia rozprávali aj o tom, ako chodil páter počas 
frontu domov do Hronca, aby zistil situáciu a po-
mohol aj svojim. Keď Nemci spozorovali pohyb 
osôb, hneď spustili paľbu. Tak sa páter, aj iní ľudia 
prechádzajúci z dediny smerom na Hronec uchý-
lili do pece v tehelni, kde sa pred vojnou vypaľo-
vali tehly. Keď streľba utíchla, prebehli do prvých 
domov, čo boli nad tehelňou. Prvý najbližší úkryt 
bol v  pivnici mojich starých rodičov, u  Oravcov. 
Tam v  cárku na krumpliach mali položené dosky, 
na nich periny. Stará mama tu porodila 25.februára 

1945 svoje šieste dieťa. Bol to deň, kedy rumunská 
armáda prelomila nemeckú obranu a  postúpila 
smerom na Valaskú. Páter dieťatko pokrstil v  piv-
nici.
   Po skončení 2. sv. vojny bol páter umiestnený do 
farnosti v Kordíkoch. Putá s Valaskou boli silné, aj 
tam myslel na deti, ktoré počas siedmych fronto-
vých týždňov v  pivniciach prežili mnoho strachu, 
strádania, hladu a nebezpečenstva. Už počas let-
ných prázdnin zorganizoval pre malých valaštian-
skych školákov výlet s pohostením na Kordíkoch, 
v  horárni u Rišov. Deti sa v Kordíkoch predstavili 
s divadielkom „Skrinka šťastia“. Na pamiatku im zo-
stala malá spoločná fotografi a.

   Do života pátra Kolmačku, ako aj iných kňazov, 
v polovici minulého storočia tvrdo zasiahla vtedaj-
šia štátna moc. Zo záznamov v zachovanej vojen-
skej knižke sa dozvedáme, ako  prežil ďalšie roky. 
Dňa 5. septembra 1950 nastúpil základnú vojen-
skú službu. Do 20. septembra konal základný vý-
cvik jednotlivca bez zbrane u 54 PTP. Od 21.9. 1950 
do 4.9. 1952 bol skladníkom u 54 PTP. Od 5.9. 1952 
do 13.5. 1953 bol preložený do zálohy a pridržaný 
k výkonu vojenského cvičenia, vykonával pomoc-
né práce u 6. roty 54 PTP. Dňa 14. 5. 1953 bol vzatý 

do väzby u U20-VKR. Dňa 11.5. 1960 prepustený do 
pomeru „mimočinnej“ služby na základe amnestie 
prezidenta republiky z 9.5. 1960. 
   Podľa rozprávania pamätníkov prešiel viacerými 
väzeniami. V  Českom Jáchymove pracoval v  urá-
nových baniach. Roky krutého zaobchádzania sa 
podpísali na jeho zdraví. Po prepustení sa uchýlil ku 

svojim priateľom do Valaskej. Pracoval ako 
pomocný robotník v  lese a pri zememe-
račoch. Časom kúpil v starej Valaskej časť 
domu v  spoločnom dvore, kde si k  sebe 
priviedol matku, v tom čase už vdovu.
   Dobrí ľudia pomohli pátrovi nájsť nové 
zamestnanie, robil kuriča v „kojeňáku“(-
dojčenskom ústave) v  novej Valaskej. 
V  tomto období sme ho ako deti stretá-
vali v dedine na „Zahumnách“. Urobil nám 
krížiky na čelo, popýtal sa na školu. Svoju 
lásku a dobrotu rozdával ako Hrončanom, 
tak i Valašťanom a všetkým ľuďom, s kto-
rými ho spojil osud. Vo svojej skromnosti 
sa nikdy nesťažoval na trpké životné skú-
senosti z čias komunistického režimu. Ťaž-
ko niesol zákaz kňazskej služby. Po rokoch 
dostal štátny súhlas, pôsobil pri sestrič-
kách-mníškach v  Kláštore pod Znievom. 
Prichádzal do Valaskej za svojou matkou, 
ale čakali na neho aj mnohí ľudia z dediny. 

Niekomu priniesol lieky, inému pomohol radou, či 
potešil dobrým slovom. Aj študentom vedel pora-
diť, doučoval ich cudzie jazyky a matematiku. Ča-
som si kúpil auto, modrú Škodu MB. Ľudia hovorili, 
že peniaze mu poskytla spoločnosť rehoľníkov zo 
zahraničia. On aj auto využíval pre svojich blížnych. 
Odviezol každého, kto to potreboval, alebo koho 
cestou stretol. Slúžil a pomáhal ľuďom do konca 
svojho života. Ťažko niesol tragickú smrť svojho 
priateľa Šimona Gonosa z  Valaskej, ktorý sa stal 
obeťou autohavárie. Cestou na pohreb jeho srdce 
neunieslo veľký žiaľ za človekom, ktorý počas tota-
lity pomáhal kňazom a nikdy nezradil svoj postoj 
k cirkvi. Tak sa stretli vo večnosti dvaja priatelia, kto-
rí konali dobro po celý život. 
   Málokto vie, že v roku 1968 bol páter Alojz Kol-
mačka prijatý na audiencii u pápeža Pavla VI. 
v Ríme.
   Meno šľachetného človeka, kňaza Alojza Kolmač-
ku, sa nenachádza v  knihe medzi nespravodlivo 
odsúdenými rím.- kat. kňazmi s  podobným osu-
dom, ani na pamätnej tabuli, lebo bol rehoľník, 
kňaz Spoločnosti Ježišovej. Svoj pomník si vystaval 
činmi a nekonečnou láskou ku všetkým ľuďom bez 
rozdielu.                                                 Mária Luptáková
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História detského domova sa začala písať v r. 1956, kedy boli v Hronci 
zriadené obecné jasle. Keďže ich priestory neboli  plne využité, vznikol 
pri nich dňa 1.7. 1956 dojčenský ústav, predchodca dnešného domova. 
Do funkcie riaditeľa a zároveň lekára bol menovaný MUDr. Lukáč, ďal-
ším riaditeľom bol od 1.5. 1960 MUDr. Jelínek. V rámci výstavby sídliska 
vo Valaskej sa v roku 1961 zariadenie premiestnilo do nových priestorov 
vo Valaskej. Budova bola majetkom Miestneho národného výboru vo 
Valaskej, no ústav spadal do pôsobnosti Okresného ústavu národného 
zdravia v Banskej Bystrici a mal plný názov Krajský dojčenský ústav vo 
Valaskej. 1.1.1961 sa riaditeľkou stala MUDr. Ružena Ďurišová. Starost-
livosť o deti bola v tom čase zabezpečená zdravotnými sestrami, reha-
bilitačnou sestrou, sociálnou sestrou, ktorá viedla ekonomickú agendu 
a súčasne pracovala ako detská sestra na oddelení.
1.1. 1997 bol zriadený detský domov, ktorý prešiel do pôsobnosti Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V tomto 
roku bola do funkcie riaditeľky menovaná Bc. Mária Mesjarová, postup-
ne sa do detského domova začali prijímať deti staršie ako 3 roky. Od 1.1. 
1998 sa stal detský domov rozpočtovou organizáciou. 
V rokoch 2002-2005 prebiehala priestorová a personálna transformácia 
internátneho typu detského domova na rodinný typ .V roku 2003 bola 
uskutočnená prestavba kmeňovej budovy, čím vznikli 3 samostatné 
skupiny. V roku 2004 boli zakúpené 2 rodinné domy a 1 byt v obytnom 

dome, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 2005–2006, keď boli 
na základe delimitácie do detského domova premiestnené deti zo Špe-
ciálnej školy internátnej vo Valaskej.  Od 1.4. 2005 bol riaditeľom det-
ského domova  PaedDr. Michal Mikula, od 1.1. 2008 je riaditeľkou MUDr. 

Dňa 20.6. 2017 sa v  priestoroch Kultúrneho 
domu vo Valaskej konal slávnostný program 
pri príležitosti 20. výročia vzniku Detského 

20 rokov Detského domova vo Valaskej

Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia
vzniku Detského domova vo Valaskej

domova vo Valaskej. V  kultúrnom programe, 
ktorý si deti pripravili   spoločne s  kamarátmi 
zo Základnej umeleckej školy vo Valaskej, sa 

predviedli v  tanci, speve, 
hrali na hudobné nástroje a 
ukázali svoj herecký talent 
v divadielku o včielkach. Na 
záver programu zaspievali 
spoločnú pieseň. Súčasťou 
programu bola aj panelová 
prezentácia odborných čin-
ností, aktivít jednotlivých 
skupín a výstava výrobkov, 
ktoré deti vytvorili. Naše 
poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí nám pomohli 
s realizáciou  tohto poduja-
tia: obci Valaská, starostovi 
obce Valaská Ing. Jurajovi 
Uhrinovi, ZUŠ vo Valaskej, 
Hotelovej a  obchodnej 

Gabriela Pôbišová. V roku 2008 bola 1 samostatná skupina z kmeňovej 
budovy presunutá do ďalšieho zakúpeného bytu v Brezne. 
V súčasnosti je kapacita detského domova 66 detí, ktoré sú umiestnené 
v štyroch samostatných skupinách, dvoch špecializovaných skupinách 
a v ôsmich profesionálnych rodinách. V kmeňovej budove vo Valaskej 
je umiestnená špecializovaná skupina pre deti ťažko zdravotne postih-
nuté, ktorým sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť a špecializovaná 
skupina pre deti s duševnou poruchou. Samostatné skupiny sú umiest-
nené v dvoch bytoch a jednom rodinnom dome v Brezne a v rodinnom 
dome v Čiernom Balogu.
Každá skupina si samostatne zabezpečuje stravovanie a  hospodári 
s vyčleneným rozpočtom. Deti sú s ohľadom na vek a schopnosti za-
pájané do všetkých činností spojených s chodom domácnosti. Prime-
rane svojim dispozíciám navštevujú predškolské a školské zariadenia. 
Rozvíjajú svoje záujmy prostredníctvom záujmových krúžkov. Voľný čas 
trávia individuálnymi aktivitami podľa vlastného výberu alebo sa zú-
častňujú aktivít organizovaných skupinou. Počas roka si každá skupina 
organizuje svoj program, zameraný na rozvoj zručností a poznávanie. 
Jednotlivé aktivity si zabezpečujú skupiny samostatne alebo sa zúčast-
ňujú podujatí organizovaných mestom, obcou alebo inými subjektmi. 
Pravidelne si organizujú tvorivé dielne, rôzne súťaže, športové aktivity, 
výlety do prírody, návštevy fi lmových, divadelných predstavení, výstav, 
výchovných koncertov a podujatí v miestnych knižniciach. Ďalej sa deti 
zúčastňujú spoločných preventívnych, vzdelávacích a relaxačných akti-
vít, ktoré organizuje detský domov. Detský domov  poskytuje sociálnu, 
výchovnú, psychologickú, špeciálno-pedagogickú a zdravotnícku sta-
rostlivosť. Podieľa sa aktívne na sanácii rodiny, vytvára podmienky pre 
pobyt rodičov a blízkych osôb v zariadení. 

akadémii Brezno, hotelu Ďumbier, Choper klu-
bu z  Banskej Bystrice, COOP jednote Brezno, 
ŽP Gastro, potravinám pani Poliakovej, PhDr. 
Zuzane Kúdelkovej, OZ Jasmína.

