
predsa si na ne nikdy nezvykneme. V kútiku 
srdca sme presvedčení, že ten náš deň odcho-
du je ešte veľmi, veľmi vzdialený. No hodinu 
svojho odchodu z tohto sveta nepozná nikto 
z nás. Raz však odídeme všetci, postupne sa 
nenápadne vytratíme a našim blízkym ostane 
len spomienka.
   Spomienka na to, ako sme žili, čím sme vy-
pĺňali čas nášho života, 
čomu sme sa tešili, aký 
výraz mala naša tvár vo 
chvíľach šťastia, ako sme 
sa mračili v čase nepoho-
dy. Čo nás bolelo, prečo 
sme sa smiali a prečo pla-
kali. To všetko je zapísané 
v srdciach našich blízkych, 
je ponorené v dušiach 
tých ľudí, ktorí spolu s 
nami trávili dni, ktorí ve-
deli všetko podstatné o 
nás. Lebo nikto z nás ne-
žije sám, sme obklopení 
inými ľuďmi, blízkymi, 
známymi a spolu s nimi 
kráčame dňami. Učíme sa žiť, učíme sa milovať, 
učíme sa rozdávať, stávame sa ľuďmi.  Roky ži-
vota sa však ako vlny na mori zrazu stratia z hla-
diny času, aby zostali už len v toku spomienok.
   Zapaľujem sviečky, kladiem ich na chlad-
nú zem a spomínam. Spomínam na svojich 
prastarých rodičov, starých rodičov, uja, prí-
buzných. Na prastarkých si pamätám matne, 
bola som malým dievčaťom, keď odišli do 
večnosti. Boli veľmi pracovití a čestní. Recept 
na medvedie labky, ale aj výšivky a iné ručné 
práce pretavené do mojich tašiek a niekoľko 
predmetov mi ich denne pripomína. V pamä-
ti mi ožívajú spomienky na starkého, ktorého 
som si užila len v predškolskom veku. Vždy 
niečo majstroval, nevedel len tak obsedieť. To 
po ňom zdedil môj ocino.  A tiež vzťah k pôde 
a k záhrade. Najviac času som strávila s mojou 
starkou. Dušičkový čas sa mi od detstva spájal 
s vôňou jablkovo-makovej štrúdle, ktorou nás 
v dušičkovom čase, ktorý bol zároveň oslavou 
mojich menín, hostila. Pri tomto každoročnom 
rituáli vytiahla ten najvzácnejší porcelán, aký 
vlastnila. Dnes na to už len nostalgicky spomí-

nam. Našťastie v štrúdľovej tradícii pokračuje 
moja mamina, a tak rodinná štrúdľa nechýbala 
ani na tohtoročné Dušičky.
    Keď kladiem sviecu na hrob starých a prasta-
rých rodičov,  skláňam sa pred oceánom bytia, 
ktoré ma presahuje. Oceánom, z ktorého som 
vzišla a do ktorého sa vraciam. Naši predkovia 
v nás žijú tajomným životom. Ich sny, túžby, 
vášne i neresti ožívajú v našej krvi. Keď hľadím 
na odlesk plameňa na hrobe zosnulého, akoby 
som videla v zrkadle svoju zabudnutú tvár. By-
tie každého človeka sa rozprestiera za hranice 
individuality, do minulosti i do budúcnosti. Tú 
pamiatku si pamätáme, že sme telom z ich tela, 
tak, ako si nás budú naše deti, telá z našich tiel, 

pamätať, keď tu už nebudeme. Na bráne sta-
rých cintorínov býva nápis ,,Memento mori“. 
Takú výzvu k pamätaniu nám zanechali pred-
kovia. Pamätaj na smrť! Nuž aspoň jeden deň 
v roku si spomeňme, že umierame. Život je 
veľká čakáreň. Z jednej strany vchádzame a z 
druhej vychádzame. Každú sekundu sa spoza 
dverí na druhej strane ozve nové meno. Zavo-
laný vstáva, odchádza, už sa nevráti. Krátime 
si čas štúdiom, nakupovaním, hrami, niekto 
dáva prednosť športu, iný kultúre, no keď sa 
ozve hlas, nikto neodvráva. Nakupujúci pustí 
tovar, politik preruší prejav uprostred vety a 
bez pozdravu odchádza. 
   Uctime si pamiatku všetkých tých, čo už 
medzi nami nie sú. Telesné pozostatky svojich 
blízkych sme pochovali do zeme, ale oveľa 
dôležitejšie je to, čo zanechali v nás samých, 
lebo to je ich skutočný odkaz. Je to výchova, 
ktorú nám dali, ich slová, skutky a myšlienky, 
ktoré si pamätáme. Lebo, kým si ich pamätá-
me a rozprávame o nich, žije ich pamiatka v 
nás.      

Mgr. Denisa Maťovčíková
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Súťaž o najchut-
nejšiu haruľu 

Leto v spevokole 
Lipka

Zajatec podzemia  

   Začiatok novembra býva vždy spájaný s 
vôňou chryzantém a sviečok. Chryzantémy 
nás v tomto čase oslovujú na každom kroku. 
Vznešene vo svojej slávnostnej nádhere. Za 
priateľa si zvolili novembrový vietor a žalostný 
plač dažďa, ktorý s nimi prichádza chodníkom 
pomedzi hroby cintorínov. Kráčame so srdcom 
naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí nás 
predišli do večnosti. Cesty života sú nevyspyta-
teľné, kým sa jedni rodia, iní umierajú. Často si 
ani nestačia splniť všetky sny, hodiny ich času 
zastanú na polceste. Hodinu smrti si nikto z 
nás nemôže vybrať, ani naplánovať. No všetci 
vieme, že raz určite príde, prekvapí nás a bude-
me musieť opustiť všetko to, čomu dnes pripi-
sujeme najväčšiu hodnotu, k čomu sa tak radi 
upíname a z čoho sa tak veľmi tešíme. V živote 
človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a 

Bývalo dobrým zvykom, že sa na titulnej strane občanom obce prihováral starosta 
obce. Keďže opakovane príspevky pána starostu absentujú, nahrádzame ich našimi 

príspevkami, ktoré sa týkajú aktuálnych udalostí.

Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.

Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.

A bude Mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.

To nasnívané, čo len chcelo byť,
i to, čo ozaj bolo.

„Stvoril som svet“, vstúpi nám do reči
Boh, „nie tak, aby slúžil

naplňovaniu túžob človečích.
No aby človek túžil.

Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý.

Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.

Až rozspieva sa, svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,

napomeňte ju ticho, že jej Pán
aj šťastím ju len skúša.

