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Krupová

   Leto – čas dovoleniek, relaxu 
a zábavy. Je najobľúbenejším roč-
ným obdobím hlavne pre žiakov, 
ktorí sa tešia zo sladkého leňoše-
nia a oddychu. Pre žiakov, ale aj 
pre nás dospelých je dôležité, aby 
sme zo slnečných lúčov načerpali 
energiu do ďalšieho obdobia. Leto 
nám všetkým ponúka veľa mož-
ností  ako prežiť  čas v prírode. 
Stačí len občas zabudnúť na pra-
covný stres, nedorozumenia, vyjsť 
si do prírody a v myšlienkach sa 
vrátiť do čias, keď sme aj my boli 
deti a všetky starosti a problémy 
v porovnaní s dnešnými, sa javili  
len banalitou. 
   Započúvajme sa do štebotania 
vtáčikov, ktoré sa šíri údolím ako 
nikde sa neponáhľajúci jemný 
žblnkot potôčika, ktorý umocňuje  
letnú harmóniu  prírody. Ľahnime 
si na zelený koberec utkaný z tej 
najmäkšej trávy, dajme si ruky 
pod hlavu a zabudnime na všetky 
starosti, vychutnávajme si ticho, 
ktoré nás obklopuje. Nad hlavami 
nám tichučko šumí vánok, ktorý 

šantí v korunách stromov, svojimi 
naťahujúcimi konármi nás láka 
do svojho tieňa. Zhlboka sa na-
dýchnime čistého vzduchu, kto-
rý je nasýtený omamnou vôňou 
kvetov. Vypočujme si melódiu, 

ktorú nám hrá tá najjemnejšia 
a najčistejšia voda, niekedy  ob-
rovskou  silou, akoby sa hnevala 
na celý svet.   
   Príroda nám dáva nielen krásu, 
ale aj neuveriteľnú energiu. Otvá-

NašI StrIhačI ovIec

ra nám svoju náruč a daruje nám 
to najcennejšie, čo má – harmó-
niu, čistotu a pokoj. 

   Ing. Juraj Uhrin
   starosta obce

   Dňa 26.7.2014 sa v Poľno-
hospodárskom družstve Lužan 
v Liptovskej Lužnej konali 10. 
Medzinárodné majstrovstvá SR 
v strihaní oviec, ktoré organizoval 
Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku. Z našej obce sa podu-
jatia zúčastnil farmár Peter Kučera 
a Marek Marko. Okrem strihania 
boli aj sprievodné súťaže a to 
v pití žinčice, jedenia bryndze 
a ukážka ručného strihania oviec. 
Súťažilo 13 strihačov zo Sloven-
ska, Poľska a Čiech. Naši strihači 
obstáli na vynikajúcich miestach.  
1. miesto obsadil Poliak Kristián 
Jaros. Peter Kučera sa umiestnil 
na druhom mieste, a ako najlepší 
Slovák ostrihal ovcu za 59 sekúnd, 
čím prekonal doterajší slovenský 
rekord. Nesporný talent a už aj 
značné majstrovstvo ukázal naj-
mladší účastník súťaže – 20 ročný 
Marek Marko, ktorého podľa jeho 
slov doviedol k ovčiarstvu a k stri-
haniu otec  Peter Kučera. Marek 
je študentom Poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, kde úspešne 
študuje.  Bol zároveň vyhodnote-
ný za najlepšieho najmladšieho 
strihača a ako súťažiaci s najkva-
litnejším a najčistejším strihaním.  

Práca poľnohospodára 
je veľmi namáhavá a ťaž-
ká a preto si práve ich 
snahu ceníme. Obaja sú 
ľudia veľmi skromní a ne-
radi sa chvália úspechmi. 
Dá sa povedať, že viacej 

robia a málo rozprávajú. 
   Vážime si ich prácu a prajeme 
im hlavne veľa dobrého zdravia, 
aby takúto náročnú prácu mohli 
vykonávať čo najdlhšie.  Aj takto 
skromní ľudia dokážu reprezen-
tovať našu dedinu, aby sa o nej 
dozvedeli nielen na Slovensku.

   B. P.

foto: Štefan Pintér
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Hlavné body stretnutia:
1.  Správy z vykonaných 
 finančných kontrol.
2.  Finančná analýza Valbyt, s.r.o.
3.  Voľby do orgánov 
 samosprávy obcí.
4.  Pripomienky poslancov.

Poslanci sa už po niekoľkýkrát 1. 
vrátili k výsledkom finančných 
kontrol, ktoré predložil obecnému 
zastupiteľstvu hlavný kontrolór. 
Analyzovali nedostatky, rozoberali 
prijaté ako aj neprijaté uznese-
nia k jednotlivým správam. Veľkú 
pozornosť venovali Správe o kon-
trole hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce v spoločnosti 
Valbyt, s.r.o. za rok 2013. Táto sprá-
va bola zaradená do programu 
rokovania obecného zastupiteľ-
stva (OcZ) dňa 4.6.2014. V priebe-
hu rokovania OcZ bol tento bod 
stiahnutý z rokovania a nebolo 
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Výbor dobrovoľného hasičského zboru Obce Valaská Vás  pozýva  na 
  

ooSSLLAAVVYY  113355..  VVÝÝRRooČČiiAA  
VZNIKU HASIČSKÉHO  ZBORU OBCE VALASKÁ. 

 
 

Slávnosť sa uskutoční dňa 23.augusta 2014v knižnici Obecného úradu Valaskáo 9:45 hod. 
 

      PROGRAM   OSLÁV:  
 
      10:00-12:00 hod. Ukážky hasenia požiarov  

        historickou a súčasnou 
         hasičskou technikou 
 
      12:00-13:30 hod. Obed 
 
      13,40-14:00 hod. Spomienka na zosnulých hasičov 

        Dom smútku 
 
      14:00hod.  Prijatie u starostu Obce Valaská 
 

 15:00hod.  Otvorenie výstavy 135. rokov 
  hasičstva vo Valaskej 
 
 16:00hod.  Slávnostná akadémia k 135. 
   výročiu vzniku DHZO 
 

     17:30hod. Posedenie členov,  funkcionárov  
       apozvaných hostí 

 
 
 

tešíme sa na Vašu účasť 
 
Jozef Valentíny  
prvý veliteľ Obecného zboru Valaská 
 

Stretnutie poslancov
   Zástupca starostu obce zvolal na deň 9. júla 2014 stretnutie po-
slancov obecného zastupiteľstva. toto stretnutie sa uskutočnilo 
bez prítomnosti starostu obce a prednostu obecného úradu, ktorí 
sa ospravedlnili ako i bez hlavného kontrolóra, ktorý bol v tom 
čase na dovolenke. aj napriek neprítomnosti predstaviteľov obce 
všetci poslanci vyjadrili svoje požiadavky a pripomienky na obec-
ný úrad a starostu obce. Stretnutia sa zúčastnilo sedem poslan-
cov.

k nemu prijaté žiadne uznesenie. 
Aj napriek týmto skutočnostiam je 
v zápisnici z OcZ zapísané, že bolo 
prijaté uznesenie č. 263/2014. Be-
rie na vedomie. Uznesenie nebolo 
prednesené návrhovou komisiou 
ani sa o ňom nehlasovalo. Potvrdi-
li to všetci prítomní poslanci toh-
to stretnutia. Výhrady voči zápisu 
doručia overovatelia starostovi a v 
súčinnosti s ním zabezpečia opra-
vu zápisnice.

Na OcZ dňa 5.3.2014 poslanci 2. 
prijali uznesenie v znení: Obecné 
zastupiteľstvo vo Valaskej odpo-
rúča starostovi obce zadať spo-
ločnosti Valbyt, s. r. o., vypracovať 
ekonomickú analýzu reštruktura-
lizácie spoločnosti VALBYT, s. r. o. 
v termíne do 30. 06. 2014. Podľa 
vyžiadanej telefonickej informácie 
zástupcom starostu, prednosta 
úradu ako i konateľ spoločnosti 

Valbyt s.r.o. potvrdili, že uznesenie 
nie je splnené.

Zástupca starostu informoval 3. 
poslancov o vypísaných voľbách 
do orgánov samosprávy obcí na 
15.11.2014. Pre našu obec je sta-
novený počet poslancov OcZ 9 až 
11. Je potrebné uznesením OcZ 
schváliť na celé funkčné obdobie 
počet poslancov v obci, počet vo-
lebných obvodov ako i počet po-
slancov v jednotlivých obvodoch, 
ako aj rozsah výkonu funkcie sta-
rostu.

Pripomienky predniesli všetci 4. 
prítomní poslanci:

Mgr. Karak – vyslovil presved-•	
čenie, že poslanec by mal byť 
strážca zákonnosti, ale aj keď na-
náša pripomienky, podnety a ná-
vrhy, nenachádza pochopenie vo 
vedení obce. Zaujímal sa o realizá-
ciu oplotenia ZŠ, o personálnom 
obsadení po bývalej pracovníčke 
OcÚ p. Dobríkovej, vymenoval 
nevykonané návrhy a opatrenia 
a prisľúbil dohľad nad opravou 
zápisnice,

p. Štubňa – súhlasil s predreč-•	
níkom – nepochopenie poslancov 
u vedenia obce, zdôraznil potre-
bu zodpovednosti zamestnancov 
obce za svoju činnosť, upozornil 
na potrebu informovať verejnosť 
o hospodárení Valbyt, s.r.o., od-
poručil doriešiť nájomné zmluvy 
a vysporiadať sa s neplatičmi by-
tov,

p. Starke – stotožnil sa s potre-•	
bou informovania o hospodárení 
Valbyt, s.r.o.,

p. Krupa – zo svojich skúsenosti •	
informoval o organizovaní činnos-
ti pracovníkov na hospodárskom 
dvore,

p. Dobríková – informovala sa •	
o možnosti auditorskej činnosti 
Valbyt, s.r.o.,

p. Pastírová – vyjadrila sa •	
k označovaniu ulíc, dopravnému 
značeniu, novelizácii všeobecno-

záväzných nariadení, cintorínu, 
správcovi cintorína a cintorín-
skym službám, k zodpovednosti 
za nevymáhanie dlhov a nekonaní 
v plnení uznesenia s odpredajom 
bytov, k nevypracovaniu internej 
smernice na odvod poplatkov, in-
ventúre za roky 2012 a 2013,

Ing. Bánik – vyjadril svoje sta-•	
novisko k inventúre za roky 2012 
a 2013, kontrole a spôsobe plne-
nia uznesení prijatých na OcZ, sú-
hlasil s vyjadreniami Mgr. Karaka 
a p. Štubňu v oblasti spolupráce 
poslancov s vedením obce, opä-
tovne prediskutoval s prítomnými 
problematiku nájomných zmlúv 
nebytových priestorov na hospo-
dárskom dvore.