Deti a zamestnanci DeD Valaská
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   Zariadenie vzniklo1. júla 1956. Patrilo pod ministerstvo zdravotníc-
tva a svoj účel plnilo 40 rokov. 
   Dôvodom na umiestnenie dieťaťa boli dôvody sociálne alebo zdra-
votné. Zo sociálnych príčin boli uprednostňované tie, kde bolo dieťa 
bezprostredne ohrozené na zdraví alebo živote. Keďže to boli deti naj-
menšie, boli aj najzraniteľnejšie.
   Kapacita zariadenia bola 42 detí. Veková skladba od 0 – 1 roku. Po 
dovŕšení veku väčšina detí sa vracala domov. Menej detí išlo do ná-

hradných rodín, det-
ských domovov, soci-
álnych zariadení. 
   Na čele zariadenia 
bol lekár. Naše zaria-
denie dlhé roky viedla 
MUDr. Ružena Ďuri-
šová, láskavý, múdry, 
chápavý človek. Ošet-
rujúci personál tvorili 
strední a pomocní 
zdravotnícki pracov-
níci. No nesmiem za-
budnúť ani na ostatný 
personál - pani hospodárka, kuchárky, práčky, upratovačky, krajčírka 
a kuriči. 

 V dojčenskom ústave sa poskytovala nielen zdravotná 
starostlivosť, 

uspokojovali sa biologické potreby,
 ale snažili sme sa dať deťom pocit lásky, istoty, bezpečia. 

Veď naša práca bola poslaním,
 chceli sme deťom nahradiť rodinu, 

materinskú náruč, o ktorú boli ochudobnené. 

Aký pocit bezpečia však nadobúda dieťa, 
keď sa každú noc nad jeho postieľku skláňa iná teta?

Rodina má nezastupiteľné miesto
 a ani najlepšie zariadenie rodinu nenahradí.

 Robili sme však svoju prácu ako najlepšie sme vedeli.

   Ako kolektív sme vychádzali veľmi dobre. Stretávali sme sa aj po prá-
ci. Nezabúdali sme a ani nezabúdame  na naše meniny, narodeniny. 
Spolu sa navštevujeme, chodíme za kultúrou, do záhrady, na opekač-
ky. Proste žili sme ako veľká rodina. Ten pocit spolupatričnosti nám 
zostal dodnes. Hoci naše rady už zredli, priateľstvá vytvorené v doj-
čeňáku pretrvali. Väčšina z nás v zariadení strávila celý svoj pracovný 
život. Skrátka, mali, aj máme sa radi.

   Od 1. januára 1997 došlo v zariadení k zmene. Z dojčeňáku sa stal 

detský domov. Ale to je už iná kapitola. 
   Teraz, keď pripadá 20 rokov od jeho založenia, dúfam, že si spome-
nuli aj na svojich predchodcov, zamestnancov dojčenského ústavu.

 Prajem všetkým jeho zamestnancom, 
aby sa im darilo v ich náročnej, záslužnej práci.

Bývalá zamestnankyňa Dojčenského ústavu a Detského domova vo 
Valaskej

Doplnenie
   V budove terajšieho DD sídlili v 50. rokoch pôvodne detské jasle. 
Keďže priestory neboli dostatočne využité, presťahovali tam aj doj-
čenský ústav. Dlhoročnou vrchnou sestrou /vedúcou/ bola pani Vero-
nika Nagyová. Dozvedela som sa od nej veľa zaujímavých informácií, 
ale netrúfam si o tom viacej písať, aby som niečo nepoplietla. Necítim 
sa na to kompetentná. Bolo by to zaujímavé čítanie, keby to napísala 
nejaká pamätníčka, najmä  pomery v tom období vo Valaskej a okolí, 
vzájomné vzťahy. Takýchto zariadení bolo vo Valaskej viac. Nie nadar-
mo v tých rokoch mala Valaská - sídlisko prímenie „plienkári“ - bolo 
tam veľa mladých rodín s malými deťmi, keďže sa pre túto priemysel-
nú oblasť stavalo nové sídlisko.
   Z jej rozprávania len uvádzam, že tam pracovalo 7 zamestnancov, 3 
sestry, 1 vedúca, kuchárka, práčka, upratovačka a starali sa o 25 detí. 
Po rekonštrukcii zariadenia, asi v 90. rokoch prešli do piesockých jasiel 
a do pôvodného zariadenia sa už nevrátili. Zdôraznila, že boli dobrým 
kolektívom, vzájomne si pomáhali, kamarátia sa a stretávajú podnes, 
ak im to zdravotný stav dovolí. Ich rady už rednú.  

M. Pacerová

Zo spomienok ... Niečo z histórie Dojčenského ústavu vo Valaskej
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PaedDr. Magera zisťoval, ako sa splnili odporúčania a úlohy  zo stretnutia 
z 22. 3. 2017:
1. Správa referentky – Obecné kompostovisko – úloha splnená.
2. Obecné kompostovisko – zmluva pripravená na podpis - úloha spl-
nená.
3. Značky – Pozor obojživelníky – osadené v starej Valaskej - úloha spl-
nená.
4. 28. 3. boli vybudované fóliové zábrany v starej Valaskej - úloha spl-
nená.
5. Správa referentky Trnkovej ohľadom drevín – úloha splnená.
6. Predseda komisie a referentka vykonali obhliadku drevín 18. 4.  2017  
– úloha splnená.
7. Poslanec Hucík a referentka spravili obhliadku na Piesku 20. 4. 2017 
-  úloha splnená.
8. Referentka Trnková nemohla prizvať na zasadnutie komisie Ing. Lon-
gauera z dôvodu PN Ing. Longauera - úloha v plnení.
9. Čierna skládka – stavba za farou a svah pod farou neboli odpratané 
a dané do pôvodného stavu - úloha nesplnená.
10. Malé Potôčky – pán Mravec bol vyzvaný na odstránenie čiernej sklád-
ky - úloha splnená. 
11. Stará cesta smerom na Brezno – obec mala odstrániť vznikajúcu čier-
nu skládku. Zistilo sa, že táto časť nie je v katastri obce Valaská. Obec musí 
vyzvať Mesto Brezno, aby odstránilo túto čiernu skládku - úloha v plnení. 
12. Informácie pána Štéca ohľadom expozície na Skalke – úloha splne-
ná.
13. Požiadavka pána Štéca o možnosti vybudovania hydrantu na Skalke 
- úloha nesplnená.
14. Ing. Murínová mala za úlohu napísať článok do VH - výzvu občanom 
„Hľadáme zástupcu za poľnohospodárov do Komisie ŽP“. Ing. Murínová 
napísala 3 články, ale z dôvodu kapacity strán sa nezmestili, preto budú 
uverejnené v ďalšom čísle - úloha v plnení.

Na našom zbernom dvore na Hronskej ulici je umiestnená zberná nádo-
ba, do ktorej môžete vložiť použitý kuchynský olej (z fritovania, pečenia, 
grilovania, vyprážania a podobne) v uzatvorenej PET fľaši. 
Prečo je  dôležité olej zbierať?
1. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré prispievajú k vzniku  rakoviny.
Pri jeho vylievaní do voľnej prírody znečisťujeme pôdu, vodu a ohrozujeme 
tak svoje zdravie. Cez pôdu a vodu sa do vypestovanej zeleniny alebo ovo-
cia dostávajú  zdraviu  ohrozujúce látky.
2. Recykláciou použitého oleja sa obmedzí znečisťovanie povrchových 
a podzemných vôd.
3. Použitý jedlý olej  upcháva žumpu,  kanalizáciu a slúži ako potrava hlo-
davcom.
4. Použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu  biopalív, čím 
sa znižuje závislosť na rope.

Ako sa môže využiť?
Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z 
neho ekologické palivo (pohonnú zmes). Energia vyrobená z bionafty 
je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľova-
ním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako pri fosílnych 
palivách.
 1 občan za rok spotrebuje približne 5 l  kuchynského oleja
 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov 
vody
 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody
 z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bio-
nafty
Keďže na Slovensku žije viac ako 5 miliónov obyvateľov, hovoríme o mi-
liónoch litrov tejto suroviny. Použitý kuchynský olej býva súčasťou ko-
munálneho odpadu, a preto môže spôsobiť závažné škody na životnom 
prostredí.

Ing. Miriam Murínová
odborný referent

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme miesto nielen v 
kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych 
veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku 
predajú stovky miliónov nápojových kartónov a PET fl iaš. Vzhľadom 
na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdne-
ných obalov. 
Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený naplocho. To 
znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zliso-
vaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju 
vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený 
zber. 
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na trie-
dený zber, a tým úsporu fi nancií.

Ing. Miriam Murínová
odborný referent

Šetrite miesto v kontajneri. 
Ušetríte aj v peňaženke.

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Už ste sa zapojili do zberu kuchynského oleja?