Dar života. Kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.

A ostane mu nie čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.

Zlomené krídla? Práve zlomené
sú žehnané Bohom.“

Budeme vyvolaní po mene.
A bude nás tam mnoho.

Milan Rúfus

DUŠIČKOVÝ ČAS
   Cintorín... Nehybné, chladné kamene. Miesto, kde okrem stromov rastú i kríže. 
Z mramoru pomník nad oblaky a dva dátumy vytesané pri mene. Na okolitých hroboch blikajú svieč-
ky a dúha spomienok prázdnotu preklenie...

Redakčná rada
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ĎAKUJEM
   Týmto jedným z najkrajších slovenských slov, slovom ďakujem, chcem 
poďakovať starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi, Blažke Pastírovej, Dan-
ke Králikovej a všetkým, ktorí si kvetmi a milým slovom pripomenuli na-
rodeniny mojej mamičky, pani Pavly Simanovej.
   Dožila sa v radostiach, starostiach i bolestiach požehnaných 104 rokov, 
ako jediná občianka našej obce a okresu.
   Naša rodina si veľmi váži vaše milé slová pozdravov a blahoželaní a je 
vďačná za každý prejav a pozornosti.
S  pomocou Božou vstúpila na cestu života, ktorá bola hrboľatá, ťažká 
i láskavá.
   Kráčala po nej vždy s pokorou, trpezlivosťou a snahou byť nám, našej 
obci a ľuďom nápomocná, chápajúca, láskavá.
    Aj keď je už pripútaná na lôžko, chce vám všetkým zaželať pevné zdravie 
a lásku jedného k druhému. Je rada, že medzi nami, Valašťanmi, žila svoj 
plodný život a v kruhu svojich blízkych môže na všetkých ešte pospomí-
nať.                                                                                                    Dcéra Anna Fischerová

   Týmito slovami od neznámeho 
autora si dovoľujeme prihovoriť 
sa vám, naši milí spoluobčania, 
seniori. Ako isto všetci vieme, 
mesiac október je mesiacom úcty 
k starším, ktorých  je v našej obci 
pomerne veľa, či už tých ešte ak-
tívnych vo svojich činnostiach 
alebo aj tých, ktorí v tichu a pokoji 
prežívajú svoju jeseň života. Sta-
roba sa dotýka každého jedného 
z  nás, a preto je prirodzenou sú-
časťou nášho života. V našej obci 
výškou veku najstarších občanov 
obce vedú naše spoluobčianky 
- ženy. Ako isto všetci vieme, naj-
vyššieho úctyhodného veku  104 
rokov sa 13. októbra dožila p. Pau-
la Simanová, mama významného 
rodáka prof. Jaroslava Simana. V 
rebríčku dlhovekosti za ňou nasle-
duje  p. Jolana Majerčáková, ktorá 
15. marca oslávila  95 rokov. Pani 
Majerčákovú mnohí z vás pozna-
jú ako dlhoročnú zamestnanky-
ňu obecnej knižnice vo Valaskej. 
Trojicu najstarších obyvateľov 

„Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. 
Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. 
Prajeme ti milý starký, starká, 
nech ťa sila neopúšťa, nech ti stále slúži zdravie, 
či je deň, a či noc hustá.“

(Milan Rúfus – Modlitbičky – Želanie)
   Vždy si s veľkou úctou a pokorou spomínam na svojho dedka z otco-
vej strany. Mám s ním veľa krásnych spomienok, veľa sme sa rozprávali, 
veľa svojich životných skúseností, ktoré mal, mi odovzdal, vo viacerých 
životných okolnostiach ma dokázal inšpirovať. Človek, teda ja, si ani ne-
uvedomujem, aký vzácny poklad som mal... vlastne stále mám. Nikdy 
nezabudnem na jeho krásne a pravdivé slová: ,,Matúš, nikdy nezabudni, 
kto si a skadiaľ si! Nikdy nezapri svoje korene, svoju rodinu! Váž si každý 
okamih života a ďakuj Bohu za každý jeden deň!“ Keď som bol malý, tak 
som jeho slová bral ako samozrejmosť. ,,Jasné, dedo, neboj...“  Ale až 
teraz, s odstupom času si uvedomujem, aké boli pravdivé. 
Je veľmi pekné, že aspoň jeden mesiac v roku patrí našim najstarším... aj 
keď si osobne myslím, že človek si má človeka vážiť každý deň! 
Veď VY ste budovali tento štát, VY ste vytvárali hodnoty, VY ste udržia-
vali korene! VY ste... za všetko vám ďakujeme a odpustite nám, mladej 
generácii, že na vás často zabúdame, že vám neprejavujeme toľko úcty, 
koľko si zaslúžite... 

PaedDr. Matúš MAGERA, váš zástupca starostu

Pani Jolana Majerčáková bola dlhoročnou pracovníčkou obecnej knižnice 
a na jar sa dožila úctyhodného veku 95 rokov

Dobrý deň, sestra staroba !
Dobrý deň, sestra staroba!

Ach, videla som ťa prichádzať zďaleka
a nepodala som ti ruku…

Musím si asi zvyknúť na tvoju spoločnosť,
pretože ma už nikdy neopustíš.

Zbohom, mladosť! A navždy!
Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote, 

a preto s premenou svojho srdca 
volám teraz na teba so všetkou úprimnosťou:

,,Sestra moja!“
Teraz, keď ťa vidím zblízka,

objavujem tvoj pôvab.
Máš skúsenosti a vieš všetko tak, ako má byť,

 dávaš veciam ozajstný význam a milosť:
oslobodzuješ od strojenosti, zbytočnosti, pýchy

a vnášaš ma do pravdy.
Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, 

aby sa mohla lepšie vzniesť.
Sestra staroba, prijímam ťa a mám ťa rada,
pretože som vďaka tebe voľnejšia a pomaly

sa približujem k Bohu!