Poslanci sa záverom stretnutia 
jednohlasne dohodli a odporučili 
starostovi obce:

do programu najbližšieho za-•	
sadnutia OcZ zaradiť bod: Hospo-
dárenie spoločnosti Valbyt, s.r.o. za 
rok 2013,

do programu najbližšieho za-•	
sadnutia OcZ zaradiť bod: Správa 
o výsledku hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce v spoloč-
nosti Valbyt s.r.o.,

vykonať opravu zápisnice •	
z OcZ zo dňa 4.6.2014 podľa sku-
točnosti.

Ďalej sa dohodli a odporučili pos-
lancovi Mgr. Karakovi:

pripraviť návrh uznesenia pre •	
hlavného kontrolóra – kontrola 
nakladania s majetkom obce a po-
honnými látkami na hospodár-
skom dvore.

Po vyčerpaní programu zasadnu-
tia zástupca starostu obce poďa-
koval prítomným za aktívny prí-
stup a účasť na stretnutí.Zo stret-
nutia poslancov bola vypracovaná 
zápisnica a zaslaná elektronicky na 
Obecný úrad vo Valaskej.

    Ing. Peter Bánik
zástupca starostu obce

Ak chceš vedieť hrať, maľovať alebo spievať
Základná umelecká škola vo valaskej

ti v školskom roku 2014/15 ponúka študovať:
hru na klavíri, keyboarde, gitare, flaute, klarinete, saxofóne, 

akordeóne, spev, zborový spev, výtvarnú výchovu.

Keď sa pre niečo rozhodneš, môžeš nás navštíviť osobne,
alebo nám zatelefonovať, či poslať e-mail.

Začíname v septembri!

ZUŠ Valaská, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská
Telef. č.: 0911 305 445, 048 617 20 87

Email: zusvalaska@gmail.com
Prihlášku si môžeš stiahnuť na adrese:

www.zusvalaska.estranky.sk
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NÁZORY, POSTREHY, OHLASY...

Nuž čo povedať k tomuto ...
Každý štát, každé mesto, každá 
obec má svoj symbol.
Len tento klub má holé rúry ...
nemá meno – nemá vlajku 

   Minulý mesiac si celý svet pripomínal okrúhle sté výročie prepuk-
nutia 1. svetovej vojny, prvého celosvetového konfliktu. Čakalo sa na 
vhodnú zámienku, aby vedúce mocnosti sveta začali boj o získanie 
nadvlády nielen na starom kontinente, ale i o prerozdelení vplyvu 
v rozsiahlych oblastiach sveta. Koniec vojny priniesol len dočasný 
mier, logickým vyústením bolo jej pokračovanie po dvadsaťročnej 

veľká vojna a my

prestávke. Tragická prvá polovica 20.storočia priniesla tak dve svetové 
vojny s desiatkami miliónov nevinných obetí, nesmiernym utrpením 
a hrôzami. 
   Nezdá sa, že v medzinárodných vzťahoch by sa po týchto deštruktív-
nych udalostiach nastolil stabilnejší a mierumilovnejší svet. Práve pre-
to má význam si tieto udalosti pripomínať, nielen z úcty k ich obetiam 
ale i pre poučenie nasledujúcich generácii.
   Možno vo všetkých našich mestách i dedinách sú pamätníky na tieto 
vojnové časy. Je smutné, že v našej bohatej obci sa pamätník a jeho 
okolie nachádza dlhodobo v dosť úbohom stave.

   Ivan Karak

3x pohľadom občana ...
Pohľad prvý

éj už ma opásali ...... som tým nechceným ...
proti mojej vôli ... s opaskom oceľovým ...

pomáham neživému ... patrí sa v dedine ...
padnem na rodnú hlinu... rastiem na cintoríne ...

Pohľad druhý éj zarezali do mňa 

Pohľad tretí

nemá veno – len tú bájku
že hrá doma – ako v cudzom ...
nechutí to našim ľuďom ...

Ing. Ján Holko
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   Nádej, slovo, ktoré hreje, povzbudzuje 
a dáva krídla. Nádej je aj názov kultúrno-
umeleckého podujatia, ktoré prebieha od 2. 
7. do 20. 8. 2014 v synagóge v Brezne.
   Spájať výstavu s inými podujatiami 
je pre mňa prirodzené. Ide mi 
o spájanie ľudí, ktorí tvo-
ria a túžia zachovať sa 
v čistote ducha a sú 
pripravení odovzdať 
svojím spôsobom 
blahodarný dážď 
pre smädné duše 
v dnešnej vypra-
hnutej dobe. 
   Prizvala som si 
aj ďalších auto-
rov na vystavenie 
diel: Mária Kvietko-
vá sa s vami podelí  
fotografiami so zážit-
kami z pútnickej cesty 
z Indie, Ingrid Budovská 
predstavuje svoju originálnu 
odevnú tvorbu s výšivkami, Rastislav 
Turňa – ojedinelý zjav v oblasti tvorby mincí 
z období dávno minulých, Juliana Vozáriková 
prostredníctvom  fotografií odhaľuje svoju 
vnímavosť a spätosť s prírodou a so zvierata-
mi, Oľga Trangošová tiež veľmi vnímavý po-
zorovateľ prírody, najmä  fotografiami  stro-
mov, Jana Vozáriková – olejomaľba a kresba 
„neviditeľného sveta“ a maľba na vyhodené 
veci, ktorým vdychuje druhý život.
   Dňa 2. júla na otvorení „Nádeje“ sme počuli 
aj prekrásne tóny priečnej flauty od Adria-
ny Bundovej a na klávesoch  ich vyludzoval 
Ján  Jenča, obaja sú učitelia ZUŠ vo Valaskej. 
Prvým sprievodným podujatím  výstavy bol 

Nádej

Deň poézie. Moc poetického slova rozpre-
strela svoje perute a stretli sme sa s básňou 
i s bázňou - k Najvyššiemu. Nielen členky 
z Únie žien v Brezne prišli recitovať svoje 

umenie básnického prednesu, ako i he-
recké umenie nám predviedol 

vzácny hosť Juraj Sarvaš 
– herec, recitátor, peda-

góg a tiež zakladateľ 
a režisér Poetického 

štúdia. 
   V synagóge pri 
sviečkach zazne-
li básne Milana 
Rúfusa, Pavla 
Országha Hviez-
doslava, Martina 

Rázusa i ďalších 
slovenských veli-

kánov. Sila ducha, 
moc činov, veľkosť 

myšlienok a posolstva, 
ktoré k nám neustále vra-

ví. Žijúcu legendu herectva, 
poetického prednesu a charizmatickú 

osobnosť Evu Kristinovú sme na Dni poézie 
nemohli privítať, zo zdravotných dôvodov sa 
nemohla zúčastniť. Posielame jej veľa lásky 
a síl na skoré uzdravenie.
   Ďalším podujatím „Dňom  knihy“ som chce-
la osloviť čitateľov kníh, ktorí knihy mohli da-
rovať, vymeniť alebo si ich vziať. 
   10. 7. nám Mária Kvietková rozprávala svoje 
zážitky z pútnickej cesty z Indie. Podelila sa 
s nami z jej mesačného pobytu v tejto krajine 
a zaujímavým spôsobom nám ju priblížila. Na 
lôžku, ktoré bolo vyrobené z lieskových palíc 
a je súčasťou výstavy, spočinuli záujemcovia, 
ktorým Mária Kvietková odblokovala čakry 

prostredníctvom  tibetských misií. Tento svoj 
ojedinelý spôsob liečby a aj  masáže predvá-
dza v priestoroch soľnej jaskyne v Brezne. 
   Na druhý deň sme mohli počuť folkový 
recitál známeho pesničkára Janka Svetlana 
Majerčíka. Láska, dobro a hrejivé ľudské slo-
vá počas celého koncertu prehrievali duše 
poslucháčov. Záverečná modlitba – silné po-
solstvo (pre ľudstvo) boja za pravdu, svetlo 
a lásku nás všetkých prítomných veľmi hlbo-
ko zasiahlo a cítili sme podstatu bytia, ktorú 
nám Svetlom sprostredkoval od Najvyššieho. 
   15. 7. pricestoval až z Martina Janík Ren-
dek terapeut, liečiteľ, projektant, vyhľadávač 
geopatogénnych zón a predovšetkým Člo-
vek. Takmer tri hodiny nás oblažoval svojou 
prítomnosťou človek, z ktorého nesmiernou 
silou vyžarovala láska a vedomé pochopenie 
bytia. Ktorí  sa pýtali, dostali odpoveď. Od-
poveď pre dušu, nie pre rozum. Keďže sme 
prepojení s celým vesmírom, tiež so zvie-
ratkami, na Deň koňa si mohli deti i dospelí 
v areáli parku na Školskej ulici vyskúšať, aký 
je pohľad na svet z konského chrbta. Man-
želia Simanovci z Brezna aj so synmi takmer 
dve hodiny neprestajne so svojimi koníkmi 
chodili a vodili deti i dospelých. O deň neskôr 
sme mohli vidieť canisterpiu v prevedení 
dvoch impozantných Írskych vlkodavov a ich 
úžasných majiteľov Aďa Lisičana a Ivetu Ma-
tajovú. Predviedli nám na dobrovoľníkoch – 
deťoch ako prebieha liečenie a priblížili nám 
i slovom túto terapiu, ktorá je u nás ešte dosť 
neznáma. Obidvaja manželia canisterapeuti 
majú bohaté skúsenosti i licenciu a ľudia sa 
môžu na nich obrátiť. Ochotne prídu a po-
môžu. 
   Na Deň psa, Občianske združenie Tuláčik 
priviedlo tiež psíkov na osvojenie. 
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Miluješ ma úprimne, 
nech klamstvo stratí sa!
Viem, že už patríš mne
a nie iba nebesám.