15. Ing. Slezáková zápis zápisnice – úloha splnená.

Predseda komisie skonštatoval, že 2 úlohy sú nesplnené, 3 úlohy sú v 
plnení a 10 úloh je splnených. Skonštatoval spokojnosť s plnením úloh 
a zároveň vyzval na splnenie nesplnených a úloh v plnení.
Generél zelene obce Valaská – PaedDr. Magera informoval, že  Ing. Ha-
lásová poslala e-mailom informácie o pokračovaní jej prác: zadanie úlohy, 
ciele spracovania, vymedzenie riešeného územia, zhodnotenie doteraj-
ších etáp a známych zámerov rozvoja. Predpokladaný termín ukončenia 
práce na správe podľa Ing. Halásovej je jeseň 2017. 
Obhliadka drevín v obci – PaedDr. Magera informoval, že obhliadky na 
sídlisku  sa zúčastnila  referentka Trnková, Ing. Minárik a PaedDr. Magera. 
Na Piesku referentka Trnková a poslanec Hucík.  PaedDr. Magera podo-
tkol, že pri obhliadke drevín sa zamerali hlavne na 2 hľadiská: či je výrub 
naozaj vo verejnom záujme a  nielen na súkromné účely, či nestačí 
len orez namiesto výrubu  dreviny. Obhliadka v obci sa týkala 16 lokalít 
a obhliadka na Piesku 3 lokalít. Každý žiadateľ dostal písomné vyrozume-
nie od obce.
Ing. Slezáková - pozvánka na súťaž a školenie Envi-pak o triedení odpadu.  
Kladne hodnotí spoluprácu obce so školou.
Ing. Minárik - pán Mikloško na svojom súkromnom pozemku si chce vysa-
diť 16 kusov smrekov. Členovia komisie ocenili záujem riešiť zeleň v spolu-
práci s obcou. Členovia komisie sa dohodli, že má priložiť súhlas susedov 
a vykoná sa  obhliadka.
PaedDr. Magera - na Lipovej nad vodárňou pribudol kočovný voz na chov 
včiel. Na najbližšom zasadaní poslancov a vedenia obce sa bude na to pýtať. 
Poslankyňa Pacerová požiadala o informácie o stavbe pána Štéca, infor-
movala o novej čiernej skládke, ktorá vzniká pri rezervoári nad cintorínom 
a mala otázky k prístreškom na Lipovej. Počas maturít išlo k prístreškom 
veľa detí, a potom tam pribudli nové ohniská a rozhádzaný odpad. 

Výpis zo zápisnice komisie ŽP 2/2017

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a ochrany prírodných hodnôt 
pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej na svojom zasadnutí dňa 31. 5. 2017 prerokovala:
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Prinášame bližšie informácie o  prácach 
našich žiakov:
Matej Potančok, 9. A: Monitorovanie 
ekologických faktorov vody „mŕtve-
ho“ramena rieky Hron voValaskej 
O tom, že prírodu treba chrániť, nás učili 
už od materskej školy. Ako? Najprv tre-
ba zistiť reálny stav, aby sme mohli pri-
jať ochranné opatrenia. Preto som sa vo 
svojej práci zameral na monitorovanie 
ekologických faktorov vody v  mŕtvom 
ramene Hrona. Počas celého roka som 
zisťoval chemické znečistenie stojatej 
vody, pričom som meral hodnoty  NH4, 
pH, NO2, NO3. Zmeny som porovnával 
so zákonom stanovenými hodnota-
mi a  zároveň som sa snažil posúdiť, či 
k  zmenám došlo prirodzeným spôso-
bom, alebo zásahom človeka. V rámci 
mikrobiologického rozboru vody som  
pozoroval a  fotografi cky zdokumento-
val  organizmy, ktoré sú súčasťou zoo-
planktónu (Dafnia, Meňavka, Cyklop, 
Lastúrnička) a fytoplanktónu (Drob-
nozrnko, Červenoočko, riasy). Výskum 
potvrdzuje, že znečistenie okolia sa od-
ráža na kvalite vody v mŕtvom ramene 
Hrona. Podľa meraných ukazovateľov 
a pozorovaním okolia sme dokázali, 
že kvalita vody je ovplyvnená nielen 
prírodnými podmienkami, ale aj člove-
kom.  Preto je možné zakročiť a uchrá-
niť životné prostredie od negativných 
zásahov človeka a zachovať ho tak aj 
prenasledujúce generácie.

Matej Potančok pri odbere vzoriek z mŕt-
veho ramena Hrona.

Katka Šuníková, 6. B: Máme sa báť, keď 
prší?
Envitalent robím preto,  lebo sa zau-
jímam o  prírodu. Bavia ma prírodné 
vedy a ešte viac ma baví skúmať príro-
du. Môj projekt je o  kyslých dažďoch 
a  o  tom, akú kyslosť obsahujú dažde 
v  našej obci. Pomocou PH metra me-
riam kyslosť zrážok. Keďže sa zaujímam 
o prírodu a mám ju rada, som smutná, 
že zrážky obsahujú viac kyslosti ako nie-
kedy predtým. O niekoľko rokov budú 
zrážky možno také kyslé, že budú ško-
diť prírode a rastliny nebudú môcť rásť. 
Ďalší projekt, ktorý pomáham robiť je 
o  tom, ako pôsobia rôzne kyseliny na 
rastliny a  sama vidím, že sa rastlinám 
za takýchto podmienok darí veľmi zle. 
Chcela by som, aby aj ostatní ľudia sa 
zaujímali o prírodu a chránili ju, aby sa 
mohla príroda ďalej rozvíjať.

Katarína Šuníková počas merania ph zrá-
žok digitálnym Ph metrom

Dorota Slivková, Lukáš Havaš, 6. B: Ako 
kyslé dažde ovplyvňujú rastliny
Vybrali sme si tému o  kyslých daž-
ďoch. Páči sa nám príroda a rastlinstvo, 
tak preto tému o kyslých dažďoch. Kvôli 
tejto téme sme začali doma pestovať 
rôzne rastliny. Polievali sme ich každý 
deň. Potom sme ich začali  polievať kys-
lými tekutinami. Rastliny po zalievaní 
kyslou vodou s ph 2,5 vydržali  len 10 
dní, potom odumreli. Rastliny v kontrol-
nej skupine zalievané čistou vodou /ph 
7/ boli zdravé aj po skončení pokusu.  
To znamená, že v prírode, keď prší dážď 

so zmeneným ph ako je normálne, tak 
to výrazne ovplyvňuje všetky živé orga-
nizmy /rastliny, živočíchy a aj nás ľudí./

Paulína Zelenčíková, Tajana Koľajová, 
7. A: Pozorovanie obojživelníkov vo 
Valaskej
Tému migrácia žiab sme si zvolili už po 
druhý raz. Chceme, aby naše slovenské 
žaby počas jarnej  migrácie neprišli o 
svoj život pod kolesami áut. Veď žaby 
požierajú škodlivý hmyz a tak nám ľu-
dom pomáhajú. Aj my sa im chceme 
odplatiť za túto pomoc, a  preto sme si 
vybrali túto tému. Spolupracovali sme 
s Obecným úradom vo Valaskej, s pani 
učiteľkou Slezákovou, s pánom Múkom 
zo starej Valaskej a pomáhali nám aj 
naši piataci. Spoločne sme prenášali 
migrujúce žaby na druhú stranu cesty.  
Zistili sme, že počasie výrazne ovplyv-
ňuje migráciu žiab. Počas suchých dní 
ich migruje menej. Keď sa rozprší, tak je 
ich veľa.  Najviac migrujú večer za tmy a 
vlhkého počasia alebo za dažďa.  Aj ten-
to rok sme zachránili vďaka pomoci zo 
strany viacerých dobrovoľníkov okolo 
160 žiab – ropúch bradavičnatých.  Zis-
tili sme, že ropuchy sa od seba líšia veľ-
kosťou. Väčšie sú samičky a menšie sú 
samčeky. V druhej polovici migrácie už 
väčšina žiab ide opačným smerom, tak-
že naspäť do záhrad a do lesa nad ces-
tu.  Ani tento rok sme nestihli dať fólie 
načas. Dva dni pred založením fólií, sme 
narátali okolo 40 mŕtvych žiab na ceste. 
   Zakladanie fólií je dosť náročné, pre-
tože úsek cesty, kadiaľ migrujú žaby, je 
dosť komplikovaný. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým pracovníkom OcÚ vo Va-
laskej, pracovníkom VPP, žiakom zo ZŠ J. 
Simana a dobrovoľníkom, ktorí sa tejto 
akcie zúčastnili.

... je pravidelná biologická súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí sú členmi Stromu 
života. Teraz prebieha už tretí ročník tejto súťaže. Tento školský rok je zapojených do riešenia Envitalentu 
273 žiakov z celého Slovenska. Z našej ZŠ J. Simana ho v tomto školskom roku  riešilo 9 žiakov z ročníkov 6 
až 9 pod vedením pani učiteľky Slezákovej. Táto celoslovenská súťaž mala 6 kôl a naši žiaci dosiahli takéto 
úspechy: v 2. kole súťaže  získala 1. miesto - Radoslava Rafajová zo 7. B, v  4. kole súťaže získal 2. miesto - Lukáš 
Havaš zo 6. B a 3. miesto Radoslava Rafajová zo  7. B, v 5. kole súťaže 1. miesto obsadila opäť Radoslava Rafa-
jová  a 3. miesto Lukáš Havaš. Obaja súťažili v kategórii D určenej pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka.
   Vyhodnotenie jeho posledných troch kôl  prebiehalo v mesiacoch december - január, prinieslo opäť pre na-
šich riešiteľov výborné výsledky. V kategórii D (žiaci 6.-7. ročníka ZŠ) sa Radoslava Rafajová zo 7.B umiestnila 
na 2. mieste a Lukáš Havaš zo 6.B na 3. mieste.
   Od februára sa k vedomostným úlohám pridala praktická časť, v rámci ktorej žiaci riešili svoj bádateľský 
projekt na ľubovoľnú tému v oblasti prírodovedy alebo životného prostredia. Na konci školského roka sa 
uskutočnilo dvojdňové celoslovenské stretnutie Envitalentov v Demänovskej Doline, na ktorom boli prezen-
tované najzaujímavejšie vedecké projekty. NAJLEPŠIE sa darilo Matejovi POTANČOKOVI  z triedy 9. A, obsadil 3. 
miesto. BLAHOŽELÁME!