Pani  Paula Simanová sa 13. októbra dožila významného životného jubilea 
104 rokov. Na obrázku ešte v mladších rokoch so svojím už zosnulým sy-
nom prof. Jaroslavom Simanom.

obce uzatvára p. Žana Babicová, 
ktorá sa 6. septembra dožila tak-
tiež krásneho veku 95 rokov.  Pani 
Žana Babicová bola rovnako dlho-
ročnou zamestnankyňou Miestne-
ho národného výboru vo Valaskej 
(dnešného obecného úradu ). 
Tak, ako končí leto a prichádza 
jeseň, tak prichádza prirodzene 
pomaly do našich životov jeseň 
života - sestra staroba, pomaly ne-
nápadne. Nedá sa jej vyhnúť. Ale 
isté je, že staroba nie je choroba, 
je to prirodzený proces, ktorý ale 
neznamená koniec našej životnej 
aktivity. Je obdivuhodné, že mno-
hé naše babičky a dedkovia štu-
dujú, chodia na výlety, do kina, 
do divadla, na rôzne spoločenské 
podujatia  a aktívne prežívajú svo-
je životné obdobie ,,jesene“.  Život 
treba prežiť aktívne a produktívne 
bez ohľadu na vek. Ak to človeku 
dovoľuje jeho zdravotný stav, mal 
by tak urobiť.
   A tak mesiac október nie je len 
mesiacom zberu darov z našich 

polí a záhrad, ale mal by byť aj ti-
chou pripomienkou, ako si uctiť 
starších občanov v našom okolí. 
A nielen v mesiaci október. Neza-
budnime na úctu , na pozdrav, na 

jednoduché prejavy našej spolu-
patričnosti po celý rok. Starší ľudia 
si to zaslúžia. 

Za redakčnú radu
Marika Pančíková 

Október – mesiac úcty k starším
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Šiesteho septembra sa naša členka Žanka 
Babicová dožila krásneho životného jubilea 
- 95 rokov.
Len málo ľudí sa dožije takéhoto krásneho veku.  
Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe 
kráčať 95 rokov a viac.
O to viac nás teší, že si to práve ty, Žanka, ktorá si 
sa dožila toho jubilea. A hoci zdravie už ti neslúži 
tak, ako voľakedy, nevadí.
Túto daň musí zaplatiť každý. Chceme a prajeme 
ti, aby si ešte hodnú chvíľu pobudla s nami, aby 
si svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas 
dokázala potešiť všetkých nás.
Ďakujeme ti za to, že si sa aj ty zaslúžila pred 25 
rokmi o vznik našej základnej organizácie. Všet-
ko najlepšie želá výbor Základnej organizácie 
jednoty dôchodcov vo Valaskej.

Výbor ZO JDS vo Valaskej

Vážená pani Žanka!

6. septembra 2017 ste oslávili 95 rokov.
Keďže pred piatimi rokmi už bol s Vami 

uverejnený rozhovor
v našom hlásniku, nechcem Vás unúvať 

ďalším rozhovorom,
pretože viem, že vo vyššom veku sa nám zdá
všetko mimo nášho zabehnutého spôsobu 

života príliš zložité.
Nedá sa ale nespomenúť Vaše vzácne 

jubileum!
Chcem Vám napísať len niekoľko viet.

Boli ste pri dôležitých udalostiach v našom 
štáte, obci.

 Dlhé roky ste robili u nás vo Valaskej 
matrikárku.

 Mali ste prehľad o všetkých ľuďoch v obci.
O deťoch, mladých, aj tých starších.

Pri úradných, ale aj ostatných stretnutiach
 bola s Vami príjemná komunikácia a 

ústretovosť.
 Pri stretnutiach s Vami po rokoch

si staršia generácia zaspomína 
na svoje začiatky,
 na mladé roky,

 kedy urobili prvý vážny krok do života, vstup 
do manželstva.

 Boli ste pri tom, keď sa im narodili 
potomkovia.

  Myslím si, že občania, ktorí Vás poznali,
majú na Vás veľmi pekné spomienky.

Teraz Vám chcem dať len jedinú otázku.

Pýtam sa Vás ako znalej života,
na čo má človek dbať,

aby sa raz
mohol smelo obzrieť dozadu

 s pocitom dobre prežitých rokov?

Dovoľte mi na záver,
 zaželať Vám vo Vašom živote

95 rokov

ešte veľa krásnych a príjemných dní,
veľa sily a nádherných stretnutí.

Odpoveď pani Žanky:
   Ako mladé dievča pestovala som šport, volejbal, 
stolný tenis. Hrávala som aj divadlá. Mladí ľudia 
boli v tom čase, keď som bola aj ja mladá, skrom-
ní. Spoločne sme si vypĺňali čas. V neskoršom, 
už zrelom veku som sa vydala, doba už bola po 
vojne. Po nej sa mi narodila dcérka Nadinka. 
Bolo viacej starostí, ale prežili sme ich skromne. 
Túžila som po práci, aj sa mi podarilo zamestnať 
na MNV vo Valaskej. To bol apríl 1952. Túto prácu 
som zodpovedne robila. V roku 1953 som bola 
ustanovená matrikárka. To bola moja veľká lás-
ka, túto prácu robiť. Ako poslankyňa MNV som 
navštevovala vo svojom obvode rodičov a radu 
ďalších funkcií. Môj život bol spojený s pohy-
bom, s ľuďmi, priateľmi, prácou. Ja som sa nikdy 
nenudila. Keď som išla do dôchodku, bola som 
ešte plná energie. Pracovala som v Zdroji, aj ako 
vedúca školskej jedálne v materskej škole, skoro 

do 70. rokov. Potom ešte funkcie v ZPB, Jednote 
dôchodcov do 85. rokov. Potom prišla choroba 
/2008/, ale aj tak sa stále pohybujem, chodím na 
prechádzky.

Už môžem len spomínať:

Postoj čas, ja spomínať chcem,
na roky ušlé, čo život vzal.

V nich boli chvíle krásne i smutné,
 zase vás všetky vietor

v minulosť odvial.

Ďakujem za odpoveď, milá pani Žanka.
Potvrdili ste mi, že život je neustály pohyb.

Treba sa hýbať správnym spôsobom,
zmysluplne pomáhať iným,

nemyslieť len na seba.
Vtedy si zaslúžime uznanie aj úctu

a môže nám to priniesť šťastie a radosť do 
života.