Miluj ma naveky,
jak slnko večne hreje!
Si celkom nad lieky,
čo lekár chorému leje.

Miluj ma nenásytne, 
do spovedníc ulož hanbu!
Hľadím na neho blankytne 
a s tebou tančím sambu.

Miluj ma láskavo 
a nehovor to nikomu!
Ponesiem ťa nad hlavou, 
jak najvzácnejšiu ikonu.

Miluj ma potichu, 
veď slová sú zbytočné!
Končí sa čas ostychu 
a cesty sú bezpečné.

JUDr. Oto Malík

Miluj ma

   21. 7. do synagógy zavítala z Hurbanova 
Nikoleta Zsigóová, ktorá uskutočnila veľmi 
zaujímavú prednášku „Čo hovorí naša aura“. 
Záujemcovia si potom mohli dať odfotiť 
vlastnú auru prístrojom, ktorý Nikoleta zakú-
pila v USA a je jediným na Slovensku. Prístroj 
rozoberie nielen jednotlivé čakry, farby, ale 
aj komplexne príčiny chorôb na duševnej  aj 
telesnej  úrovni. Záujemcovia o tento druh 
analýzy sa môžu prihlásiť do 25. 8., pretože 
Nikoleta príde ešte do Brezna po tomto dá-
tume (U Danky Králikovej v knižnici bude 
kontakt.) Tiež som sa okrem iného dozvede-
la, prečo mám nízky krvný tlak, aká je príčina 
a čo mám konkrétne robiť. Nuž a posledným 
podujatím (pred uzávierkou Valašťana) bol 
harfový koncert fenomenálneho Jakuba Riz-
mana, ktorého som prvýkrát počula pred rok-
mi v Trenčíne na námestí, kde hral. 
   Odvtedy si ho pozývam na výstavy. Jakub 
Rizman hrá na harfe a vkladá do hry celé 
srdce a dušu. Má široký repertoár od klasic-

kej hudby až po modernú súčasnú hudbu, 
pop-rock a ľudovú hudbu. Skladby, ktoré sa 
mu páčia, si sám upravuje pre tento kráľov-
ský hudobný nástroj – pre harfu. Je absolven-
tom bratislavského konzervatória, je víťazom 
dvoch celoslovenských súťaží v hre na harfu. 
Spolupracoval s viacerými orchestrami v Čes-
kej a Slovenskej republike. Pre širší kontakt 
s publikom sa rozhodol stáť sa aj pouličným 
umelcom a cestuje s harfou po mestách na 
Slovensku, Nemecku, Chorvátsku a predo-
všetkým v Taliansku, kde momentálne žije. 
   11. 2. 2014 vystúpil na unikátnom koncerte 
na námestí Gae Aulenti v Miláne, kde spolu 
vystúpili 5-ti pouliční hudobníci a päť hudob-
níkov z orchestra La Scaly.
   Jakub je nielen majstrovský hráč na harfe, 
ale tiež veľmi dobrým, citlivým a pokorným 
človekom. Hranie na harfe si vyskúšal aj Ma-
túš Pacera z Valaskej, ktorý je tiež veľmi talen-
tovaný multiinštrumentalista a jeho hudobný 
prejav a tiež nádherný spev jeho manželky. 
Teším sa a dúfam, že ich čoskoro budeme po-
čuť. Ďalším hudobným koncertom obohatí 
podujatie „Nádej“ - Maok - obdarený zhora 
multiinštrumentalista a spevák, ktorý tiež 
komponuje hudbu k filmom (film Bathory, 
dokumentárne filmy Pavla Barabáša.)
   Nuž a na záver Umelci deťom, dražba ume-
leckých diel pre Miška Brádňanskeho z Brez-
na, ktorý potrebuje finančnú pomoc, aby aj 
spolu s maminkou mohli absolvovať veľmi 
nákladnú liečbu, ktorú Miško potrebuje. Miš-
ko má iba 4 rôčky, osud mu však nedožičil 
zdravie. Miško má ťažkú formu DMO, veľmi 
oslabenú imunitu a tiež iné ochorenia. Matka 
je aj napriek vyčerpaniu statočná a bojuje za 
každé nové ráno svojho syna Miška. Každá fi-
nančná pomoc im tento boj uľahčí. Môžeme 
pomôcť kúpou diela na dražbe umeleckých 
diel, ktorá bude v synagóge v Brezne a výťa-

žok sa odovzdá Miškovej mame priamo na 
mieste. Počas dražby umeleckých diel bude 
hrať na klávesoch Dagmar Trangošová, Ale-
xandra Matúšoková a spievať bude študent-
ka operného spevu Darina Benčová. 
   Ďakujem všetkým úžasným ľuďom, ktorí 
prispeli svojím spôsobom k Nádeji, že láska, 
dobro a ochota pomáhať aj iným žiari v ich 
srdciach a očiach a budú toto  posolstvo Ná-
deje šíriť ďalej.   
 Ďakujem za slávnosť porozumenia takýmto 
ľuďom. 

   Jana Vozáriková
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  Zo SZPB Piesok nie je síce veľká počtom členov, ale bohatá na 
živé spomienky a udalosti o čase SNP a II. svetovej vojny. Sú me-
dzi nami dvaja členovia, ktorých si mimoriadne vážime a ctíme 
práve pre ich svedectvá tých čias.  
   Je to pán Klement Balco, ktorý v minulom roku oslávil 90. rokov 
a naša najstaršia členka pani Katarína Krupová, ktorá sa v novem-
bri dožije 95 rokov. 
Je málo takých ľudí, ktorí ju nepoznajú. No a všetci, ktorí čo ju 
poznajú, ju obdivujú. Prečo? Pre jej vitalitu, bohaté skúsenos-
ti a obrovskú úctu k pamätníkom SNP, ktoré doslova zasypáva 
kvietkami z vlastnej záhradky. 
   Nie div, že naša pani Marienka Luptáková načrela svojím džbá-
nom do jej života a umožnila nám všetkým hlbšie spoznať našu 
tetu Krupovú. 

V maličkom kútiku z prekrásneho kraja,
žblnkajúce vody Bystrianky a tichý šum lesnej 
polianky,
v bráne nízkotatranského kraja – vôkol Diel, 
Príslop, Brezinky.
Sú bohatstvom lesov, pasienok,
a čistých vôd pramienok.
Lúky zvonia stádom oviec,
vtáčí spev tu nemá koniec,
ich koncert je úchvatný,
znie vôkol i do diaľky.
Tam kraľujú stromy – mohykáni,
čo by si asi mnoho pamätali.
V tých diaľach tmavej zeleni,
jeseňou ručia jeleni.
Lúky všade dokola,
krajšie prostredie by sme ťažko našli,
nikto mu neodolá.
Kvetenstvo lúčne ho krášli
a bocian tu svoje potomstvo chová,
každú jar sa tu vráti
cíti tu pocit svojho domova.
Buďte tu s nami šťastní
a veselí ako doma.

Viera Babčanová

   Fašiangy sú časom plesov a zábavy, nuž sme 
si takéto veselé stretnutie pripravili aj my. Ženy 
sa poobliekali do masiek, krojov a za sprievodu 
hudby sa zvŕtali v kole a žartovnými pesnička-

mi rozveseľovali tých, ktorí v dobrej 
nálade posedávali pri čajíku a kolá-
čikoch. 
   Po dlhej zime sa všetci tešíme na 
prvé lúče jarného slniečka, ale aby 
aj jar prišla, musíme pani Zimu riad-
ne vyprevadiť. A to my tu na Piesku 
veru vieme. Odpozerali  sme od na-
šich predkov, že Morenu treba vy-
niesť za dedinu, zapáliť a hodiť do 
potoka, nech si pláva kade ľahšie 
a k ľuďom  nech príde jar. Tak sme 
sa teda stretli. Starí aj mladí. Prišiel 
aj pán starosta s poslancami. Zaspomínali sme 
si, ako sa s Morenou lúčili ľudia kedysi a potom 
už sprievod sprevádzaný ľudovou hudbou krá-
čal k mostu. 
Nesieme Morenu v oleji smaženú,
kam ju ponesieme, keď sami nevieme.
Piesocká Morena bola prekrásna, ale aj tak sme 
ju zapálili a poslali dolu vodou. Cestou naspäť  
už z diaľky sme zacítili vôňu kapustnice, kto-

Takto si tu žijeme...
   Matičiari na Piesku sú aktívni a môžu sa pochváliť bohatou a rôznorodou činnosťou.
Do roku 2014 pracoval výbor MO MS pod vedením Mgr. Márie Mihálovej, ktorej patrí vďaka 
za jej príznačnú zanietenosť, s ktorou  pripravovala jednotlivé podujatia. Po nej prevzala žezlo 
Bc. Darina Hucíková. Hoci výbor pracuje pod jej vedením len krátky čas, stihli už jeho členky 
zorganizovať niekoľko vydarených akcií.

rá sa varila vonku v kotlíku. Pochutil si každý 
a potom nám už muzikanti roztancovali nôžky. 
Našu veselosť znásobili aj vtipne okomentova-
né  ceny z tomboly.

   Druhá májová nedeľa je venovaná 
všetkým mamám. Na to nezabúda-
me ani my. Avšak náš sviatok prebie-
hal  trochu netradične. Najprv nás 
svojím programom potešili žiačky ZŠ 
vo Valaskej a potom už dostali pries-
tor šikovné mamine ruky. Vyrábali 
všelijaké nátierky, šaláty, obložené 
chlebíky a iné dobroty. Všetci sa za-
pojili a odmenou im boli uznanlivé 
slová pri ochutnávke.
   Ale nie iba jedlom je človek živý. 