ENVITALENT a ENVITALENT VÝSKUMNÍK Radoslava Rafajová 7.B: Pozorovanie 
netopierov v okolí Valaskej
Netopiere sú živočíchy, ktorých sa mno-
ho ľudí bojí kvôli ich vzhľadu. No hovorí 
sa, že nemáme súdiť knihu podľa obalu. 
Možno ich výzor nie je príliš vábny, ale 
pre ľudí sú veľmi prospešné. Majú veľký 
vplyv na reguláciu hmyzu, ktorý je ich 
potravou. Táto téma ma zaujala z viace-
rých dôvodov. Naša obec sa nachádza 
v krasovej oblasti, takže sa tu nachádza 
mnoho jaskýň.  Práve jaskyne, skalné 
dutiny a dutiny v stromoch sú domov-
mi týchto tvorov. Okolo netopierov sa 
traduje množstvo povestí a mýtov a za-
ujímalo ma, či sú pravdivé. Súčasťou 
môjho výskumu bol rozhovor s jasky-
niarom Matúšom Matejkom, pozoro-
vanie a monitoring netopierov v teréne 
pomocou prístroja Batscanner, určo-
vanie netopierov podľa zachytených 
frekvencií a zvukov pomocou aplikácie 
BatLib., vyhodnotenie druhov netopie-
rov na základe výsledkov z Batscannera 
a rozhovoru s jaskyniarom.
Zistila som, že u nás sa vyskytujú tieto 
druhy netopierov:
• Podkovár malý - Rhinolophus hippo-
sideros 
• Podkovár veľký – Rhinolophus ferru-
mequinum 
• Uchaňa čierna  -  Barbastella barbas-
tellus 
• Ucháň svetlý  -  Plecotus auritus 
• Večernica hvízdavá  -  Pipistrelus pi-
pistrelus 
• Netopier obyčajný  -  Myotis myotis 
• Netopier veľkouchý  -  Myotis bechs-
teini 
• Netopier brvitý  -  Myotis emarginatus 
• Netopier Brandtov  -  Myotis brandti 
• Netopier vodný  -  Myotis daubentoni
Z rozhovoru s jaskyniarom p. Matejkom 
som sa dozvedela tieto informácie: 
Na akých miestach netopiere zimujú?
V baniach, jaskyniach, skalných du-
tinách a dutinách stromov, na týchto 
miestach žije 12 druhov.
Aký je ich prirodzený nepriateľ?
Chytajú ich sovy, ak nespia vysoko, 
tak aj líšky a kuny. Sú sovy, ktoré sa živia 
len netopiermi.
Aké informácie si netopiere dokážu 
odovzdať echolokáciou?
Dokážu si odovzdať informácie o 
svojej polohe, ale aj  to, kde je dobré 
zimovisko.

Prostredníctvom  tohto projektu som 
chcela zistiť, aké netopiere žijú v  mo-
jom okolí. Pozorovaním  som zistila, že 
druhy žijúce tu sú rozmanité a z rozho-
voru som sa dozvedela,  že ich počet-
nosť sa z roka na rok zvyšuje. Druhy žijú-
ce u nás, žijú skoro na celom Slovensku 
a takmer v celej Európe. Nevyznačujú sa 
nejakými výnimočnosťami, no svojou 
činnosťou pomáhajú nám, ľuďom. Ve-
rím, že výskum bol sčasti úspešný, lebo 
ľudia sa o netopieroch dozvedia viac.
Bližšie informácie a videá nájdete na 
stránke www.stromzivota.sk. 

 Ing. Slezáková, koordinátorka ekologic-
kej výchovy
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D e v a s t á c i a
Zdevastovaná morálka.

  Devastácia vzťahov. 
Devastácia prostredia, 
 vody, pôdy, ovzdušia, 

hôr a lesov.
Devastácia vesmíru, 

celého sveta. 
Devastácia vo všetkom,

čo súvisí s korunou tvorstva,
 človekom.

Príroda z posledných síl plní svoje určenie.
Zatiaľ čo ju človek systematicky devastuje.

Globálne otepľovanie.
 Mení sa klíma.

Vymiera živočíšna aj rastlinná ríša.
Nerovnováha druhov.

Darí sa len parazitom a inváznym škodcom.
Nielen v prírodnom prostredí,

ale aj v tom ľudskom.
Umelá inteligencia nás nezachráni.

 Svet je hore nohami, 
následkom devastácie 

v chcení, myslení a konaní.
Takéto sú plody našej sejby na Zemi.

Popletené životné hodnoty.
 Teraz sa nám to vracia späť,

padá na hlavy.
 Visí to nad nami ako Damoklov meč.

 Novodobé gilotíny,
   kde si hlavy stíname my sami.

Duša piští o pomoc.
 Stop, už toho bolo dosť.

Naše telá 
striedavo v zimnici a v horúčke 

o tom svedčia: 
V hlavách chaos, v duši zmätok.
Pohár trpezlivosti už pretiekol.

Nastal čas, blíži sa konečná!
Totálna devastácia.

Z každej strany úpadok
a po nás potopa.

Rozum zostáva stáť v nemom úžase!
Kto za to môže?

Človek.
Kto má zjednať nápravu?

Človek.
Ako, keď je zdevastovaný?

Modliť sa treba,
 o silu zmeniť sa, 

o odpustenie prosiť.
A čo bude ďalej?

Veľké upratovanie
v sebe, aj okolo seba.

  Za peniaze sa však
pokoj v duši kúpiť nedá,  

  čo sme siali, to musíme žať.
 Z tohto marazmu 

jediná cesta von znamená prejsť ju.
A potom to príde, rozpad, rozklad,

 zničenie všetkého, čo je zlé, 
aby mohlo nastať

prebudenie, pochopenie, zmierenie.

Epilóg
Urobme z chladného rozumu 

opäť nástroj ducha,
 založme novú, lepšiu sejbu 

 pre budúce pokolenia.
Nádej nech nám svieti na cestu!

Láska nech nám dáva silu!
 Cit nech je ukazovateľom smeru.

Iskričky Poznania v dušiach ešte živých
zapáľte pochodne za Komenského Všená-

pravu, 
dnes už aj  záchranu ľudstva.

Mgr. Mária Pacerová

   V tomto roku sa mi veľmi páčilo podujatie pre 
deti v rámci MDD. Športový deň na Chvatime-
chu. Dobrý nápad, výborná organizácia, dobré 
počasie, dobrá nálada. O to viacej ma zamrzelo, 
keď som sa o 2 dni dozvedela, že niekto volal 
policajtov k lanovke, že sa budú vyvážať okrem 
povoleného tovaru aj ľudia, čo nie je dovolené. /
Iba ak na vlastnú zodpovednosť ?/
Pritom padli obvinenia na nevinného člove-

Milí Valašťania, to, že v našej obci nie je do-
teraz vypracovaná štúdia parkovacích miest 
hoci o  tom Obecné zastupiteľstvo vo Va-
laskej rozhodlo uznesením 256/2014 zo dňa 
5. 3. 2014, nie je žiadna novinka. Niektorí ob-
čania to riešia po svojom - parkujú na tráve, 
pod stromami, či na ceste alebo zasahujú do chodníkov, prípadne natlačení pred bytovým 
domom jeden vedľa druhého. 
My sme sa rozhodli zistiť si, ako je to s vybudovaním parkovacieho miesta, aby sme neparko-
vali na miestach, na ktorých sa parkovať nemá. Na obecnom úrade som zhromaždil informá-
cie k tomu, čo všetko potrebujem a začala sa 3 mesačná cesta... na konci ktorej je vybudova-
né parkovacie miesto, ktoré spôsobilo v našej obci rozruch. Ale poďme pekne po poriadku:
- 1.2. až 6.2. 2017 som prechádzal susedov – vlastníkov bytov TDH 463, aby sa vyjadrili, či 
súhlasia alebo nesúhlasia s vybudovaním parkovacieho miesta na severnej strane obytného 
domu, výsledok: z 18 susedov súhlasilo 17,
- 15.2. 2017 som ako vlastník bytu v zastúpení našej zástupkyne podal ofi ciálnu žiadosť na 
obec. Súčasťou žiadosti bolo kladné stanovisko susedov, súhlasné stanovisko zástupky-
ne vlastníkov bytov z TDH 463 MUDr. Morihladkovej a tiež aj mapa lokalizácie parkovacieho 
miesta, samozrejme na moje vlastné náklady! Zaplatil som správny poplatok u p. Dianiško-
vej,
- 23.2. 2017 zasadala Stavebná komisia obce Valaská, ktorej predsedom je Ing. Bánik, ktorá 
dala súhlasné stanovisko s  realizáciou vybudovania parkovacieho miesta a odporúčanie 
pre Stavebný úrad obce Valaská,
- 8.3. 2017 mi bolo doručené rozhodnutie Stavebného úradu Valaská, v  ktorom bolo sú-
hlasné stanovisko s  uskutočnením drobnej stavby – „vybudovanie odstavnej plochy pre 
osobné motorové vozidlo“ do 2 rokov odo dňa doručenia,
- 28.3. 2017 boli zrealizované zameriavacie a výkopové práce Technickými službami Va-
laská. Chlapom som zaplatil za ich prácu kľúčom „niečo zajesť, niečo vypiť, niečo do vrecka“. 
Chcem zdôrazniť, že dovoz podkladových kociek mi bol riadne fakturovaný   6.4. 2017 au-
tom Iveco Daily 35C. Kocky som si zadovážil a kúpil „spod ruky“, nejde o nové kocky! a už von 
koncom nie zo zásob obce. 
- 2.5. 2017 bola stavba dokončená, skolaudovaná a zaznačená. 
Stavebný úrad, resp. zamestnanec obce mi povedal, že si vedľa mňa môžu postaviť ešte ďalší 
2 susedia parkovacie miesto. Je mi veľmi ľúto, že niektorí občania ma touto formou očierňu-
jú, že som si vybavil parkovacie miesto, lebo som zástupca starostu (aj keby som ním nebol, 
aj tak by som si ho vybavoval). Konal som tak, aby všetko bolo v poriadku. Nemám pocit, že 
by som našu obec ukrátil čo i len o jeden cent! Všetko som čestne vybavil a zaplatil.