Mgr. Mária Pacerová

Otvorený list pani Žanke pri príležitosti životného jubilea
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Tak a máme po. Aj v  tomto roku, 
tak ako aj v  tých predchádzajú-
cich, Valaská jednu septembrovú 
sobotu žila haruľou. Dňa 23.9. 
2017 sa konalo tradičné poduja-
tie pod záštitou OZ Pekný deň. 
Počasie nám síce veľmi neprialo, 
náladu však vylepšil sprievodný 
program. Hostia boli veľmi rôz-
norodí a  na svoje si prišiel azda 
každý. Už od doobedia nám vy-
hrával a  vyspevoval spevácky 
súbor Prameň z Brezna, neskôr 
sme sa dočkali aj vystúpenia Ma-
žortetiek, tiež z  Brezna. Ďalším 
bodom programu bola tanečná 

zostava El Fuelgo, ktorá zatanco-
vala čisté španielske fl amengo. 
Predstaviť  sa nám prišlo aj nové 
zoskupenie z  Brezna Tančekovo. 
Známa hudobná kapela Ploštín 
Punk, ktorá svojím energickým 
vystúpením privolala slnečné 
lúče, mala svoj vstup o 15.00 hod. 
A  na záver nás prišla roztan-
covať naša domáca hudobná 
kapela Oblastné skutočnosti. 
Presvedčiť porotu, že práve tá ich 
haruľa je tou najlepšou, prišlo do-
kopy desať tímov. Súťažiaci boli 

Valaská voňala haruľou prevažne z  Valaskej. Tí nelenili 
a zobrali svoju účasť veľmi kreatív-
ne, a tak sme na jednom námestí 
mohli naraz vidieť zdravotníčky 
Červeného kríža, kráľovné, retro 
devy či statných junákov. Lahod-
ná vôňa harule sa niesla od kaž-
dého stánku, a tak to mala porota 
v  zložení - pán primátor mesta 
Brezno p. Ábel, p. Leschnitzská, 
náš poslanec p. Dundovič a  ešte 
stále úradujúca  Miss Horehronie 
Katka Molčanová, skutočne ťaž-
ké. Každá zemiaková placka bola 
jedinečná a originálna, ale vyhrať 
mohla len jedna. Prvé miesto si do-
mov odniesol tím s názvom „Krá-
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ľovstvo“ z  materskej časti obce, 
striebornú priečku obsadili „Sta-
rovalašťania“ a  na treťom mies-
te sa umiestnila „Veselá trojka“. 
Víťazom síce mohlo byť len jedno 
družstvo, ale dobrý pocit zostal aj 
v zúčastnených a tých, ktorí prišli 
povzbudzovať a  užiť si víkendo-
vý deň. Tak a  ďalší ročník máme 
úspešne za sebou. Snáď sa v  ta-
kej dobrej nálade a možno o kus 
lepšom počasí vidíme aj o rok. Do 
haruľovania, priatelia! 

Gabriela Pitoňáková
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Valaská
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POĎAKOVANIE
Od včasných ranných do neskorých 
večerných hodín dňa 23.  9.  2017 čle-
novia fotoklubu GRANUS pripravili 
na námestí exteriérovú výstavu svojej 
tvorby,ako sprievodnú akciu „Haruľovej súťaže 2017“. 
Išlo o prvé podujatie, ktorým chceli potešiť oko a srdce priaznivcov foto-
grafi e. Prezentácia prác členov fotoklubu GRANUS bola v réžii jeho členov 
a návštevníci podujatia mali možnosť zhliadnuť viac ako 100 fotografi í 
s rôznymi pohľadmi na život, svet a dianie okolo nás.Radi sme sa poroz-
právali s ľuďmi, ktorí si výstavu prezreli a povedali svoj názor. Každé po-
zitívne vyjadrenie, ale aj kritika nás dokážu v našej ďalšej práci posunúť 
vpred.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom Obecného úra-
du vo Valaskej a celému organizačnému tímu „Haruľovej súťaže“ za mož-
nosť prezentovať prácu členov fotoklubu GRANUS. Ďakujeme za poskyt-
nutie priestorov a samozrejme aj vám všetkým, ktorí ste sa našu tvorbu 
prišli pozrieť.

Členovia fotoklubu GRANUS

voňala haruľou
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5. septembra by sa JOZEF SLIVKA 
dožil 70 rokov.  Mali by sme si s ním 
pripiť na zdravie, no Poseidon mal 
iné úmysly a  teraz popíja s  naším 
otcom niekde v mori. 
Pri príležitosti jeho nedožitých 70-
tin bola v  priestoroch kultúrneho 
domu malá výstava prierezu jeho 
života i diela. Nie je nutné vymenú-
vať, čo všetko z jeho rúk vzišlo, koľko 
svojich diel má po celom Slovensku 
i svete, čím všetkým sa zaoberal, kde 
všade sa dostala jeho rozmanitá 
tvorba, koho všetkého obdaroval, 
či svojimi výrobkami, či zážitkami 

Človek sa v čase míňa, 
                            ale dielo ostáva

s ním. Žiť život je dôležitejšie, ako ho 
len prežiť. Jozef sa nikdy nezdržiaval 
klopaním na dvere, ale rovno siahol 
na kľučku. Postavil dve plachetnice, 
na ktorých sme zažili kopec šialen-
stiev a  občas len šťastie pomohlo 
od väčšieho prúseru. A potom si ho 
ulovila bohyňa lovu – Dafné a bolo 
to osudové stretnutie, pretože keď 
dodýchal otec, rozlúčili sme sa aj 
s  jachtou Dafné. My c ítime smútok 
a  prázdnotu, no pri spomienkach 
na more zážitkov, ktoré sme s Joze-
fom prežili, nám hneď duša spieva.

Dcéra Silvia, syn Svetozár
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Padať,
z hĺbky mať závrat.
Otáznik,
namiesto myšlienky 
na návrat.
 
Stratiť,
hladinu z dohľadu,
bez nároku na náhradu.
 
Precitnúť,
do tmy.
Bez kontextu,
viny a trestu.
 
Obnoviť,
kontakt s počatím,
sám seba uloviť.
 
Stráviť,
čo je stráviteľné.
Vyvrhnúť do tmy,
protichodné rytmy.
 
Uvoľniť,
túžbu po svetle,
slnečnom svite,
novom habite.
 
Sústrediť,
všetku vôľu,
do nádychu,
čo hore už víri hladinu.
Je čas opustiť hlbinu.
 
Vyraziť,
prudko nahor
a všetkou silou,
rezať vodu ako pílou.
A na hladine
ústa vložiť do nádychu.
 
Nasať,
svetlo, teplo, život.
Ako zviera, celkom divo!
 
Upokojiť,
hladinu,
vody a adrenalínu.
 
Uchovať,
pamäťovú stopu hĺbok.
A smelo vyplávať.