V júni sme pripravili zábavné špor-
tovo - súťažné popoludnie pre 
všetky vekové kategórie. Veru sme 
sa nasmiali pri hode čižmou, pri 
ochutnávke všeličoho so zaviaza-
nými očami, či pri triafaní pera uvia-
zaného okolo pása do fľaše. Presnú 
mušku sme si vyskúšali pri streľbe 
zo vzduchovky a svojich priazniv-

vitajte pod skalou

cov mal aj volejbal. 
Posedenie okolo ohníka a opekanie špekáči-
kov znovu posilnilo atmosféru, z ktorej cítiť, že 
sme tu jeden pre druhého a že si máme navzá-
jom čo ponúknuť.

   Mgr. Ingrid Sedliaková    
foto: Alena Tóthová

Pani Katarína Janka KrUPovÁ
   Po návrate chlapov z frontov 1. svetovej vojny, sa v roku 1919 narodilo 
v dedine viac detí. Aj do rodiny Vincenta Havaša pribudla dcérka, kto-
rú pokrstili menom Katarína. Stala sa miláčikom starších súrodencov, 
brata a troch sestier. Asi sa im páčilo meno Janka, lebo všetci blízki ju 
tak volali. Preto ju aj v tomto príbehu budeme nazývať tetou Jankou. 
To meno pristane k jej útlej postave a obdivuhodnej vitalite, nezvyklej 
v takom veku. V  tomto roku oslávi životné jubileum, 95 rokov. Je živou 
legendou a pamätníčkou zašlých čias. 
   Detstvo prežila v dedine, v časti, ktorej hovorili na Grante. Jej rodičovský 
dom stál na  strmom briežku, pod ktorým kedysi vyvierala voda. (Dnes 
je to Záhradná ulica, pod „hudobnou“ školou.) Od vyvieračky s názvom 
Grant tiekol potôčik. Pod skalnatým brehom boli válovy, v ktorých sa 
zachytávala voda. Okolo nich bol obecný pľac, kde sa stretávali dedin-
čania z toho kúta dediny, ktorý tam prechádzali cez spoločné dvory 
po vodu a napájať dobytok. Otec Vincent pracoval ako zlievač v Hron-
ci. Keď si chcel v nedeľu dlhšie pospať, nedalo sa. Ženy, ktoré  prišli 

ŽIvÁ KroNIKa
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   Svätojánsky deň i noc sú opradené mnohými magickými úkazmi. Bol 
jedným z tých dní,    ktoré si už v dávnej minulosti naši predkovia vážili 
a oslavovali. Toto obdobie je skutočne obdivuhodné. Lúky sú plné kve-
tín a takmer všetky sú vzácne liečivé bylinky. Vlahú  noc, trblietajúcimi 
sa hviezdami, dopĺňajú v lúčnom i lesnom poraste mihotajúce  svetielka 
Svätojánskych mušiek. Počas  sviežich včasných rán sa rozlieha lesom 
i údolím vtáčí spev.
   Túto rozprávkovú atmosféru nemožno nevyužiť na vzájomné stretnu-
tia, preto tradične pripravujeme na Piesku – POD SKALOU JÁNSKU VATRU 
s guľášom, občerstvením, pri speve krásnych slovenských piesni so sprie-
vodom harmoník. Kde inde sa môžu upevniť medziľudské vzťahy, ak nie 
tu, kde každý pre peknú chvíľu priloží ruku k dielu, respektíve na  prípravu 
takejto akcie s nádejou a túžbou, že vec sa podarí.
   Vďaka a poďakovanie všetkým, ktorí  to takto chápali a pomohli. OcÚ 
Valaská p. starostovi Ing. Uhrinovi, jeho zástupcovi p. Ing. Bánikovi, p. 
Danke Králikovej, p Silvii Krupovej, našim harmonikárom, p. Štubňovi 
a všetkým našim členkám a členom JDS z Piesku, ktorí sa už teraz tešia na 
budúcoročnú JÁNSKU VATRU.

V. Babčanová - JDS Valaská Piesok

včasráno po 
vodu, alebo 
poumývať ša-
lát na  nedeľný 
obed, hlasno 
klebetili. Neraz 
ich pán Havaš 
z okna okríkol. 
(Aj v jednej 
piesni sa spie-
va: „Ani nie 
pre vodu, ale 
pre klebety, 
valašt ianske 
ženy nemajú 
roboty“.) Malú 
Janku už vlast-
ne dospelí sú-
rodenci brali 
so sebou na 
stretnutia mládeže, na nacvičova-
nie divadelných hier, v ktorých si 
zahrala detské úlohy. 
   Otec ju zapísal do ľudovej školy 
v Brezne, chcel pre svoju najmlad-
šiu kvalitné vzdelanie. V tom čase 
škola vo Valaskej nestačila kapaci-
tou na počet školopovinných detí. 
Po skončení základného vzde-
lania nastúpila do učenia v kraj-

čírskej dielni 
pani majstro-
vej, Margity 
Š t u b ň o v e j . 
Stala sa z nej 
šikovná „kraj-
číročka“, po-
máhala pani 
majstrovej so  
z á k a z k a m i . 
S p o m í n a -
la časy, keď 
notárovi Ká-
rolymu, jeho 
žene a dcére 
Cucike šili 
šaty aj noč-
nou hodinou, 
keď sa títo 
chystali na 

dovolenku k moru.
   Mladá dievčina Janka dospela 
a zahľadel sa do nej čiernovlasý 
„fúzkatý“ mládenec od Krupov, 
bývajúci neďaleko. Zobrali sa 
v čase 2. svetovej vojny. Bola to 
ťažká doba, no aj tak sa mlado-
manželia vybrali do Brezna do 
ateliéru fotografa Jozefa Macha-
lu, aby im pre spomienku urobil 

svadobnú fotografiu. Pre nedos-
tatok finančných prostriedkov si 
mohli dovoliť len malú fotografiu 
do pása. Fotografovi Machalo-
vi sa mladý pár tak zapáčil, že si 
zhotovil do výkladu svojho ate-
liéru veľkú fotografiu, na ktorej 
bolo vidieť celé postavy aj šaty, 
ktoré krajčírka pani Štubňová 
ušila spoločne so svojou obľúbe-
nou učnicou, nevestou Jankou. 
Po skončení vojny, pri návšteve 
Brezna, mladá pani Janka Krupo-
vá uvidela vo výklade fotoateliéru 
svoju veľkú svadobnú fotografiu. 
Hneď zašla za pánom Machalom, 
že si ju odkúpi. Sľúbil jej, že ju pre-
dá až potom, keď si urobí novú, 
kolorovanú (vyfarbenú). Tak sa 
fotografia manželov Krupovcov 
ešte ďalšie roky vynímala vo vý-
klade v Brezne. 
   Šťastie mladej rodiny narušila 
tragická udalosť. Stalo sa to po 
ústupe nemeckej armády, keď 
chlapi začali s odstraňovaním 
vojnových škôd, Stavali zničený 
most na Chvatimechu. Nášľapné 
míny rozmiestnené v chotári, spô-
sobili smrť viacerých ľudí z obce. 

Joachim Krupa prišiel pri výbu-
chu jednej z nich o nohu. Mladá 
rodina Krupová bývala v dome na 
Piesku. Pani Janka si privyrábala 
ako krajčírka. Prežila v živote ešte 
jednu tragickú udalosť, keď pri 
nehode prišla o svojho mladšieho 
syna.
   Roky plynuli, no pani Kataríne 
Janke Krupovej, akoby zastali. 
Ešte nedávno, a to už bola po de-
väťdesiatke, upravená, vyoblieka-
ná, sa neraz vybrala na návštevu 
do Bratislavy  k deťom svojej 
sestry. Do Prešova zašla na poh-
reb kamarátky. Občas ju môžete 
stretnúť v Brezne, vybaví, čo je 
potrebné. Nech jej zdravie slúži 
ako doteraz, aby nám ešte svojimi 
spomienkami priblížila časy dáv-
no minulé.

   Mária Luptáková

   Marienka, ďakujeme ti za to, že 
si nám poskytla svoju detailnú 
prácu. Prajeme ti i do ďalšej tvo-
jej činnosti veľa, veľa úspechov 
a tete hodne zdravia, aby sme 
s ňou mohli osláviť jej sto rokov.

   Viera Babčanová

aj u nás zažiarila 

Svätojánska vatra

foto: Marta Petrová

foto: Viera Babčanová
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   V sobotu dopoludnia sa stretli nadšenci splavovania pod mostom au-
tobusovej zastávky v Brezne. Konal sa tu už 5. ročník splavu Hrona na 
netradičných plavidlách. Splavoval sa úsek z Brezna do Valaskej, ktorá 
bola aj organizátorom podujatia.
   Zraz účastníkov a registrácia bola o 10.30 a v tomto ročníku sa prihlásilo 
najviac, až 11 družstiev. Každá posádka chcela byť originálna, súťažiaci ne-
podcenili ani kostýmy, celkovú tematiku a názov družstva. Pred plavbou ešte 
doladili posledné úpravy na plavidlách a starosta Valaskej pán Juraj Uhrin 
venoval prípitok aj Neptúnovi, aby sa splav podaril. Podujatie prilákalo množ-
stvo divákov, ktorí povzbudzovali súťažiacich pri štarte a držali im palce aj 
v cieli. Celkovú, približne päťkilometrovú trať zvládli všetci účastníci bez väč-
ších problémov. Vyhodnotenie súťaže bolo na detskom ihrisku pri Hostinci 
pod Úbočou. Pán starosta najprv všetkým poďakoval: „Ďakujem Vám, že ste 
prišli v takom hojnom počte a podporili naše podujatie a som rád, že všetci sú-
ťažiaci prišli do cieľa zdraví a mokrí.“ V súťaži sa nehodnotila len rýchlosť, ale 
aj celkový nápad, kreativita a kostýmy jednotlivých tímov. Na prvom mieste 
sa umiestnila ženská posádka pod názvom Traja chrobáci, menovite S. Vil-
hanová, A. Steinsdorferová a M. Vrbovská. Tesne za nimi bol tím Flinstonovci 
a na tretej pozícii dvojica nazvaná Stroskotanec Wilson, pri ktorej porota oce-
nila hlavne nápad použiť na stavbu plavidla pet fľaše. Najmladším účastní-
kom bol len 7 - ročný Tomáško Farárik a najstarším 63-ročný Jaroslav Francis-
ci. Najrýchlejším tímom boli Skalošovci, ale ocenení boli všetci účastníci, ktorí 
získali spomienkové predmety. Cenu útechy získali dievčatá zo Zombie tímu, 
ktoré sedeli takmer počas celej plavby vo vode, nakoľko nemali dostatočne 
zabezpečené plavidlo. Na záver bol pre všetkých pripravený guláš a malé ob-
čerstvenie. Podujatie popoludní pokračovalo súťažami pre deti.