PaedDr. Matúš MAGERA

Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu 
prírodných hodnôt hľadá záujemcu z radov poľnohospodárov,  

ktorý  sa chce stať jej členom v tomto volebnom období. 
Veľmi radi ho privítame medzi nami.

kontakt: Ing. Miriama Murínová, tel.: 048/6711503

ka. Prečo sa musí kaziť dojem z MDD takýmito 
hlúpymi a nepravdivými informáciami, ktoré sú 
spúšťačom negatívneho myslenia a vedú len k 
sporom? Skutok nahlásenia policajtom sa stal, 
ale nebol to ten človek, na ktorého to zvalili. 
Načo sú dobré také osočovania, veď nám ide o 
spoločnú vec. Urobiť radosť deťom.
   Treba poďakovať organizátorom za dob-
re vykonanú prácu, všetkým účastníkom 
za účasť, nie hádzať na pekné podujatie zlé 
svetlo.                                                        M. Pacerová

Problém 
s parkovaním

M D D
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Dňa 21.10. 2016 bola na referát výstavby a živ. 
prostredia doručená SVB žiadosť, ktorá sa tý-
kala briez pri domoch Tehelná 465 a Októbro-
vá 469. V žiadosti bola žiadosť o orez týchto 
stromov (ani zmienka o výrube), o výrube sa 
v tomto liste hovorilo ohľadom lipy na Októb-
rovej 470. 
Na obhliadke drevín na sídlisku som bol prí-
tomný ja, ako predseda komisie, a tiež aj Ing. 
Minárik a  p. Trnková. Celkovo sme prešli 16 
podnetov a medzi nimi aj podnet SVB Tehelná 
465 a Októbrová 469. Bolo dané stanovisko:
Žiadosť podaná na orezy drevín – breza oby-
čajná – stanovisko: žiadosti bolo vyhovené, 
orezanie drevín brezy, ktoré rastú pred obyt-
ným domov Októbrová 469 a Tehelná 465 sa 
zrealizuje v rámci obecnej údržby zelene v čase 

vegetácie a to od 1.4.2017 do 30. 9. 2017.
Musel som napísať tento článok, lebo po obci 
sa začali podávať dezinformácie, že komisia 
ŽP ,,jedným brezy dovolí vypíliť, a  druhým 
nie“, či reči typu ,,ako rozhodne, či nerozhod-
ne Magera, tak bude“. Pri obhliadke drevín 
sme sa (nielen ja) zamerali na 2 hľadiská:
1. či je výrub naozaj vo verejnom záujme 
a nielen na súkromné účely,
2. či nestačí len orez namiesto výrubu dre-
viny.

Touto formou chcem vyzvať SVB Októbrová 
469, 470 a Tehelná 465, aby opätovne doručili 
žiadosť na komisiu ŽP, aby tam jasne formulo-
vali, že chcú výrub briez, nie orez briez. Vyhli 
by sme sa tak zbytočnému  nedorozumeniu, 
ktoré očividne niekomu pomohlo, aby mohol 
zase útočiť a hľadať chyby.

PaedDr. Matúš MAGERA

(Z)ranená breza UPOZORNENIE
Na Námestí 1. mája vo Valaskej  boli vysa-
dené nové rastlinky do betónových nádob. 
Snaha na skrášlenie bola a hneď v tom čase 
- 7.6. 2017, keď sa vysádzali, dá sa povedať 
,,chamtiví“ ľudia sadenice vytrhli a ukradli. Je 
to zlé znamenie, lebo čo jeden zasadí, druhý 
by nemal kradnúť. Upozorňujeme občanov, 
všímajte si neprispôsobivých občanov a upo-
zornite jednak ich a potom aj pracovníkov 
Obecného úradu Valaská. Buďme všímaví k 
svojmu okoliu a hlavne k prírode. To isté platí 
aj o vodičoch osobných áut, ktorí parkujú na 
zelených plochách. Nie je vám ľúto, že ničíte 
zeleň v dedine, ktorú založili vaši predkovia? 
Nežime v prostredí obklopení  len betó-
nom, ale vážme si každý kus zelene, pokiaľ 
ju máme. Prosím za všetkých občanov našej 
dediny, ktorí nie sú ľahostajní k tomu, keď sa 
dejú zlé veci.
Za vaše pochopenie ďakuje Blažena Pastírová

Bol som zapletený do komplotu, 
v  ktorom som bol obvinený, že 
som úmyselne naťahoval čas, aby 
poslanci OcZ nemohli včas od-
povedať na doručenie uznesenia 
a výzvu na odpoveď.
Pre vás všetkých, ktorí viete, 
o čom píšem, ale aj pre vás ostat-
ných – pozorne čítajte:
10.4. 2017  bola doručená na 
obecný úrad výzva a  uznesenie 
(nikto z nás poslancov o tom ne-
vedel),
12.4. 2017 na pracovnom stretnu-
tí o  tejto skutočnosti informoval 
nás, poslancov, prednosta úradu 
(v tom čase bola ani nie polovica 
zboru na stretnutí),

Ako poslanec obecného zastu-
piteľstva (OcZ) som na dvoch 
ostatných zasadnutiach OcZ 
písomne podal interpelácie na 
starostu obce. Interpelácia na 
starostu znamená, že poslanec 
kladie starostovi obce otázku 
a  on  na túto otázku odpovedá. 
Na prvých 14 interpelácií sta-
rosta neodpovedal vôbec. Od-
povede som sa nedočkal ani na 
20 interpelácií, ktoré som písom-
ne predložil na OcZ, konanom 
05.04.2017. Veď všetci vieme, že 
na týchto zasadnutiach staros-
ta nebol prítomný. V  takomto 
prípade je jeho povinnosťou na 
interpelácie odpovedať písomne 
do 30 dní. Ani v jednom prípade 
sa tak nestalo.

Moje interpelácie sú zapísa-
né v  zápisniciach zo zasadnutí 
OcZ zo dňa 01.03.2017 a zo dňa 
05.04.2017. Prikladám odkaz na 
webové sídlo obce, kde si mô-
žete prečítať moje otázky http://
www.valaska.sk/zapisnice-z-ro-
kovani-ocz.html.
Starosta obce neodpovedá na 
položené otázky, ktoré súvisia 
s  činnosťou komisie pre roz-
voj obce, stavebný poriadok 
a  územný plán, s  chodom obce, 
riadením obecného úradu ako 
aj  s  hospodárením s  fi nančnými 
prostriedkami. 
Starosta obce ignoruje poslan-
cov, tým ignoruje aj postavenie 
obecného zastupiteľstva. Veď 
obecné zastupiteľstvo je orgán 

Ignorácia starostu obce pokračuje naďalej

následne bola Veľká noc – štátne 
sviatky,
 v utorok (hneď po Veľkonočnom 
pondelku) 18.4. 2017 som bol na 
obecnom úrade a  poprosil som 
sekretárku obce, aby dokumenty 
11x vytlačili a písomne každému 
poslancovi odovzdali, zároveň 
som v  ten istý deň poslancov 
e-mailom informoval, že dosta-
nú do vlastných rúk predmetný 
dokument k  preštudovaniu, kde 
som konštatoval, že už  uplynulo 
7 dní, počas ktorých bolo možné 
sa vyjadriť  (účel, náhoda, zámer 
... nechám na posúdenie každého 
z vás),
v  čase od 18. do 19.4. 2017 bol 

všetkým poslancom doručený 
dokument,
spoločne sme sa dohodli (nie ja, 
ale všetci poslanci), že 26.4. 2017 
zvoláme pracovné stretnutie 
poslancov a  hlavnej kontrolórky, 
toho stretnutia sa zúčastnilo 9 
poslancov,
1.5. 2017 sme (Magera, Dundovič, 
Pastírová, Kúdelková) dali všetky 
dokumenty dokopy, aby sme to 
mohli poslať, chýbal podpis hlav-
nej kontrolórky,
2.5. 2017 som bol na úrade, ale 
hlavná kontrolórka v práci nebo-
la,
3.5. 2017 prišla za mnou do školy 
a  podpísala, čo mala. Následne 
som jej celú agendu odovzdal 
s dôverou, aby to poslala poštou, 
o čom ma potom e-mailom infor-
movala.  

Do dnešného dňa sme my, 
poslanci, nedostali žiadnu od-
poveď. Nemám pocit, že by som 
úmyselne naťahoval čas, aby naša 
odpoveď (teda aj moja odpoveď) 
neprišla na súd v  čase, v akom 
má. Opätovne som bol prostred-
níctvom e-mailov očierňovaný! 
Škoda, že si to niektorí nenechajú 
vysvetliť, ale šijú zahorúca, poni-
žujú a zhadzujú. 

PaedDr. Matúš MAGERA

Story ústavný súd

obce, ktorý je v zákone postave-
ný na tú istú úroveň, ako je sta-
rosta obce. Je na škodu, že pre 
Valaskú to platí iba v zákone.
Vážení občania!
Pýtajte sa aj vy starostu obce, čo 
vás trápi, v  čom vám treba po-
môcť, ako zlepšiť chod a činnosť 
v obci. Na kladenie vašich otázok 
môžete využiť zasadnutie OcZ, 
tak, ako som to urobil aj ja. Mož-
no, že budete úspešnejší.
Keď starosta obce neodpovedá 
poslancom obecného zastupi-
teľstva, verím, že odpovie aspoň 
vám.

Valaská, 14.05.2017
Ing. Peter Bánik

poslanec OcZ

Od 13. júna 2017 registrujeme 
ďalšiu zmenu v personálnom 
obsadení poslaneckého klubu 
Obecného zastupiteľstva Va-
laská. Ako sme sa dozvedeli, 
ďalšia poslankyňa obce PhDr. 
Zuzana Kúdelková zložila svoju 
funkciu a vzdala sa mandátu 
poslanca, ako aj všetkých člen-
stiev v komisiách pri obecnom 
úrade a zároveň aj postu pred-
sedu Komisie pre ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov a pre-
šetrovanie sťažností vo Valaskej. 
V priebehu tohto volebného 
obdobia je to už  šiesta poslan-
kyňa, ktorá zložila svoj mandát.  
Svoje rozhodnutie odôvodnila 
na základe dlhého uvažovania 
a prehodnotenia skutočností 
a okolností. Podľa výsledkov v 
komunálnych voľbách 2014 by 
ju mal podľa poradia nahradiť 
p. Aurel Starke.