Mgr. Peter Babčan  

Vernisážou 13.10.2017 sme otvorili 
výstavu pod názvom Krajina.
Návštevníci Kultúrneho domu vo 
Valaskej tak do polovice decembra 
môžu vidieť diela piatich tunajších 
výtvarníkov,  z ktorých každý sa k 
téme výstavy postavil so sebe vlast-
ným pohľadom a citom.  Martin 
Výbošťok, keďže sa vo svojej tvorbe 
venuje grafi ke, poňal tému ako sno-
vé impresie s témou krajín na iných 
planétach. Klaudia Stieranková vo 
svojom príspevku k projektu vytvo-
rila sériu akvarelov, kde využila do-
slova japonskú jemnosť v zázname 
snovej krajiny. Dominika Škorváne-
ková sa venovala klasickej maľbe a 
jej inšpiráciou bolo mesto Brezno. 
Rastislav Turňa technikou špach-
tľovej maľby akrylom pre zmenu 
riešil krajinu a pamiatky zo širšie-
ho regiónu a Tomáš Náther, keďže 
jeho doménou je fotografi a a  rád 
sa túla po okolí s  fotoaparátom, 
svoju tvorbu spracoval cez objektív 
od najmenších detailov hmyzu, cez 
bežné pohľady na okolie, až po le-
teckú fotografi u. Tvorba Tomáša 
Náthera odzrkadľuje dlhodobejší 
časový rámec, preto je možné vo 
fotografi ách sledovať nielen určitý 

Hĺbkové 
potápanie

KRAJINA - blízka i tá vzdialená KRAJINA - blízka i tá vzdialená 

jeho vývoj a zmeny vo vnímaní kra-
jiny ako celku, ale aj samotné zme-
ny v krajine.

Tento výstavný projekt je prvým v 
sérii podujatí, kde plánujeme zapo-
jiť nielen absolventov výtvarného 
odboru ZUŠ-Valaská, ale aj iných 
výtvarníkov z nášho regiónu, aby 
tak obohatili návštevníkov výsta-
vy, ale aj seba navzájom v stretnutí 
tvorivých myslí, ochotných vytvoriť 
niečo, čo v srdciach ľudí pretrvá.

Autori výstavy
 Autor fotografi í: Tomáš Náther 
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1. Ako si sa dostal k jaskyniarstvu, kto ťa k 
tomu doviedol a čo bol pre teba prvotným 
impulzom, že si podľahol tak nekompro-
misne tejto záľube?
Boli to nejaké jaskyne na Lipovej. Na portál. 
Jednu z nich, Veľkú jaskyňu, som videl z okna 
rodného domu, oproti večne ošarpanému 
Prajskému domu. Tú som v r. 1979 aj zameral. 
To som sa už stal členom riadnej jaskyniarskej 
skupiny. Mojím prvým profi pracoviskom po-
čas sobôt a  nedieľ sa stala Môcovská dolina 
v Starohorskom krase. Tu som pochopil pravý 
zmysel jaskyniarčenia a  rozdiel medzi spele-

Predstavujeme vám
ZAJATEC PODZEMIA  

   Hrončan, ktorý prevádzkuje maliarske práce, speleologické vodcovské služby. V r. 1981 prera-
zil s J. Peťkom a I. Schóberom objavný vchod do Jaskyne mŕtvych netopierov(JMN) a s dobro-
voľníkmi začal výstavbu chatky. V r. 1983 v ZŠ Valaská podnietil pionierov, ktorí ako jaskyniarsky 
krúžok pomáhali pri zameriavaní a prieskume JMN. M. Štéc 1.7.1995 založil Speleoklub Slova-
kia. Dokumentárny fi lm Zajatci podzemia z r. 2012 /voľné pokračovanie dokumentárneho cyklu 
Hľadači utajených svetov/ o slovenskej prírode a histórii objavovania viac či menej známych 
jaskýň Slovenska, podzemných chodieb, krasových siení, ktorý sa snaží nahliadnuť do duší a 
srdca jaskyniarov a poukazuje aj na ich spoločné menovatele, ale i spaľujúce nadšenie, je fi lm 
aj o M. Štécovi a JMN. Nie je to jediný dokument natočený o ňom a jeho láske k jaskyniam a 
jaskyniarstvu. V r. 2013 životné dielo JMN dostala aj knižnú podobu pod názvom Ďumbiersky 
vysokohorský kras Jaskyňa mŕtvych netopierov. V nej M. Štéc opisuje, aké náročné je raziť si 
cestu  chodbami do jaskýň: ,,Okrem nutných vedomostí a ctižiadosti je potrebné šťastie, vytrva-
losť a 100%-né presvedčenie o ich existencii. Dejiny patria statočným, spurným a odvážnym. V 
nasledujúcej dobe pasívnej činnosti a virtuálnych aktivít mladých si pravdepodobne len mizivé 
percento potenciálnych jaskyniarov - objaviteľov dobrovoľne zaplatí budúcu lopotu a šikanu 
ochranárov - úradníkov.” Toľko z publikácie, ktorú si môžete zakúpiť v miestnej knižnici. Jeho ak-
tivity pokračujú ďalej spracovaním projektu, na ktorom už dynamicky pracuje. Je ním rozhľad-
ňa s muzeálnou časťou historických objektov, ktorými sú okrem iného i staroveká taviaca pec, 
renesančná železiarska dielňa s vodným kolesom, fabrická hala s vod-
nou turbínou. Budúca historická expozícia hutníctva železa v  okolí 
Valaskej sa nachádza v materskej časti obce, smerom na Piesok.

oturizmom a  ob-
javovaním nových 
jaskýň. Vybral som 
si nezaplatenú drinu 
až do nepríčetnosti 
alebo do konečné-
ho víťazstva našich 
zbraní (krompáč + 
lopata). Keď sa zem 
pred nami otvorila 
a  matka zem nás 
pustila do tajomné-
ho sveta Chárona, 

tam, kde ešte nik iný pred vami nevstúpil. 
A oplatilo sa. V r. 1980 sa dostavil prvý objav 
v  Potôčkoch. Nasledujúci rok sme sa preko-