   Ivana Kováčiková

  Štvrtý ročník „Splavu“ sa niesol v 
znamení slnečného počasia a dob-
rej nálady. Zraz účastníkov pod 
mostom autobusovej zastávky v 
Brezne  prevýšil  všetky očakávania. 
Na štarte sa zišlo 11 posádok spla-
vujúcich v najrôznejších maskách 
i bez nich. Niektorý splavujúci sa 
svojimi plavidlami zaoberali dlho a 
precízne, iní sa rozhodli na posled-
nú chvíľu a prišli sa len previesť a 
skúsiť atmosféru splavu, či teplotu a 
rýchlosť vôd Hrona.
 Posádky:
Baywateh - Hronbíč ( P. Faráriková, 
Z. Martinčeková, R. Szkladaný, T. Fa-
rárik), Golfisti (J. Turoň, J. Schreine-
rová, D. Turoň), Stroskotanec Wilson 
( D. Mojžiš, J. Kováč), Flinstonovci  ( 
V. Vrbovská, M. Babčan, P. Vilhan, J. 
Vrbovský), Baloo ( K. Štulajter, M. 
Vrbovský, Ľ. Stiranka, J. Francisci), 
Zombi ( N. Durayová, M. Přidalová), 
Piráti ( J. Vilhan, B. Šága, B. Šága, P. 
Martinček), Mokrý sen ( T. Kováčo-
vá, D. Rybárová), Skalošovci ( J. Ska-
loš, M. Skaloš, Š. Skaloš), Kovbojky ( 
A. Vrbovská, L. Steisdorferová), Traja 
chobáci ( A. Steisdorferová, M. Vr-
bovská, S. Vilhanová.).
    Po privítaní a zaregistrovaní 
účastníkov porotou, ktorú tvorili p. 
starosta Ing. Juraj Uhrin, predsed-
níčka OZ Pekný deň p. Anka Gon-
dová, p. poštárka Božka Daxnerová. 
P. starosta poprosil Boha Neptúna 
o zhovievavosť nad pltníkmi, nalial 
mu „za jeden“ a otvoril súperenie 
posádok. Diváci mali možnosť vi-
dieť na Hrone odpal z golfového 

NETRADIČNÉ PLAVIDLÁ NA HRONE

Splav netradičných plavidiel
   Benátky majú vodu, Benátky majú karneval. Čo sme horší?! 
                                                               Tak sme si na vode spravili karneval  aj  my.

ihriska, či rozpad kamaráta Wilsona. 
Po splavení Hrona čakal na súťažia-
cich guľáš za HPU. Pre deti boli od 
12,00 pripravené súťaže a hry, na 
ktorých sa podieľali: Monika Dobi-
šová, Alenka Fašková, Evka Schalle-
rová, Evka Surová, Renka Kováčová, 
Erika Chovancová( od Brusikov ) 
- týmto srdečná vďaka za nezištnú 
pomoc, ochotu, ústretovosť. L. Uj-
čík a D. Mongoľ, ktorí od našich ha-
sičov požičali techniku - nám hrali 
na  dobrú náladu, tiež srdečná vďa-
ka. O 14,00 prišiel na rad hudobný 
program v podaní chýrnej kapely 
Kučeravý javor. Počas ich prestávky 
dievčatá naplánovali súťaže i pre 

nás dospelých. Takže sa zabavili 
deti, ženy, muži. 14.06.2014 si kaž-
dý, kto sa tohto podujatia zúčastnil, 
mohol prísť na svoje. Veľké ďaku-
jem patrí OÚ Valaská v zastúpení 
p. starostom Ing Jurajom Uhrínom, 
Ľubovi Štubňovi, Felixovi a Erikovi 
Bachratému, Maťkovi Krúpovi, Ma-
ňovi Dobišovi, Šaňovi Petrikovičovi, 
Ružke Hasillovej, Norikovi Kučerovi, 
Jenulovi Mojžišovi, Peťovi Kučerovi, 
Mace Ďurečkovej, Majke Andriše-

kovej, Peťovi Kormanskému, Peťovi 
Krošlákovi Milke Poliakovej a Vierke 
Filipkovej. Všetkým srdečná vďaka 
a v neposlednom rade ďakujem 
manželom Vrbovským, ktorých 
nadšenie ma posúva vpred a môj-
mu Paľkovi Vilhanovi.

   O rok sa stretávame znova a bu-
deme len dúfať, že nás bude o 2-3 
na splave viac. No a na záver verdikt 
poroty: Na 3. mieste sa umiestni-
la posádka Stroskotanec Wilson, 
na 2. mieste Flinstonovci a víťazné 
ťaženie patrí Trom chrobákom. Ďa-
kovania nikdy nie je dosť a tak ešte 
na záver veľké ĎAKUJUM pre všet-
kých.

   Silvia Vilhanová
   Foto: Barbora Strmeňová
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 Ó, Jáne, Jáne, ó, Jáne, peknô ti my meno dávame. Dávame Ti meno svätý Ján, ó, Jáne, Jáne, 
Jáne, Ján.
   Touto piesňou našich prapredkov sme aj v júni oslávili jedno z najkrajších slovenských mien 
– Jána. Ako inak, ako na Lipovej pri pálení Jánskej vatry. Večer o 18:00 hod sa za účasti staros-
tu obce, niekoľkých členov obecného zastupiteľstva, matičiarov, ktorí túto akciu zorganizo-
vali, hasičov, žiakov MŠ, ZŠ a ostatných občanov začal sprievod na Lipovú. Aj keď ešte nebola 
tma, na cestu nám zapálenými fakľami, symbolizujúcimi oheň života svietili  dievčence vo 
valaštianskych krojoch oblečené žiačky a žiaci ZŠ. Hneď za nami sa zoraďovali naši najmenší 
– deti MŠ so svojimi pedagógmi a vedením. Nechýbali ani rodičia detí, najmä otcovia, kto-
rým sme ku dňu otcov poblahoželali, no a ako inak už nás čkala Lipová, hasičmi pripravená 
vatra a ohnisko na opekanie špekačiek, hudba, občerstvenie, spev a rozvoniavajúci guľáš, 
ktorý nám varil na slovo vzatý poľovník, oslávenec Janko Badinka. A takto to všetko vyzeralo.  
O rok, na Jána, dovidenia.

  Ing. Anna Fischerová

obete Slovenského národného povstania vo 
valaskej 
   Dňa 25. októbra 1944 o 16. hodine pri prestrelke 
bola  postrelená  Sabína Králiková, 31- ročná, ktorá 
zraneniu podľahla. 
   Dňa 25. októbra 1944 o 17. hodine zastrelená 
bola Pavlína Siládiová, rod. Gondová, 52 -ročná 
v Malých Potôčkoch pri Pikuľovej kolibe.
   Dňa 25. októbra 1944 o 17. hodine zastrelený bol 
Jozef Mattoš, Kolkárik, 60 -  ročný, v Malých Potôč-
koch. 
   Dňa 29.októbra 1944 o 10. hodine predpoludním 
zastrelený bol v Bystrej doline Jozef Kúdelka (Baj-
ko), 32 - ročný.
   Dňa 30. októbra 1944 o 11. hodine predpolud-
ním zahynuli pri výbuchu míny v Hnusnom Jozef 
Kúdelka, 48 - ročný a Martin Siládi (Chachaj), 38 - 
ročný.
   Dňa 3. novembra 1944 o 9. hodine večer našli 
mŕtvoly partizánov vracajúcich sa domov v kolibe 
na Táľoch: Jozef Vraštiak, úradník notárskeho úra-
du vo Valaskej, 22 - ročný, Anton Kučera, študent 
20 - ročný, Ladislav Makovník, študent 17 - ročný 
z Piesku, Bernard Mistrík, študent 17 - ročný z Pies-
ku, Štefan Žbirka, študent 18 - ročný z Podbrezo-

70. vÝročIe SLoveNSKÉho NÁroDNÉho PovStaNIa
   obecná kronika z čias 2. svetovej vojny sa nezachovala. Keď sa v 60-tych rokoch min. 
stor. stal kronikárom učiteľ anton Kúdelka, doplnil do novej kroniky priebeh udalostí 
z čias SNP.
taktiež zaznamenal obdobie prechodu frontu, oslobodenie obce  a koniec vojny. 
Prepis z obecnej kroniky si záujemcovia môžu prečítať v kluboch dôchodcov, alebo si ho 
vypožičať v miestnej knižnici.