RR

Ďalšia zmena 
v poslaneckom 

klube
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   Prešlo pekných 25 rokov od založenia ZO JDS vo Valaskej. Základná orga-
nizácia bola založená 20. júna 1993 na podnet  našej čestnej predsedníčky, 
pani Božky Mikloškovej. Prvým predsedom sa stal pán Martin Švantner 
a členovia výboru boli p. Cázerová, Siman, Mikloško, Gotlieb, Švec a Mik-
lošková. Zakladajúcich členov bolo 20 a do konca roka pribudlo 60 členov. 
Ďalšími  členmi výborov boli: p. Zoltán Fábry, Betka Gallová, Anna Calot-
ková, Emília Gibalová, Jarmila Havrilová, Milan Kúdelka, Jozef Horvát, Jo-
lana Švantnerová, Ing. Mikuláš Trangoš, Erika Trangošová, Anna Mirilovi-
čová, Mária Petrincová, Darina Felnerová, Ing. Ladislav Tornáry, Miroslav 

Seniori - brigádnici Čiernohronskej železničky s p.riaditeľom Alešom Bílekom

   Je tu rok 2017 a my sme začali svo-
ju činnosť pravidelným stretávaním 
v klube dôchodcov, kde sa stretáva-
me každý štvrtok v zimnom období 
v čase od 15:00 – 17:00 hod., v let-
nom od 17:00 – 19:00 hod. Zaobe-
ráme sa rôznymi ručnými prácami 
alebo sa pripravujeme na športové 
a  iné akcie, ktoré sa uskutočňujú 
našou organizáciou OO JDS alebo 
obcou. Pripravili sme si oslavu fa-
šiangovú, a  to v  Klube dôchodcov 
vo Valaskej a tiež i na Piesku. 
   28. februára sme mali výročnú 
členskú schôdzu, na ktorej sa zú-
častnilo 114 členov. Otvorila ju 
podpredsedníčka Vierka Sedláko-
vá privítaním prítomných členov 

práce na rok 2017, ktorý členovia 
mohli v  diskusii doplniť. Po prího-
vore hostí a diskusii bolo prečítané 
uznesenie schválené a  podpred-
sedníčka ukončila výročnú schôdzu 
a pozvala všetkých na malé občer-
stvenie. 23. februára sme mali pred-
nášku ,,Iný pohľad na naše zdravie“. 
Marec sme začali výletom s členmi 
SM z Piesku na Hrebienok. V polovi-
ci marca sa uskutočnilo posedenie 
,,Poézia a próza“ – bolo to komorné 
vystúpenie žiakov a  dospelých. O 
3 dni sa uskutočnilo popoludnie 
pre ženy, ktoré viedla pani Štug-

uskutočnil už 7. ročník peknej ak-
cie ,,Vyčistime si obec“ so žiakmi 
ZŠ. Tiež sme sa zúčastnili na Piesku 
na vynášaní Moreny s  členmi MS. 
Peknou akciou, ktorá bola pre nás 
nová, bolo vyčistenie okolia koľaj-
níc Čiernohronskej železničky. Táto 
brigáda sa uskutočnila spolu s člen-
mi ZO JDS zo Štiavničky. Čistili sme 
trasu z Chvatimechu až po Hronec. 
Brigáda sa uskutočnila po dohovo-
re s pánom riaditeľom železničky. 1. 
mája sme sa zúčastnili na otvorení 
železničky, tohto roku vo Vydrove. 
17. mája sa uskutočnil už 11. roč-
ník Okresných športových hier na 
Michalovej. Zúčastnilo sa  nás 25 
členov. Otvorenie hier bolo o  9:00 
hodine na ihrisku. Prihovoril sa 
predseda OV JDS a  starostovia 
niektorých obcí. Za našu organi-
záciu súťažilo 13 členov. Výsledky 
umiestnenia našich členov:
Seniori A – od 60 – 70 rokov:

vrh guľou: 1. miesto – Martin Popo-
vič
hod RG na cieľ: 3. miesto – Martin 
Popovič
Seniorky C – od 60 – 70 rokov
vrh guľou: 3. miesto – Viera Sedlá-
ková
Seniorky D – nad 70 rokov    
beh na 50 m: 
1. miesto: Anna Démeová
2. miesto:  Mária Pippichová
hod váľkom: 3. miesto: Viera Čiefová
Ako organizácia sme sa umiestnili 
na 4. mieste. Putovný pohár o naj-
úspešnejšiu organizáciu – prvé tri 
miesta obsadili: 
1. MO JDS Brezno
2. ZO JDS Michalová
3. ZO JDS Podbrezová
Dňa 14. júna sa v  Pohronskej Pol-
hore uskutočnil 16. ročník Okresnej 
prehliadky speváckych súborov. 
Našu organizáciu i  obec reprezen-
toval spevácky zbor ,,Senior“. 

Seniori dávajú do povedomia svoju činnosť

a  hostí: zástupcu starostu PaedDr. 
Matúša Mageru, poslanca Ing. Jána 
Dundoviča, Elišku Fodorovú za OV 
JDS, Lýdiu Krupovú a  kultúrnu re-
ferentku Danku Králikovú. Potom 
oboznámila s  programom a  dala 
slovo predsedníčke ZO JDS Mgr. 
Eve Kúdelkovej. Predsedníčka po-
dala správu o  činnosti organizácie 
za rok 2016. Potom prečítala plán 

nerová. Naše členky mali výstav-
ku ručných prác a  tiež vystúpili 
s  pekným programom. 31. marca 
sa uskutočnila Okresná prehliadka 
poézie a prózy v Brezne. Zúčastnili 
sa jej naše 3 členky, z ktorých Vier-
ka Fašková postúpila do krajského 
kola. Apríl sme začali účasťou na 
prezentácii knihy s  autorkou Mgr. 
Evou Hančákovou a  11. apríla sa 

Mihok, Ladislav Pravotiak, Benčíková, Anton Kuzma, Holko, Mesiarová, 
Babicová, Balúchová, Anna Démeová, Krajčiová, Borošová. Od roku 2006 
je predsedkyňou Mgr. Eva Kúdelková a  postupne pribúdali noví členovia 
výborov -  Mgr. Oľga Molčanová, Marta Medveďová, Marta Petrová, Hele-
na Tóthová, Viera Babčanová a Izabela Pitoňáková – nakoľko sa k nám za-
pojili i dôchodcovia z Piesku.  A poslednými novými členmi výboru sú Viera 
Sedláková, Jozef Keller, Martin Popovič, Nina Karasová a Martin Krupa, kto-
rý v tomto roku odstúpil a nahradila ho Mária Janáčiková.
Toto krásne výročie seniori oslávili slávnostným posedením 16. júna. Zú-
častnilo sa 96 členov a  pozvaní hostia – starosta obce Ing. Juraj Uhrin, 
predseda OV JDS Mgr. Daniel Kianica, poslanec VUC Jozef Tokár a za KV 
JDS Eliška Fodorová. 
Posedenie otvorila predsedníčka ZO Mgr. Eva Kúdelková. Privítala prítom-
ných členov a  hostí. Potom v  krátkosti hovorila o  začiatkoch založenia 
organizácie, ktorí členovia boli pri vzniku a  kto bol prvým predsedom, 
a postupne sa dostala k terajším funkcionárom. Spomenula akcie organi-
zované ZO JDS, OO JDS, KO JDS a tiež o akciách poriadaných obcou a MKS, 
na ktorých sa zúčastňujeme. Každú akciu máme zdokumentovanú v na-
šich dvoch kronikách, na ktorých majú zásluhu kronikárky p. Mirilovičová 
Anna, Havrilová Jarmila a  v  súčasnosti p. Marta Petrová. Akcie, ktoré sa 
uskutočňovali, priťahovali viac dôchodcov k členstvu do ZO. Pri 15. výročí 
bolo v organizácii 317 členov, momentálne je 231 členov. Sme najväčšia 
organizácia v okrese.  Všetkým členom predošlých výborov boli odovzdané 
ďakovné listy, ktoré im odovzdali predsedníčka ZO, predseda OV JDS a sta-
rosta obce.   

Za organizáciu napísala Helena Tóthová, členka výboru.

Seniori oslávili 25. výročie založenia ZO JDS vo Valaskej



formou chcem poďakovať našim deviatakom za vzornú reprezentáciu 
školy a seba počas ich vzdelávania na našej škole a prajem im úspech 
aj v ďalšom živote. No a našim ostatným biológom prajem, aby ešte aj 
naďalej úspešne reprezentovali tak seba, ako aj našu školu. Už teraz sa 
všetci tešíme na 52. ročník biologickej olympiády! 

Chemická olympiáda je už z iného súdka. V tej-
to súťaži musia žiaci vedieť nielen 100 %-ne 
chémiu, ale musia mať aj logické myslenie 
a osvojené matematické operácie.
Napriek veľkej náročnosti sa našli 2 odvážni 
chemici, a to Monika Štiaková (IX.A) a Radovan 
Floch (IX.B).

V domácom kole chemickej olympiády mala Monika pred Radkom 10 
bodový náskok – obaja boli úspešní riešitelia, a tak právom postúpili 
do školského kola, v ktorom si druhý raz zmerali svoje sily.
Monika opätovne získala 10 bodový náskok. Čakali sme, ako dopadnú 
ostatní súťažiaci zo škôl okresu Brezno, nakoľko postupový kľúč che-
mickej olympiády je podľa získaných bodov. Nakoniec obaja naši bo-
jovníci postúpili na okresné kolo.

V okresnom kole ich čakala prvá skúška, vedomostný test z chémie 
a  chemické výpočty. Monika aj Radko to úspešne zvládli, a  tak po-
stúpili na laboratórnu – praktickú časť olympiády. A ako to nakoniec 
dopadlo? Monika skončila na  2. mieste a postúpila na krajské kolo. 
Radko nakoniec skončil na 5. mieste. 
Som na vás hrdý! Ste obaja super a keby som mal klobúk na hlave, 
tak ho dám pokorne pred vašimi vedomosťami dole z hlavy! Obom 
prajem úspech na stredných školách!