pali do novoobjavenej jaskyne v  Dolnej Le-
hote, v  tom istom roku sme objavili Ponickú 
jaskyňu a koncom septembra 1981 sme ešte 
stihli prekopať objav desaťročia – JMN, ktorá 
v súčasnosti dosahuje dĺžku 19 km. Neskôr na-
sledovali objavy ďalších jaskýň a dnes mám na 
konte číslo 9.
2. Práce na JMN neboli jednoduché po fy-
zickej ani po materiálnej stránke, ako si sa s 
tým pasoval, že jaskyňa má kladné celoslo-
venské meno?
Za to môže jaskyňa, nie my. Jednoducho nás 
pustila ďalej. Je to taká radodajka. Niektoré iné 
jaskyniarov, napriek snaživej lopote, jednodu-
cho dnu nevpustia.
3. Trošku som nazrela aj do tvojej projek-
tovej dokumentácie na projekt Skanzen 
hutníctva, kto pomáhal so spracovaním? 
Ako postupujú práce a  kto ti pri prácach 
pomáha?
Je to dlhoročný priateľ, stavebný inžinier 
a projektant Peter Halasz. Už roky na mňa do-
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   V nedeľu 15. októbra podvečer nás prišiel pozdraviť a hlavne rozveseliť 
svojou veselohrou Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan.
   Dej divadelnej hry sa odohrával na strednom Slovensku a bol humorne 
ladený. Nechýbali perličky zo skutočného života jej obyvateľov. Miestne in-
trigy sa poprepletali s každodennými starosťami, ale aj radosťami ľudí. Au-
torka a zároveň režisérka komédie Zuzana Vaníková sa úsmevne pozrela 
na obyvateľov malej dedinky a poukázala na ich charakterové vlastnosti. 
Láska sa striedala s nenávisťou, priateľstvo so zákernosťou,  prehnaná ak-
tivita s ľahostajnosťou ľudí. 
   Predstavenie sa odohralo v rámci 10. ročníka Kultúrnej jesene vo Valaskej 
a bolo venované Mesiacu úcty k starším. 
   Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojich 
rodín a zveľadenie našej obce. Ďakujeme

   Danka Králiková
  

Bisťu dedina

zerá, aby mi moje vzdušné zámky nespadli na 
hlavu. Pracujem ako spoľahlivý motor, a preto 
okrem predzápalu potrebujem aj palivo (pe-
niaze). Ak nie sú, začne sa šetriť, a to je zle. Ak 
začne kuchár šetriť na surovinách a nedajbože 
na energiách (drevo, plyn, elektrika), neupečie 
a neuvarí nič.
4. Kedy skrsol nápad a čo bolo ,,ťuknutim“, 
že si sa pustil do ďalšieho náročného pro-
jektu, akým je vybudovanie Skanzenu hut-
níctva?
Mojím pôvodným zámerom bolo zistiť niečo 
o komorskom mlyne na Mlynskej ulici v Hron-
ci. Po jeho zrušení tu zriadili päť fabrických by-
tov. Ešte v 70. rokoch minulého storočia spo-
ločný dom obývala početná rodina Srnkovcov 
a moja babka Urbanka. Tu sa narodila aj moja 
mamka. Začal som šacovať okolité  knižnice a 
kroniky. Nenašiel som toho veľa, no zapáčili sa 
mi plány iných fabrických objektov, tak som 
ich po 10 rokoch mohol zostaviť do 300 stra-
nového rukopisu obsahujúceho 700 plánov 

a  fotografi í prevádzkových objektov vtedaj-
šieho Hroneckého železiarskeho  komplexu. 
A  tak mohla moja práca skončiť. Nasledujúce 
profesionálne „zlomenie“ už do podoby budú-
cej knihy a samostatnej tlače. Kniha o JMN ma 
stála 14 000 eur. Časť sa mi podarilo doslova 
vyžobrať od sponzorov, čo v  súčasnosti od-
mietam, takto sa ponižovať ako bezdomovec, 
a preto som sa rozhodol zozbierané artefakty 
zhmotniť do industriálnej krajiny vsadenej do 
zaujímavej, legendami opradenej prírodnej 
scenérie, rozprávajúcej ľuďom svoj príbeh vý-
roby železa.
5.Kedy plánuješ skanzen s expozíciou otvo-
riť pre verejnosť?
Plán je máj 2018, ale je možnosť, že ho nikdy 
neotvorím a  zatvoria mňa, lebo občas mám 
nutkanie všetkých úradníkov na Slovensku po-
zabíjať.
6. Aké máš plány a ciele do budúcnosti, či je 
toto tvoj fi nálny projekt?
Už len v  pokoji zomrieť, roky nepustia. Ďal-

ší projekt si nechávam na ten 
nasledujúci život. Oba blázni-
vé nápady, sprístupnenie JMN 
a  stavba Hutníckeho skanzenu 
ma poriadne vyšťavili. Až dnes 
rozumiem, čo tým chcel pred 
stáročiami J.A. Komenský po-
vedať: „ Kto prišiel o  všetko, ne-
prišiel o nič a kto neprišiel o nič, 
prišiel o všetko.“ Lebo už sa sviňa 
narodila, čo bude snovať plány 
na uzurpovanie si skanzenu, 
podobne ako JMN a  s  čistým 
svedomím chodí do kostola 
a s boľavou chrbticou k lekárovi, 
a pritom ich vôbec nemá. Ale tak 
to na Slovensku chodí, keď za-
čnete vyčnievať z radu a v pravý 
čas nie ste v správnej strane a na 
správnom mieste.

Rozhovor pripravila 
Silvia Vilhanová



občerstvením.
   Čo nás ešte čaká? Najbližšie je to oslava Dňa 
materských škôl, ktorú chceme uskutočniť  
v  spolupráci s  rodičmi púšťaním šarkanov na 
Lipovej a večer ukončíme lampiónovým sprie-
vodom. Všetkých vás srdečne pozývame.
   Keďže sa venujeme aj regionálnej výcho-
ve,  deti prostredníctvom ľudového pásma 
s názvom Od Martina do Vianoc, každá noc má 
svoju noc, spoznávajú zvyky a  tradície našej 
obce.
   Oslava Mikuláša sa uskutoční 6. 12. 2017 v do-
poludňajších hodinách v našej materskej škole 
a možno príde aj čert.
   Koniec kalendárneho roka oslávime spoločne 
tvorivými dielňami a pečením tradičných me-
dovníkov spolu s rodičmi.
   Čo dodať na záver. Dni utekajú tak neúpros-
ne, že v tomto každodennom zhone si ani ne-
uvedomujeme, že by sme mali spomaliť, nájsť 
si čas na seba, na rodinu a priateľov. Želám si, 
aby každý deň, ktorý prežijeme, bol naplnený 
zdravím, láskou, šťastím a pohodou.