tieto obete za Slovenského národného povstania. 
Ide o mŕtvych, ktorých  našli  v okolí obce Valaská:
   Dňa 25. októbra 1944 o 5. hodine strelnou ranou 
zahynul Vasil Podmajlík, študent, 22 – ročný, z Očo-
vej. 
   Dňa 25. októbra 1944 o 5. hodine strelnou ranou 
zahynul Ján Bartošík, robotník, 38 – ročný, zo Zá-
vadky nad Hronom.
   Dňa 25. októbra 1944 o 5. hodine strelnou ranou 
zahynul Štefan Macuško, baník, 26 - ročný.
   Dňa 26. septembra 1944 o 2. hodine po polnoci 
v chate Trangoška zahynul strelnou ranou v parti-
zánskej službe Artur Mikovíny, tokár, 29 – ročný, 
z H. Lehoty. 
   Celý prípad mal tento dramatický priebeh:
   Posádkou v Brezne, vojenským útvarom JPO-2, 
bola na Trangošku začiatkom septembra vysla-
ná hliadka v sile družstva. Medzičasom prišiel do 
chaty aj rádiotelegrafista s vysielačkou, ktoého 
v Liptove zhodili  Angličania na  podávanie správ 
pre Anglicko. Bol to Slovák, príslušník slovenskej 
armády zajatý v Taliansku Angličanmi, vycvičený 
pre rádiotelegrafickú službu. Usadil sa v chate na 
Trangoške, v ktorej bolo ubytované aj družstvo, 
ktoré hliadkovalo v Nízkych Tatrách. O tomto prí-

pade, t. j. o prítomnosti rádiotelegrafistu dozvede-
li sa ruskí partizáni, ktorých v osudnú noc  autom 
viezol A. Míkovíny k chate na Trangošku. Bez aké-
hokoľvek prieskumu vošli do chaty, otvorili dvere 
na spoločnej izbe a vyzvali spiacich, aby dali ruky 
hore. Nato vznikla trma-vrma, počas ktorej ktorý-
si z vojakov majúc nabitú pušku vystrelil smerom 
k dverám voslep, veď bola tma. Strela zasiahla pri 
dverách stojaceho A. Mikovínyho, ktorý padol mŕt-
vy. Vojaci za tejto situácie sa schovali  pod postele, 
iní vyskočili von oblokom (izba na prízemí). Hľada-
ného rádiotelegrafistu našli v osobitnej izbe a vzali 
ho so sebou. A. Mikovíny stal sa obeťou nedopat-
renia a nedorozumenia. Niektorí vojaci čiastočne 
oblečení došli ráno do kasární v Brezne, kde podali 
o prípade správu.
   Dňa 25. októbra 1944 o 17. hodine popoludní 
strelnou ranou zahynul František Slivenský, štu-
dent, 19 – ročný, zo Spišskej Novej Vsi.

  Sviatok všetkých Jánov  
Povstaleckí vojaci v čase SNP. Vpravo sediaci 
Martin Bánik z Valaskej.

vej.
   Jozef Králik, prvá obeť SNP z Valaskej, ranený 
bol pri Priekope pri Martine, zomrel vo zvolenskej 
nemocnici. Tam bol i pochovaný. Avšak na žia-
dosť príbuzných boli jeho pozostatky prevezené 
do Valaskej, kde boli dňa 17. septembra 1944 za 
veľkej účasti občianstva i partizánov z miestneho 
výcvikového strediska, ako aj zástupcov veliteľov 
Bielikovej partizánskej skupiny, ku ktorej zomretý 
patril, pochovaný. Na pohrebe prejavy mali pán 
farár Dr. Jozef Straka, Cyril Krbyla, predseda RNV 
a Michal Pikuľa. Prítomní partizáni na počesť zo-
mretého vypálili tri paľby z pušiek a piesňou Kto za 
pravdu horí...sa s ním rozlúčili.
   V úmrtnej matrike obce Valaská sú zaznamenané 

   Nie každá obec mala také pohnuté dejiny ako 
naša. Mladšiu generáciu zaujímajú viac príbehy 
„cudzie“, než aby sa zaoberali tým, čo museli prežiť 
naši starí a prastarí rodičia. 
Učiteľ Anton Kúdelka bol v čase SNP veliteľom 
Jazdeckého prieskumného oddielu 2, v breznian-
skych kasárňach. Popísal situáciu povstaleckých 
vojakov, ktorých viedol do boja v okolí Tisovca. Po 
potlačení povstania prešla časť oddielu JPO 2 na 
partizánsky spôsob boja. Kronikár Anton Kúdelka 
nám zanechal svedectvo o dôležitej etape našich 
dejín, čo určite ocenia aj ďalšie generácie. 

   Mária Luptáková

Jozef Kúdelka - obeť SNP
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JUBILANTI

VÍTAME VÁS

   Čas – toľkokrát opakované 
slovo. Raz nám chýba, inokedy 
by sme najradšej posunuli do-
predu ručičky na hodinách. Ale 
je spravodlivý. Každému meria 
rovnako: dni plné práce, rados-
ti, povinnosti, úspechov, ale 
i tie s nepokojom a smútkom 
v srdci. To pekné si ukladáme v  
pamäti a pripomíname si ich pri 
slávnostných príležitostiach.

Magdaléna Hrudálová
Ing. Klára Baňkosová
Anna Pravotiaková

Ján Oravec
Ján Gonos

Anna Mirilovičová
Viera Peťková

Anna Štábelová
Slávka Medveďová

Ivan Turčan
Anna Vetráková

MUDr. Marian Žabka

Vážení jubilanti, želáme vám 
v tejto chvíli zdravie, pohodu, 
veľa príjemných stretnutí a tiež 
čas na všetko, čo máte radi. Na 
milé a pekné veci.

Zuzana Baranová, 
narodená 21.5.2014

Teodor Herko, 
narodený 28.5.2014
Hana Štulajterová, 

narodená 30.5.2014
Liliana Gubčová, 

narodená 18.7.2014
Tomáš Kolečár, narodený 

18.7.2014

   Milí rodičia,
jedna stará múdrosť hovorí, že 
kto dal život dieťaťu, stáva sa 
jeho dlžníkom. Vaše deti sú vo-
ňavé kvietky a budú výnimočné.  
Je na vás, ako ich naučíte spoz-
nať svet, chodiť, myslieť, ľúbiť, 
rozlišovať dobré od zlého...
Vy ste a budete ich prvými vy-
chovávateľmi, učiteľmi, priateľ-
mi, veľkou oporou. Tešte sa z ich  
života a sledujte, ako rastú. Želá-
me vám veľa lásky, zdravia a tr-
pezlivosti pre šťastný život vašich 
ratolestí.

 ROZLúčILI SME SA
Ing. ervín Lehotský

   Ing. Ervín Lehotský sa narodil 7. mája 
1933 v Podbrezovej rodičom Viktorovi  
a Oľge Lehotskej, rodenej Havašovej. 
Celú svoju mladosť prežil v rodičov-
skom dome na Piesku, kde ukončil aj 
ľudovú školu. Po jej ukončení pokra-
čoval v štúdiu na Gymnáziu v Brezne, 
ktoré v roku 1952 aj skončil.  Keďže pre 
neho učenie nebolo ťažké a chuť vzde-
lávať sa pribúdala, v štúdiu pokračoval  
na Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave, kde študoval v rokoch 
1952 až 1956. Potom prestúpil na Čes-
ké vysoké učení  technické v Prahe, 
ktoré úspešne ukončil v roku 1957.
   Do svojho prvého zamestnania na-
stúpil v Meopte Bratislava. Keď sa z Bra-
tislavy vrátil naspäť do rodného kraja 
svoju aktívnu pracovnú činnosť zasvä-
til podniku Strojárne Piesok.  Počas 
viac ako tridsať rokov prešiel rôznymi 
pracovnými pozíciami. V šesťdesiatich 
rokoch vyučoval na Večernej strednej 
škole pre pracujúcich na Piesku. 
Krásny vzťah s Magdalénou Kapus-
tovou spečatili  manželským sľubom 
v roku 1963. Mladá rodinka sa presťa-
hovala z Piesku do Valaskej a postupne 
sa im narodili dve deti: dcéra Dagmar 
a syn Erik. 
   K jeho veľkým záľubám patrilo ces-
tovanie a spoznávanie cudzích krajín, 
v mladých rokoch rád tancoval a cho-
dil na rôzne kultúrne podujatia, pose-
denia s priateľmi, turistika po okolitých 
horách. Dlhé roky pracoval vo výbore 
urbárskeho  spoločenstva vo Valaskej. 
Svoje vedomosti podával ďalej aj pros-
tredníctvom nášho Valaštianskeho 
hlásnika, za čo sme mu  boli vďační. 
   Pán Ervín Lehotský nás navždy opus-
til  4. júla 2014.  

   Mária andrišeková
   Chodíme okolo seba, stretávame sa, 
prehodíme pár slov. Niekedy sa nám 
zdá, že niekoho poznáme celú večnosť. 
A potom príde čas, keď jemné vlákna 
spomienok sa ešte viac stenšia, pod 
vplyvom nových známostí a nových 
tvárí a len zriedka prichádzajú na my-
seľ, keď známeho človeka už tak často 
nevidieť. Až smútočná hudba v roz-
hlase pripomenie, že známej osoby už 
niet medzi nami. 
   Pani Mária Andrišeková sa narodila 
29. novembra 1930 v Lučatíne, rodi-
čom Anne, rodenej Uhríkovej a otcovi 
Jánovi Gregorovi. V roku 1963 sa mladá 
rodina presťahovala z Lopeja do Valas-
kej. Spolu vychovali štyri deti – Juraja, 
Miroslava, Martina a Annu. Postupne 
prichádzali do jej života vnúčatá – Mar-
tin, Kristína, Miroslav, Gabriela, Danka, 
Juraj a Sandra. Neskôr pravnúčatá Jan-
ko a Alžbetka.
   Od roku 1970 až do dôchodku praco-
vala v Základnej škole vo Valaskej ako 
kuchárka. Pani Mária Andrišeková bola 
pracovitá, obetavá, priateľská a vždy 
ochotná pomôcť. 
   Pani  Mária Andrišeková nás navždy 
opustila 14. júla 2014.

Mária Karcelová
   Za náruč spomienok. Tvoja tvár, tvoja 
reč, gestá. Okamihy ožívajúce v pamäti 
po smutnej správe. Starostlivá matka, 
stará mama, priateľka, kolegyňa, su-
seda, známa. A potom tá zlá správa, že 
zomrela. Ďalej ani cesta, ani chodník, 
ba ani osamelá stopa nevedie... 
   Pani Mária Karcelová sa narodila 25. 
novembra 1946 v Medzibrode ako tre-
tie dieťa manželom Vasiľovi a Margite 
Zemanovcom. Detstvo prežila v Me-
dzibrode a Slovenskej Ľupči, kde nav-
števovala základnú školu. Po ukončení 
štúdia začala pracovať v Banskej Bystri-
ci v odbore výpočtovej techniky, kde 
sa spoznala aj s budúcim manželom 
Alexandrom Karcelom. V roku 1965 
uzavreli manželstvo a spolu prežili 42 
rokov. Narodili sa im dve deti syn Ró-
bert a dcéra Erika.
   Do Valaskej sa prisťahovali v roku 1969 
a zamestnala sa v podniku Strojárne 
Piesok ako účtovníčka a tu pracovala 
až do odchodu.  Ani vtedy nezaháľala 
a aj v dôchodku pracovala v reštaurá-
cii Perla. Bola starostlivá mama a stará 
mama. Venovala sa rodine, domácnos-
ti, vnúčatám. Začiatkom júla sa zhoršil 
jej zdravotný stav a bola hospitalizova-
ná v breznianskej nemocnici.
   Keď sa zdalo, že je už všetko v poriad-
ku a mala ísť domov, osud to zariadil 
inak. Opustila nás navždy, náhle a ne-

čakane 16. júla 2014.