PaedDr. Matúš MAGERA
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V  priestoroch obecnej knižnice je inštalovaná výstava fi gúrok z  kin-
dervajíčok. Počas celého leta sa môžete prísť na ňu pozrieť v  čase 
otváracích hodín obecnej knižnice. Hoci vystavených fi gúrok je dosť 
málo, nakoľko sa zapojilo málo osôb, je veľmi pekná. Touto cestou 
chceme poďakovať  ŠZŠI vo Valaskej, ktorá reagovala na výzvu v mi-
nulom čísle VH a priniesli svoje fi gúrky,  tiež ďakujeme Terezke Vlko-
láčkovej zo 4. ročníka ZŠ J. Simana vo Valaskej, ktorá priniesla veľké 
množstvo fi gúrok, tiež bratom Gabkovi a Florkovi Pacerovcom, ktorí 
tiež priniesli svoje fi gúrky. Možno v budúcnosti  pri podobnej výstave  
toho bude viac. 

Za kultúrnu komisiu M. Pacerová 

Chceme sa srdečne poďakovať 
pedagógom a  žiakom ZUŠ vo Va-
laskej.  Za milé privítanie, odborný 
výklad s praktickými ukážkami hry 
na hudobných nástrojoch. Hlavne 
Mgr. Adriane Bundovej, ktorá nám 
krásne zahrala na gajdách a  pred-
stavila aj iné dychové nástroje. Celá 
škola je úžasne zladená krásnymi  
výtvarnými prácami žiakov – obdi-
vuhodné, čo všetko dokážu vytvo-
riť. Odchádzali sme od vás  nabití 
pozitívnou energiou a  plný krás-
nych zážitkov. Ešte raz ďakujeme! 

Žiaci ŠI OUI Valaská 
 

Vážení spoluobčania,
náš rodák z Valaskej, miestnej časti Piesok, Ing. Peter Patúš zostavuje 
publikáciu Kto bol kto v  lanovej doprave na Slovensku, v  ktorej bude 
časť venovaná aj našim spoluobčanom, ktorí, žiaľ, nie sú už medzi 
nami a ktorí sa zaslúžili o výstavbu lanovky na Chvatimechu – Jozefovi 
Kamarášovi, Gabrielovi Ťatliakovi a Štefanovi Mrázovi. V tejto súvislosti 
si dovoľujeme požiadať v mene zostavovateľa tých spoluobčanov, kto-
rí ste ich poznali alebo ste  s nimi spolupracovali, aby ste poslali svoje 
osobné spomienky (v rozsahu max. A 4, t.j. 30 riadkov) na mailovú ad-
resu: peter.patus1@gmail.com. Privítame aj foto (najmä Jozefa Kama-
ráša), ktoré môžete poslať scanované na horeuvedenú mailovú adresu, 
alebo ako dokument poštou na adresu: Ing. Peter Patúš, Nám. Ľ. Štúra 
10, 974 05 Banská Bystrica.  
Ďakujeme vám vopred za vašu spoluprácu

Redakcia Valaštianskeho hlásnika 

V tomto školskom roku sme sa opätovne zúčastnili 
biologickej olympiády. Po úspešnej realizácii škol-
ského kola postúpili naši talentovaní biológovia 
na okresné kolo, kde si zmerali vedomostné, ale 
aj praktické a projektové schopnosti  v  rámci škôl 
okresu Brezno.
Výsledky boli pre našu školu veľmi priaznivé a mňa 
ako učiteľa biológie veľmi potešili a zároveň uistili, 
že výučba biológie u nás má v rámci okresu veľký 
kredit. Veď posúďte sami...

Kategória D – súťaž žiakov 6. – 7. ročníka
Reprezentovali nás 5 žiaci. V  projektovej časti Radoslava Rafajová 
(VII.B) získala 1. miesto s témou  „Pozorovanie netopierov v okolí Va-
laskej“. V teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovali 3 žiaci 
a umiestnili sa na prvých troch miestach, a to nasledovne, víťazom sa 
stal Filip Kováčik (VII.A), na druhom mieste bola Tajana Koľajová (VII.A) 
a na treťom mieste skončila Radoslava Rafajová (VII.B). 
Kategória C – súťaž žiakov 8. – 9. ročníka
Reprezentovali nás 4 žiaci. V  projektovej časti Matej Potančok (IX.A) 
vyhral a získal 1. miesto za krásne spracovanú tému  „Monitorovanie 
ekologických faktorov vody „mŕtveho“ ramena rieky Hron vo Valaskej“. 
S týmto projektom súťažil aj na celoslovenskej environmentálnej sú-
ťaži na Liptove, kde získal veľmi pekné 3. miesto. V tejto kategórii bola 
na 2. mieste Katarína Kureková (IX.B) s  témou „Mýtus pukania prs-
tov“. Obaja žiaci postúpili aj na krajské kolo v Banskej Bystrici. V teo-
reticko-praktickej časti sa podarilo Lucii Pohorelcovej (IX.B) vyhrať 1. 
miesto a tiež postúpila do krajského kola. Oliver Vlček (VIII.A) skončil 
na 4. mieste. 
Zhrnutie na záver: 
V 4. kategóriách sme získali 4 razy prvé miesto. Z ôsmich našich žiakov 
sa umiestnilo 7! Čo považujem za veľký úspech našich žiakov. Touto 

KindermániaKindermánia

Návšteva ZUŠ vo Valaskej 
– Deň otvorených dverí OZNAM

Oznamujeme čitateľom 
Obecnej knižnice 

A. A. Baníka vo Valaskej, 
že od 20.6. 2017 

prebieha inventarizácia 
a elektronizácia knižničného 

fondu. Preto prosíme 
čitateľov, aby vypožičané 

tituly čo najskôr vrátili, 
a počet zapožičiavania kníh 

bude v tomto čase 
obmedzený.

Biologická a chemická olympiáda v ZŠ J. Simana



S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 19. júna 2017 
zomrel v Košiciach vo veku 78 rokov náš bý-
valý občan a rodák z Piesku

JUDr.  pplk. Ladislav Čunderlík.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach žije spomienkami.

 Smútiaca rodina

Kto žije v srdciach  tých, ktorých opustil, ten 
nezomrel a navždy ostane v našich spomien-
kach. 
Dňa 16. mája uplynulo desať rokov odvtedy, 
čo nás opustil manžel, otec, starý otec a brat

Jozef PEŤKO. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s 

rodinami a ostatná rodina. 

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne.

Dňa 17. júna uplynulo desať rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil  p. Otto  Hauer.

S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
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JUBILANTI

NARODILI SA

Anna Hartvichová, 85
Júlia Hrušková, 85

Blažena Mojžišová, 85
Angela Madarová, 85
Margita Giertlová, 85

Ján Haviar, 80
Mária Hriančiková, 80
Terézia Kúdelková, 80
Milena Kúdelková, 75

Ján Kaderiak, 75

*24.04.2017 – Matúš Pavlovský
*14.05.2017 – Kristína Urbanová

*22.05.2017 – Maroš Harvan
*01.06.2017 – Laura Gubčová

*11.06.2017 – Alexander Baran

ROZLÚČILI SME SA

+30.04.2017 – Ľudmila Zerzanová (*17.04.1931)
+08.05.2017 – Erika Válovčanová (*06.01.1942)
+08.05.2017 – Alžbeta Mikošová (*15.01.1934)
+07.06.2017 – František Blahút (*04.10.1948)

Vítame ťa na svet, drobec malý! Sudičky nech pre teba majú 
život krásny, ako maľovaný džbán a v ňom plno radovánok. 
Všetko najlepšie k narodeniu bábätka.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v 
srdciach zostávajú. 

Roky tak padajú
ako meteory,
jubilant ich strácal,
nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav
tajomstvá vesmíru

Zdenka Škultétyová, 75
Oľga Turňová, 75
Ľudovít Kováč, 75

Mgr. Mária Škultétyová, 70
Anna Zlevská, 70
Ján Vrbovský, 70

Jarmila Havrilová, 70
Božena Lenghartová, 70

Margita Krupová, 70
Viera Šneková, 70

UZAVRELI MANŽELSTVO

06.05.2017 – Pavol Dlugoš  a Dominika Henželová
06.05.2017 – Ľubomír Ridzoň a Lucia Šimová

27.05.2017 – Timotej Hlaváčik – Patrícia Ličková
17.06.2017 – Lukáš Laksík – Mariana Dobišová
17.06.2017 – Martin Kupec – Zuzana Durajová

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu 
spoznávať.
V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si vašu lásku nikdy 
pokaziť.

NEKROLÓG
nechajúc za sebou
činov hru nesmiernu.
Horkosť sa tratila,
zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo
a láskou víťazí.

SPOMIENKY

František Blahút
František sa narodil 4. októbra 1948 v Hronci ako druhé z piatich detí rodi-
čov Emílie a Františka Blahútovcov.
Počas svojho života bol milujúcim synom, vnukom, manželom, otcom, sta-
rým otcom, bratom, švagrom, zaťom, svokrom, kamarátom a kolegom.
Bol dobrosrdečný, vtipný, šikovný a zručný. Stále niečo budoval a vylepšo-
val. Čo sa dalo, si najradšej vytváral a vyrábal sám. Rád sa stretával s pria-
teľmi, krásne hral na gitare a  spieval. V  mladosti si s  kamarátmi založil 2 
hudobné skupiny. Hrávali na rôznych akciách, svadbách, diskotékach či 
silvestrovských zábavách. Miloval posedenie s  rodinou a  kamarátmi pri 
ohníku a varenie guľášov na svojich chatkách. Mal rád ľudí a ľudia mali radi 
jeho. Miloval život, rád sa zabával, tešil, fotil, natáčal videá, spoznával nové 
krajiny a miesta.
František svoje detstvo prežil v Hronci. Po skončení základnej školy študo-
val na Hutníckej priemyslovke v Tisovci. Po maturite v r. 1967 začal pracovať 
v Železiarňach v Podbrezovej, kde pracoval na rôznych pozíciách. Najdlhšie, 
až do svojho odchodu do dôchodku v r. 2013, pracoval ako vedúci defek-
toskopie. Defektoskopia mu učarovala. Významne sa podieľal na zavádzaní 
a budovaní tohto odboru na Slovensku. Aktívne sa mu venoval, až sa po-
stupne praxou a  vzdelaním vypracoval medzi špičku v  tomto odbore na 
medzinárodnej úrovni. Tejto práci, ktorá bola zároveň jeho koníčkom, sa 
neprestal venovať ani počas dôchodku. V roku 2014 mu bolo Slovenskou 
spoločnosťou pre nedeštruktívne testovanie udelené „Ocenenie za zásluhy 
o rozvoj nedeštruktívneho testovania na Slovensku“.
V roku 1970 sa oženil. S manželkou Martou majú dve dcéry Adrianu a Ra-
doslavu, ktoré veľmi miloval. Bol starostlivým otcom, na ktorého sa vždy 
dalo spoľahnúť. Pokladom pre neho bol jeho jediný vnuk Matej, ktorého 
mu v roku 1995 dala dcéra Adriana.
František nás navždy opustil 7. júna 2017. Zomrel náhle a nečakane vo veku 
68 rokov na svojej chatke v Hronci, v prekrásnom prostredí, sám v pokoji, 
tak, ako to miloval.