Babčanová Iveta, riaditeľka MŠ
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   Milí rodičia, milí žiaci, milí spoluobčania, leto 
nám ubehlo závratnou rýchlosťou. Užili sme 
si dovolenky, prázdniny, voľné chvíle, slnečné 
dni a najmä tú radosť, ktorú nám toto ročné 
obdobie ponúka. Ako to už však býva, po lete 
nám prišla jeseň, ku ktorej neodmysliteľne 
patrí aj začiatok nového školského roku. 
   Áno, začal sa nový školský rok a s ním pri-
šli aj nové povinnosti a vystúpenia. Ako ste 
si mohli všetci všimnúť, po minulé roky sa 
naša škola snažila pôsobiť na čo najväčšom 
možnom počte vystúpení, popri ktorých sme 
pracovali aj na vlastných projektoch (Soľ nad 
zlato, Mrázik, Slniečko sa kotúľa, ...). Pevne ve-
ríme, že všetky koncerty, ktoré sme si pre vás 
pripravili, sa vám páčili a aj naďalej budete 
radi navštevovať naše vystúpenia. 
   Tento rok chceme samozrejme opäť pokra-
čovať v nastolenom tempe a práve preto sme 
si už na hudobnú jeseň pripravili nový mu-
zikál Myška a ZUŠ. Tento muzikálik však ne-
bude obsadený takým počtom detičiek, ako 
tomu bolo v Soli nad zlato. Chceli sme urobiť 
niečo nové, odlišné. Preto bude mať muzikál 
Myška a ZUŠ, kde hudbu zložil Ján Jenča, na 
námet textu Bc. Ľubice Kučerovej a v úprave 
Adriany Škrváňovej, skôr komornejší nádych 
s menším počtom detí, ktoré chceme adre-
sovať pre  naše najmenšie ratolesti - škôlka-
rov.  Scénu pre tento muzikál vytvoria deti 
z výtvarného odboru, pán uč. Turňa a Zuzana 
Medveďová.
   Po hudobnej jeseni by sme mali uviesť už 
tradičný Vianočný koncert, ktorý však tento 
rok pripraví Tanečný odbor. Rozhodli sme 
sa tak z dôvodu, že budúci rok bude pre nás 
nadmieru špecifi cký, kvôli oslavám 60. výro-
čia založenia našej školy. Práve budúci rok si 
chceme pre vás pripraviť veľkolepý Vianočný 
koncert, ktorý vyžaduje veľké prípravy, na 
ktorých musíme pracovať už tento rok. Ne-
musíte sa ale báť, pretože nezabudneme na 
najkrajšie sviatky v roku a srdečne vás pozý-
vame na Vianočný koncert v komornejšej at-
mosfére, ktorý sa uskutoční v Koncertnej sále 
budovy ZUŠ, kde nám naše ratolesti spríjem-
nia tieto sviatočné chvíle. 
   Vianočný čas bude rovnako plodný aj pre 
náš Výtvarný odbor, ktorý otvorí rozsiahlu 
výstavu pri príležitosti desiateho výročia 
ich spoločného putovania po svete. Výsta-
vu plnú farieb, histórie a  krás sveta môžu 
návštevníci vidieť v  priestoroch Kultúrneho 
domu vo Valaskej od polovice decembra do 
začiatku februára.
   Na veľkonočné sviatky by sme opäť prišli 
predviesť naše umenie do Kostola sv. Marti-
na vo Valaskej. Pevne veríme, že si s nami uži-
jete  malebné tóny klasickej hudby. Po Veľkej 
noci nás bude čakať už len Záverečný kon-
cert, ktorý sa bude konať v júni roku 2018. 
   Tešíme sa na spoločné stretnutia, kde si uži-
jete všetky krásy, ktoré nám umenie ponúka. 

 Martin Fačko DiS.art.

    Prázdniny ubehli veľmi rýchlo. Niektorí od-
dychovali pri mori, iní na horách a poniektorí 
len tak, doma. Oddýchli si,  načerpali sily do 
nového školského roka, ktorý pre nás  začal  
4.9.  Triedy vyvoňané, vyzdobené tak, aby sa 
všetkým deťom u  nás páčilo. Do materskej 
školy nastúpilo spolu v  tomto školskom roku 
100 detí, z  toho predškolákov 38. Staršie deti 
sa do materskej školy tešili, a tie mladšie, nové, 
sa  snažili postupne  vyrovnať s tým, že sa mu-
sia odlúčiť  od svojich najbližších. Je to veľmi 
ťažký krok. Ťažko sa s ním vyrovnávajú nielen 
deti, ale aj rodičia. Väčšina z nich takúto zme-
nu úspešne zvládne. S nástupom do materskej 
školy sa život dieťaťa od základov zmení. Zrazu 
je nútené stráviť určitú časť dňa v cudzom pro-
stredí samo, bez rodičov. Spoznáva nové pro-
stredie, nových kamarátov, pani učiteľky, tetu 
školníčku, upratovačku a kuchárku. Podriaďuje 
sa novým pravidlám, ktoré si vytvorili spolu 
s pani učiteľkou.
   V materskej škole zabezpečujeme  výchovu 
a vzdelávanie detí, rozvoj ich osobnosti a pro-
ces výučby na odbornej a profesionálnej úrov-
ni. Zároveň koordinujeme aj kul-
túrne aktivity, uskutočňujeme ich 
denne alebo priebežne. Vedieme 
deti k úcte k starším, učíme ich vá-
žiť si múdrosť a životné skúsenosti 
všetkých starších ľudí. Boli sme 
zagratulovať na obecnom úrade 
pozvaným jubilantom. Potešili sme 
ich tancom, spevom a básničkami. 
Uctili sme si aj starých rodičov na-
šich detí,  potešili ich vlastnoručne 
zhotovenými darčekmi  a  krátkym 
kultúrnym vystúpením, ale aj mi-
lým úsmevom, objatím či sladkým 