  Ľubica Sorkovská
   Keď odchádza matka, pri srdci nás 
pichne, zovrie, lebo spolu s ňou od-
chádza niečo z nás. Ten vrúcny vzťah 
so svojou matkou pozná každý z nás. 
Je jedinečný a nič ho nevie nahradiť. 
No oceníme a precítime ho naplno 
až vtedy, keď milujúca mama odíde. 
Premkne nás bezmocnosť, úzkosť 
a veľký smútok. Je koniec. Nenávratný 
koniec jej utrpenia. Cítime jej vôňu, po-
hladkanie, jemný dotyk rúk. A dospelé 
deti pre svoju zoslabnutú matku ne-
môžu  nič urobiť, len sa s ňou dôstojne 
rozlúčiť.
   Pani Ľubica Sorkovská sa narodila 
11. septembra 1944 v Tisovci v rodine 
Ľudovíta a Márie Eremiášovej. V roku 
1952 sa presťahovali do Valaskej, kde 
navštevovala aj základnú školu. V štú-
diách pokračovala na Strednej eko-
nomickej škole v Banskej Bystrici. Po 
jej skončení sa zamestnala na Krajskej 
vojenskej ubytovacej a stavebnej sprá-
ve v Banskej Bystrici. Vykonávala tam 
funkciu referentky až do dôchodku – 
celých 35 rokov.
   V roku 1967 sa vydala za Ing. Jozefa 
Sorkovského.  Narodili sa im dve deti – 
syn Peter a dcéra Lucia. K jej záľubám 
v mladosti patril šport, hlavne volejbal, 
hádzaná, lyžovanie a turistika. Neskôr  
sa naplno venovala svojej rodine, de-
ťom a vnúčatám.   
   Pani Ľubica Sorkovská nás navždy 
opustila 21. júla 2014.

Je to už 6 rokov, čo 19. júla 2008 dotĺklo srdce 
vzácneho  človeka, významného lekára, nášho 
rodáka, čestného občana prof. MUDr. Jarosla-
va Simana. Tam, kde sa začala jeho životná púť 
– v rodnej Valaskej ,-  tam zostal odpočívať na 
valaštianskom cintoríne. Tak rád sa stretával so 
svojimi rodnými , tak s nimi zostal aj po smrti. Ako 
malý chlapec rád chodil do kostola najmä mini-
štrovať.
   Osud chcel, aby sa snaha jednoduchého chlap-
ca zúročila štúdiom na VŠ a aby sa z malého Jar-
ka stal významný lekár svetového mena. V roku 
1997 získal titul profesora, bol zakladateľom 
kardiochirurgie vrodených chorôb srdca, spolu-
zakladateľom Detského kardiocentra DFNP v Bratislave, prednostom kliniky det-
skej chirurgie v Bratislave, lekár, chirurg, ako prvý vykonal transplantáciu srdca 
a pečene  u dieťaťa, ale bol aj dobrým učiteľom tých, ktorí dnes pokračujú v jeho 
práci. 
Svojim študentom hovoril: „Aj stromy v lese rastú, robia blahodarný tieň, produ-
kujú kyslík, žijú dlhšie ako my, tiež bez potlesku. Sú rovnako užitočné, ako mnoho 
iného bez toho, aby sa tým niekto nadchýnal, alebo aby o tom hovoril. Geniálne 
sa rodí ticho a za zatvorenými dverami  dostáva sa do života tak prirodzene, že 
to ani nezbadáme“.
Ešte dnes sa oko zakalí pri spomienke, keď v marci r. 2000 celým svetom obletela 
správa, že profesor Siman so svojím lekárskym tímom úspešne oddelil  siamske 
dvojčatá Andrejku a Lucku z Krásnohorskej dlhej lúky. 
   My sme boli a zostaneme hrdí, že tento uznávaný odborník v medicínskom sve-
te, človek s hlbokou pokorou, úctou k ľuďom a životu, vždy ochotný pomáhať 
každému, bol ten, čo napredoval a posúval hranice poznania vo svojom odbore 
stále ďalej a bol práve náš rodák. 
Dnes už majú dievčatá 14 rokov. Profesor Siman  sa celý život, aj keď  jeho dru-
hým domovom bola Bratislava, zaujímal o dianie v obci, rád sa do nej vracal, 
vždy s úsmevom sa prihovoril svojim rodným. 
   Česť pamiatke  tomuto  vzácnemu rodákovi, významnej osobnosti  a čestnému 
občanovi Valaskej.

Danka Králiková

Nezabúdame na nášho rodáka
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   Medicínu študoval v Prahe na Karlovej univerzite a veno-
val sa internej medicíne. Po skončení univerzity v roku 1938 a 
po skončení základnej vojenskej služby začal pracovať na In-
ternom oddelení Robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave 
na Bezručovej ulici, kde bol primárom profesor Ladislav Dérer.  
  V roku 1945 odišiel do Trenčína, kde sa stal najmladším primárom 
–internistom na Slovensku. Istý čas tiež zastával funkciu riaditeľa 
nemocnice a prijal úlohu vybudovať postgraduálne inštitucionál-
ne vzdelávanie lekárov na Slovensku. Pôsobil ako riaditeľ Inštitútu 
pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov do roku 1986 a bol aj ve-
dúcim Katedry vnútorného lekárstva a prednostom Internej kliniky.  
   Profesor Dieška bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom inštitúcie pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pra-
covníkov, ktorej pokračovateľom je Slovenská zdravotnícka univerzita.  
   V roku 1959 získal hodnosť docenta na LF UK v Bratislave, v 
roku 1973 sa stal mimoriadnym a neskôr aj riadnym profesorom vnú-
torného lekárstva a v tom istom roku získava aj titul doktora lekár-
skych vied. Napísal prvú slovenskú štvorzväzkovú učebnicu Vnútorné 
choroby, ktorú vydal v roku 1963.

Keď nadránom slnko vyjsť malo, 
tvoje dobré srdce náhle zastalo.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň, 
Ty si spíš svoj večný sen.

   Dňa 19.júla 2014 uplynul tretí rok, odkedy nás 
navždy opustila naša mama, starká a prastarká 
Margita Turňová. Smútok v srdciach máme, s lás-
kou a úctou spomíname.

Dotĺklo srdce plné lásky, klesli pracovité ruky,
zavreli sa jej oči a utíchol jej hlas,
odišla do večnosti, hoci tak veľmi chcela žiť.

Dňa 15. júla 2014 uplynuli štyri roky, odkedy  nás 
navždy opustila naša drahá mama, stará mama, 
svokra a príbuzná Anna Balogová.
S láskou spomínajú manžel Vojto, dcéry, zať 
a vnúčatá. Venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Sedím v izbe sama,
No cítim v nej Teba,cítim Tvoju vôňu,
všade okolo seba.
Cítim, ako sedíš vedľa mňa,
A každú noc vkrádaš sa mi do sna.
Cítim každý dotyk Tvojej ruky,
 Bolí ma  to a cítim muky,lebo keď si pri mne,
zrýchli sa mi dych.
No keď otvorím oči,nie je v izbe nik.
Opäť ticho otváram najsmutnejšiu,
bránku brán, už z diaľky na Tvoj hrobček pozerám.
Hrobček detský, tichučký,
ten, kde ty, Miško môj, navždy sladko spíš.

Dňa 16. augusta by oslávil svoje nedožité 26. narodeniny náš milova-
ný synček, vnúčik, bratranec a kamarát Miško Kováč. 
Dňa 24. augusta si pripomíname smutné 5. výročie, keď nás po tra-
gickej nehode navždy opustil.
S láskou a večnou bolesťou v srdci nikdy na Teba nezabudneme. 
Mama, starká, blízka rodina a kamaráti. Kto ste ho mali radi, venujte 
mu prosím, tichú spomienku.

Sú vety, ktoré vám už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname,
sú slzy v očiach, keď váš úsmev  nevidíme.
a neuveriteľné pohladenie od vás nedostaneme.

Dňa  6. augusta 2014 si so smútkom v srdci pripomíname 1. výročie 
smrti našej drahej mamy
Anny Vetrákovej. S láskou spomínajú smútiace deti s rodinami a vnú-
čatá: Kristínka, Peťka, Lucka, Maťko a Marianka.

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostala a smutné spomí-
nanie.
13. augusta 2014 uplynie 10 rokov, kedy  nás 
navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec 
Emil Krejči. S láskou a úctou spomína a za tichú 
spomienku ďakuje celá rodina.

Tak veľmi sme si zvykli na slnko, že tmu ani ne-
vnímame.
Tak veľmi sme si zvykli na lásku, že ju považujeme 
za samozrejmosť.
Tak veľmi sme si zvykli na život, že keď príde ko-
niec,
nie sme schopní uveriť, že je definitívny...

Dňa 24. júla 2014 uplynul rok, keď nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec Ľubomír Štubňa. 
Spomína manželka, deti a vnúčatá. Kto ste ho poznali a mali radi,  
venujte mu prosím, tichú spomienku. 

Mal si nás rád a my Teba.
Všetko krásne, čo si nám dal, ostáva stále v nás.

 Dňa 25. 7. 2014 si pripomíname smutné  a ťažké 
prvé výročie, 
keď nás navždy  opustil náš drahý Jozef Karas.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami 
a priatelia.