Dňa 21. júna 2017 sme si pripomenuli smut-
ných 11 rokov, ktoré v našich životoch chýba 
naša drahá mama a stará mama 

Elena Abrhámová. 
S láskou a vďakou na teba spomínajú tvoje deti a vnučky 

Tíško žila, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske 
a dobrote.
Dňa 5. augusta si pripomenieme desiate výro-
čie úmrtia našej mamy a sestry  

Margity Kuvikovej rod. Žiakovej.
S láskou spomínajú synovia Radovan, Ras-
tislav, sestry Mária, Viera a priateľka Zdena

 Ďakujeme všetkým, ktorí  jej venujú tichú 
spomienku.  

Ruky pracovité museli skrehnúť, 
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. 
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, 
ty spíš svoj večný sen. 
Dňa 15. júla si pripomenieme 7. výročie od 
úmrtia našej manželky, mamičky a starkej 

Anny Balogovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň ti patrí 
naša spomienka. 
18. júna uplynul druhý rok, kedy nás opustila 
naša drahá manželka, mama, starká, prastar-
ká, sestra, svokra a krstná mama

Rozália GALLOVÁ. 
S láskou a úctou v srdci spomínajú manžel, 

dcéry s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a 
ostatná rodina. 

Keď zomrie mama, slniečko zájde, v srdci nám ostane smútok 
a chlad. 
V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by jak 
mama vedel mať rád.
Dňa 24.6.2017 si pripomenieme 1. smutné 
výročie, čo nás navždy opustila milovaná 
manželka, mamina, starká, sestra 

Mária Trnavská z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry 

s rodinami, súrodenci a známi.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš stále s nami. 
Dňa 30.6. uplynie rok odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný manžel, ocko, starký, 
krstný otec a príbuzný 

Milan Kúdelka.
S láskou a úctou spomína manželka, syn, 

dcéra s manželom, vnučky Viktorka a Vero-
nika a ostatná rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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SPOMIENKY
Do tmy sa zapáli  
kahanec nádeje, 
do duše boľavej
spomienky naleje.

V tichosti vyprosme 
veľký dar pokoja, 
kým sa nám duše raz 
naveky nespoja.

Dňa 7.6.2017 sa naše dievčenské družstvo 
zúčastnilo prvý raz fl orbalového turnaja 
v Brezne
v priestoroch zimného štadióna. Tento turnaj 
organizovali FBK Horehronec Brezno, mesto
Brezno, Banskobystrický samosprávny kraj, 
Technické služby mesta Brezno. Ako sa nám
darilo, prečítajte si.

1. zápas: Valaská 3:1 Mazorník (2:1) 3 góly 
Kristína Molčanová VIII.A
2. zápas: Valaská 0:2 Pionierska 2 Brezno 
(0:1)
3. zápas: Valaská 3:1 Gymnázium Brezno 
(2:1) 3 góly Kristína Molčanová VIII.A

Celková bilancia: 3 zápasy, 2 výhry, 1 pre-
hra, skóre 6:4, zisk 4 bodov.

Družstvo v  zložení - útočníčky: Kristína 
Molčanová (kapitánka), Vanesa Bernáthová 
(VII.B), Simona Majchútová  (VIII.B), Martina 
Struhárová (VIII.B) obrankyne: Lucia Poho-
relcová (IX.B), Katarína Kureková (IX.B), Lucia 
Koporecová (VIII.B), Petra Compelová (VIII.B)

Florbalový turnaj žiačok základných škôl Horehronia
brankárka: Paulína Zelenčíková (VII.A) ná-
hradníčka: Eliška Pišojová (VII.B) získalo na
turnaji veľmi pekné a zaslúžené 2. miesto!
Dievčatá svojou krásnou hrou, ale hlavne veľ-

kým srdcom ukázali, čo v nich je! Blahoželám 
vám – ste super, v septembri pokračujeme !!

PaedDr. Matúš MAGERA
tréner fl orbalového družstva dievčat
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Pri príležitosti Dňa detí sa vo štvrtok 8. 6. 2017 
v  priestoroch telocvične ZŠ J. Simana vo Va-
laskej uskutočnil druhý ročník fl orbalového tur-
naja žiakov základných škôl okresu Brezno.

Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl. Na základe žrebu 
sa rozdelili do 2 skupín. V  skupine „A“ súťažilo 
domáce družstvo ZŠ J. Simana Valaská - chlapci, 
ŠZŠi Valaská, Gymnázium  Brezno. V skupine „B“ 
súťažili ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno, ZŠ s MŠ Ne-
mecká a ZŠ J. Simana Valaská - dievčatá.  
Organizačný výbor turnaja: Mgr. Š. Piliarová 
(riaditeľka ZŠ J. Simana Valaská),  Ing. Anna 
Fischerová (MO MS Valaská), Ing. J. Uhrin (sta-
rosta obce Valaská), PaedDr. M. Magera (od-
borný garant turnaja, zástupca starostu obce 
Valaská).

Ako sa darilo našim dievčatám?
1. zápas: Valaská 0:3 ZŠ s MŠ K. Rapoša Brez-
no
2. zápas: Valaská 0:4 ZŠ s MŠ Nemecká 
3. zápas: Valaská 2:1 ŠZŠ Valaská (2 góly K. 
Molčanová VIII)
Celkovo skončili na veľmi peknom 4. mieste! 
Viacerých zúčastnených prekvapila výborne 
chytajúca brankárka Paulína Zelenčíková (VII.A), 
ktorú si už všimli aj v profesionálnom klube FBK 
Horehronec.
Ako sa darilo našim chlapcom?
1. zápas: Valaská 4:1 Gymnázium  2 góly A. 
Šuba VIII.A, 1 gól M. Oravec VII.A a D. Hučko VIII.B
2. zápas: Valaská 4:1 ŠZŠ Valaská 2 góly D. 
Hučko VIII.B, 1 gól A. Šuba VIII.A a J. Dundovič 
VI.A
Semifi nálový zápas:
3. zápas: Valaská 0:1 MŠ K. Rapoša Brezno 
 
Žiaľ, naši chlapci neuniesli prehru v semifi nále 
a na základe nešportového správania boli vylú-
čení z turnaja.
Naši chlapci sa musia ešte veľa učiť, napríklad 
od dievčat, chýba im pokora, ale hlavne majú 
veľmi nezdravé sebavedomie! Verím a  dúfam, 

V sobotu 22. apríla pre obyvateľov Valaskej usporiadal oddiel stolného 
tenisu tradičný turnaj.
I  keď záujemcov bolo menej, ako sme zvyknutí, ale v  dobrej nálade 
a priateľskej atmosfére sa odohrali bojovné zápasy, ktoré priniesli toto 
konečné umiestnenie hráčov:
1. Miroslav Makovník st.   
2. Andrej Skaloš     
3. Pavol Šmidák     
4. Miroslav Makovník ml.
5. Dušan Sliačan
6. Stanislav Slivka
7. Pavel Vilhan
8. Jozef Kurek
9. Lucia Paulovičová
Ocenenia najlepším trom hráčom osobne odovzdal starosta obce Ing. 
Juraj Uhrin.

Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2017

že práve tento moment bude niečo pre nich 
znamenať!

CELKOVÉ PORADIE:
1. miesto: ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno – minulo-
roční víťazi turnaja!  
2. miesto: Gymnázium J. Chalupku Brezno 
3. miesto: ZŠ s MŠ  Nemecká 
4. miesto: ZŠ J. Simana Valaská – dievčatá    
5. miesto: ŠZŠi Valaská
Bez umiestnenia: ZŠ J. Simana Valaská - chlapci 
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Mi-
chal Berky (ZŠ s  MŠ Nemecká) s  počtom 7 
strelených gólov. Od zástupcu starostu PaedDr. 
Matúša Mageru dostal  novú hokejku! Rozhod-
covia turnaja boli v  zložení: hlavný rozhodca 
Peter Kučera, asistenti hlavného rozhodcu 
Martin Rojík a Dušan Šandor.
Čo dodať na záver? POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí 
sa akoukoľvek formou zaslúžili o  zrealizovanie 
fl orbalového turnaja vo Valaskej:
1. domácim družstvám, chlapčenskému aj 
dievčenskému,
2. štyrom hosťujúcim školám z  okresu Brezno 

a ich trénerom,
3. Obecnému úradu vo Valaskej na čele so sta-
rostom obce Ing. J. Uhrinom a referentke Králi-
kovej,
4. ZŠ J. Simana vo Valaskej na čele s p. riaditeľ-
kou Mgr. Š. Piliarovou,
5. OZ „Zober loptu, nie drogy“ v zastúpení ko-
ordinátora Ing. O. Vaňa z Košíc, 
6. Ing. A. Fischerovej za MO MS vo Valaskej 
a hlavne J. Srnkovej za vynikajúce domáce ko-
láče,
7. A. Gondovej  - vedúcej školskej jedálne za 
ovocie pre hráčov,
8. Mgr. J. Pohorelcovej za pomoc pri príprave 
materiálno-technického zabezpečenia turnaja, 
9. a všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek for-
mou prispeli k tomuto krásnemu podujatiu pri 
príležitosti Dňa detí.

Verím, že budúci rok, keď sa bude konať 3. roč-
ník fl orbalového turnaja o pohár starostu obce 
Valaská, bude minimálne tak úspešný, ako bol 2. 
ročník, ak nie ešte viac a putovný pohár sa vráti 
naspäť k nám do Valaskej.

PaedDr. Matúš Magera, 
zástupca starostu obce, fl orbalový tréner 

chlapcov a dievčat

Florbalový turnaj v našej obci
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