Odišiel si náhle, tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas.
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nie je nič také, ako bolo  predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe zavedie.
Bez teba už žiť musíme, no v srdciach našich ťa stále 
nosíme.
 Dňa 6. júla 2014sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého a milovaného manžela, otca, a starého otca  
Jána Krupu.
Spomíname na teba s úctou a láskou a vďaka za všetko krásne, čo 
sme spolu prežili.
Manželka Lýdia, dcéry Evka a Libuška s manželom Jánom, vnučky 
Romanka a Simonka.

Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť,
nestihol si sa ani rozlúčiť.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš a budeš stále s nami.

 Dňa 8. júna 2014 uplynulo smutných osem rokov, 
ako nás opustil náš drahý Viliam Chudík. 
S láskou spomína mama, deti, brat a sestra s ro-
dinami.

SpomienkY

100  rokov od  narodenia prof. MUDr. Dionýza  Diešku, DrSc.  

Dionýz Dieška  
významný pedagogický pracovník, uznávaný odbor-
ník a špecialista v internej medicíne 
* 27.07.1914 Valaská, časť Piesok 
† 15.06.2006
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Celkové  výsledky  Viessmann pohára  v biatlo-
ne -   zima   2013/2014

Žiačky 10-11    S.  Pacerová   6                                                                                     
Žiačky 12-13     J. Graňaková   2,   T. Sivčaková   
18    
Žiaci    12-13     B. Matovič  3,   J. Vološin  6,   R. 
Floch  12            
Žiačky 14-15     J.  Machyniaková   2,    B.  Zelen-
číková   9,   M. Wagnerová  12        
Žiaci    14-15     P. Štrba  6,     V. Slezák  9,    E. 
Troliga  20,   J.  Kolečár  21  
Dorastenky  16-17    T. Krnáčová  7                         
Dorastenci   16-17    K.  Fodrek    12,  A.  Políček  
13        
Dorastenky  18-19    
Dorastenci   18-19    F. Kramla  5,   R. Kubaliak  
9,    F. Skačan   6,   A. Krbila  8,    M. Kúdelka  14                                 
Juniorky                   I.  Fialková   1
Juniori                      M.. Kubaliak  1
Ženy                         L. Šimová   2,    P. Fialková  4,  
T. Poliaková  5
Muži                        M. Šima  3,   N. Gröne  8,   A. 

Džem z čučoriedok
Pri zaváraní časť z čučoriedok prepasírujte, 
získate viac šťavy, pretože bobule sami o sebe 
nepúšťajú toľko šťavy. Pri zaváraní ich kombi-
nujte s malinami alebo jablkami.

Džem z jabĺk a hrušiek
Môžete ich kombinovať spolu so slivkami ale-
bo kivi, získate zaujímavú chuť.
riedky džem napravíte tým, že doň pridáte 
trochu strúhaného perníka. 
Slivkový lekvár vydrží dlhšie a nesplesnivie, 
ak ho zapečieme v horúcej rúre a potom ho 
posypeme mletou škoricou. Šupka sa pri vare-
ní nerozvarí, a preto je potrebné slivky zbaviť 
kôstok a nakrájať na malé kúsky. Kombinujte 
ich s jablkami, škoricou, alebo vybranými bo-
buľovinami.  
varenie lekváru. 
Vnútro hrnca vytrite glycerínom, aby sa pri va-
rení lekváru netvorila pena.  
cuketovo-pomarančový a cuketovo-citró-

nový džem
Suroviny: 2 kg  očistenej cukety, 3-4 ks poma-

okienko  
oFK  SLovaN
vaLaSKÁ
Mužstvo  dospelí  -  I. trieda  v sezóne  
2013/2014  obsadilo  6. miesto.
Mužstvo  starších žiakov-  I. trieda  v se-
zóne  2013/2014  obsadilo  2. miesto.

Výsledky  prípravných zápasov
 13.7.2014 -  Turnaj   Hronec - štvrté  miesto
Bacúch  - Valaská  0:2, Hronec  - Valaská 2:2
  

Rozpis  majstrovských  zápasov - I. trieda  
dospelí - jesenná  časť 2014/2015

03.08.2014  16:30   -  1.kolo  - doma   -  Nemecká
10.08.2014  16:30   -  2.kolo  - vonku   - Strelníky
17.08.2014  16:00   -  3.kolo  - doma   -  Brusno  B
24.08.2014  16:00   -  4.kolo  - vonku   - Poniky
31.09.2014  16:00   -  5.kolo  - doma   -  Jakub
06.09.2014  15:30   -  6.kolo  - vonku   - Osrblie
14.09.2014  15:30   -  7.kolo  - doma   -  Jasenie
21.09.2014  15:00   -  8.kolo  - vonku   - Čierny Balog
28.09.2014  15:00   -  9.kolo  - doma   -  Braväcovo
05.10.2014  14:30   - 10.kolo  - vonku  - Staré Hory
12.10.2014  14:30   - 11.kolo  - doma   - Selce
19.10.2014  14:00   - 12.kolo  - vonku   - Lučatín
26.10.2014  14:00   - 13.kolo  - doma   - Hronec

Pozývam všetkých milovníkov futbalu na 
zápasy  povzbudiť a podporiť  mužstvo 
v novej  sezóne.

Ing. Jozef Barzík

Berčík  9,   T. Hasilla 17,   L. Kramla 20

Klub biatlonu  valaská - osrblie  sa stal cel-
kovým víťazom  pohára. 
Ďakujem všetkým športovcom a trénerom za 
vzornú  reprezentáciu obce.

Prvé  kolo Viessmann pohára  v  LB

Pre všetky  kategórie   sa  uskutočni-
lo  07-08.6.2014 v  Osrblí.  Bežali  sa  vytrva-
lostné  a  rýchlostné   preteky  a  dosiahli sme 
umiestnenie:
Žiačky 10-11    S.  Pacerová   9,8   
Žiaci    10-11    A. Černák   2,2                                                                                           
Žiačky 12-13     J. Graňaková  1,1,   T. Sivčaková  
13,15,   L. Šuchová  16,19    
Žiaci    12-13     R. Floch  8,11,    J. Vološin  5,3        
Žiačky 14-15     J.  Machyniaková   1,1,    B.  Ze-
lenčíková   5 ,2,   M. Wagnerová  13, 8        
Žiaci    14-15     P. Štrba  14,11,     V. Slezák  3,3,   
J. Kolečár 11,8  
Dorastenky  16-17    T. Krnáčová  7,8                         
Dorastenci   16-17    A. Políček  10,6        

Dorastenky  18-19    
Dorastenci   18-19    F. Kramla  6,4,   R. Kubaliak  
2,3,     F. Skačan  V,8,   A. Krbila  4,9                                     
Juniori                      M.. Kubaliak  1,1
Ženy                         T. Poliaková  1,1,   P. Fialková  
2,3,  M. Darmová  5,5
Muži                         N. Gröne  2,1,  L. Kramla 5,7

Druhé  kolo Viessmann pohára  v  LB

Pre všetky  kategórie   sa  uskutočni-
lo  28-29.6.2014  v  Predajnej.  Bežali  sa    rých-
lostné  a preteky s hromadným   štartom  a  
dosiahli sme umiestnenie:
Žiačky 10-11    S.  Pacerová   6,9                                                                                      
Žiačky 12-13     J. Graňaková  1,1,    T. Sivčaková   
5,8,    L. Šuchová   15,17    
Žiaci    12-13     R. Floch    16,13,    J. Vološin   
3,11        
Žiačky 14-15     J. Machyniaková   1,1,    B. Ze-
lenčíková   2,4,   M. Wagnerová  15,7        
Žiaci    14-15     P. Štrba  7,7,    V. Slezák  15,11,   
J. Kolečár   3,8,   E. Troliga 17,15
Dorastenky  16-17    T. Krnáčová  6,3                         
Dorastenci   18-19    F. Kramla  3,3,  R. Kubaliak  
9,4,    F. Skačan  11,13,    A. Krbila  6,6                                     
Juniorky                    I.  Fialková   1,N
Juniori                      M.. Kubaliak  2,2
Ženy                         T. Poliaková  1,N,   P. Fialková  
2,N,   L. Šimová  3,N
Muži                         N. Gröne  9,7,   A. Berčík  
15,13 

KB valaská - osrblie -  výsledky 

ZavÁraMe

rančov alebo citrónov, 1-1,5 
kg  kryštálového cukru 
1 ks Gelfix Extra (2 : 1)
Postup
Očistenú cuketu - ošúpanú a 
zbavenú jadierok, nakrájame 
na menšie kusy a povaríme. 
Keďže pustí veľa vody, ne-
podlievame, len ju necháme 
jednoducho zmäknúť. Me-
dzitým si pripravíme poma-
ranče alebo citróny, ošúpe-
me ich, zbavíme  jadierok a 
pridáme ich k cukete. Chvíľu 
zmes povaríme a potom po-

norným mixérom rozmixujeme, každý  - ako 
má rád, nemusíme úplne dohladka. Pridáme 
cukor zmiešaný s Gelfixom a povaríme asi 1/2 
hodinku, len aby nám džem zhustol. Skúsime 
na tanieriku, akú má hustotu. Vrený džem na-
plníme do pohárikov a dáme hore dnom. 
Nakladaná tekvica v pomarančovej šťave

Suroviny: 3 kg tekvice, 2 lyžice kyseliny citró-
novej, 1 l pomarančového džúsu, 500 g kryšt. 
cukru
Postup
Tekvicu zbavíme šupky a jadier, narežeme na 
rovnako veľké kocky, zmiešame ich s kyse-
linou citrónovou a zalejeme vodou tak, aby 
bola ponorená. V chlade ju necháme odležať 
24 hodín. Potom vodu z tekvice zlejeme, k 
tekvici pridáme džús s cukrom a varíme cca 
10 minút. Potom tekvicu naložíme do pripra-
vených pohárov a sterilizujeme pri teplote 80 
stupňov Celzia 15-20 minút. Horúce poháre 
obrátime hore dnom a necháme vychladnúť.

   Ing. Alexandra Vlčeková