   Nedá nám, aby sme nereagovali na situáciu vzniknutú okolo vydania Valaštianskeho hlásnika č. 
4/2017 a s tým spojenými zbytočnými prieťahmi a nedorozumeniami. Ako isto všetci viete, VH je dvoj-
mesačník a uzávierka je vždy každý druhý mesiac v 20. dni. Tak aj naše posledné číslo bolo podľa 
všetkých pravidiel uzatvorené 20. augusta a po jazykovej korektúre dané do tlače a už 8. septembra 
v piatok bolo číslo k dispozícii na expedovanie na OcÚ Valaská. Lenže situácia sa zmenila, v novinách 
sa objavili články od našich spoluobčanov, ktorí sú známi svojou verejnou aktivitou v komunálnej 
politike, či už v minulom alebo súčasnom období, majú svoje poznania a skúsenosti s niektorými 
praktikami a systémom práce v našich dobre známych inštitúciách. My ako členky redakčnej rady sa 
snažíme vytvoriť priestor a uverejniť názory všetkých, ktorí nám svoj príspevok zašlú do redakcie v sú-
lade so štatútom obecných novín, a ako sme sa sami presvedčili aj s etickým kódexom novinára, hoci 
sme len amatérky. Ale po tom všetkom, čo sa udialo pri distribúcii tohto vydania VH, sme si uvedomili, 
že k takejto situácii vôbec nemuselo dôjsť. Autori inkriminovaných článkov uverejnili svoje skúsenosti, 
bohužiaľ, negatívne a už každý na každého prská, zazerá, každý sa vyhráža trestným oznámením. Je-
den na druhého, druhý na tretieho, a tak ďalej, a tak ďalej. Náš názor je taký, že obyvatelia obce majú 
právo byť o všetkých skutočnostiach a situáciách, ktoré sa udejú, informovaní objektívne. Pokiaľ obec 
nie je schopná, resp. ochotná poskytovať skutočné informácie občanom obce, potom z toho vznikajú 
rôzne nepríjemné situácie. Niektoré vzniknuté kauzy zastreté rúškom tajomstva sa potom rôzne  šíria 
a interpretujú a vznikajú nepríjemné, ba až hrozivé situácie, ktoré nevedú k ničomu. Niečo sa v obci 
udeje, jeden to interpretuje tak, druhý onak a tretí zasa inak, ale ani jeden nie kompetentne a prav-
divo, objektívne. V prvom rade by si mali uvedomiť, či už predstavitelia obce, vrátane p. starostu, ako 
aj poslanci obecného zastupiteľstva, že sú tu z vôle ľudí a obyvateľov, ktorí im prejavili svoju dôveru a 
dali svoj hlas a majú plné právo na pravdivý obraz vzniknutých situácií. Pokiaľ nebudú objektívne pri-
stupovať k plneniu im zverených úloh pre rozvoj obce a pre občanov; a povrchnými vzletnými rečami 
ohurovať ľudí, aby sa zastrela skutočná situácia: K čomu to povedie?  Pred voľbami všetci sľubujú, ako 
im záleží na ľuďoch, na obci, no po troch rokoch je pravda niekde úplne inde, alebo existuje tu vôbec 
ešte niekde pravda? Stojí to za zamyslenie pre nás všetkých, lebo to, čo si zasejeme, to budeme aj žať. 

Redakčná rada 

ZUŠ a jej nový 
školský rok

Zo života materskej školy

alebo voľné pokračovanie po rokoch KOCÚRKOVO
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Po letnom oddychu sme sa znovu vrátili do našej JAMU. S plným na-
sadením sme pravidelne cvičili skladby, ktorými sme sa predstavili 12. 
augusta 2017 na stretnutí generácií na Kališti. Na tomto pietnom mieste 
sme si spomenuli nielen na obyvateľov Kališťa, ale aj na všetkých, kto-
rých život bol predčasne ukončený počas II. svetovej vojny. 
19. augusta 2017 sa naše hlasy ozývali na Krpáčove pri Pamätníku  II. 
Československej paradesantnej brigády. Položením vencov  vďaky sme 
si pripomenuli 73. výročie SNP - odkazu nezmyselnosti vojnových kon-
fl iktov,  pripomenutie toho, čo robí človeka  človekom - byť tu pre nieko-
ho druhého a pomôcť mu vtedy, keď to najviac potrebuje. 
Pri tejto príležitosti sme položili kytice kvetov aj v našej obci tým, ktorí 
položili svoje životy v SNP a v I. a II. svetovej vojne. 28. augusta 2017 
sa námestím vo Valaskej ozývali tóny hymnickej piesne  Kto za pravdu 
horí, čím sme si spolu s dychovou  hudbou pripomenuli  25. výročie 
Dňa ústavy.  
Kultúrnym sviatkom bol pre nás aj 28. september 2017, kedy sme sa 
zúčastnili XIII. Horehronských slávností zborového spevu v Brezne s me-
dzinárodnou účasťou. Prezentovali sme sa skladbami:  Bože, čos ráčil; 

Dňa 28. augusta sme si pripomenuli 73. výročie osláv SNP. Z histórie vieme, že povsta-
lecká armáda utrpela síce porážku, ale na druhej strane slovenský národ zvíťazil v tom, 
že v konečnom dôsledku sa dokázal postaviť proti neprávosti, proti krivde, proti režimu 
autoritatívnej vlády Jozefa Tisa, plač a slzy vystriedala radosť a úsmev na tvári z konca 2. 
svetovej vojny. 
Kytice kvetov sme s úctou položili k pamätníkom na miestom cintoríne a v materskej čas-
ti obce. V slávnostnom sprievode obcou boli zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera, 
a tiež zástupcovia strany SMER-SD z našej obce. Krásny pietny akt vyplnil Tanečný orches-
ter Valaská s dirigentom Jánom Jenčom a spevácke teleso obce zmiešaný spevácky zbor 
Lipka pri MO Matice slovenskej, ktorý dirigovala Mgr. art. Martina Škantárová.  
Pietneho aktu sa tiež zúčastnili občania našej obce a zamestnanci Obecného úradu vo 
Valaskej. Počas celej akcie nás sprevádzali dobrovoľní  hasiči z Valaskej. 
Pri lipke štátnosti na našom námestí sme si vypočuli veľmi silné, ale o  to pravdivejšie 

Viete, že?
Náš spevácky zmiešaný zbor bol na 
vystúpení v rámci XII. Horehronských 
slávností zborového spevu v Brezne. 
Spievali vo vynovenej synagóge. Ich 
repertoár sa páčil divákom, ktorí ich 
ocenili veľkým potleskom. Pri ich vy-
stúpení sme mali zimomriavky a slzy 
v očiach od dojatia. Reprezentovali   
dôstojne našu dedinu, za čo im priná-
leží veľké ďakujeme. Kto tam bol, vie 

Oslavy SNP v našej obci spojené s oslavou Dňa ústavy SR

oceniť ich prácu. Sú to všetko nadšen-
ci a spievajú nielen pre svoju radosť. 
Samozrejme odborné vedenie zboru 
treba vysoko oceniť. Slová uznania 
po vystúpení od dirigentky Martinky 
Škantárovej povzbudili všetkých do 
ďalšej práce. Nie každý zbor má takú 
prednosť, že skladby mu upravuje 
rodák,  dirigent a   skladateľ Janko 
Jenča. Prajeme vám ďalšie úspechy a 
nech vám to dobre spieva!

Blažena Pastírová

slová nášho bývalého starostu obce PaedDr. Dušana 
Sliačana týkajúce sa nielen ústavy nášho štátu. Veď 
Ústava Slovenskej republiky je náš najvyšší právny 
predpis a môžeme len veriť, že to tak aj ostane. 
Dovoľte mi touto formou veľmi pekne poďakovať 
všetkým účastníkom osláv, ktorí svojou prítomnos-
ťou skrášlili tieto oslavy, obeta hrdinov SNP nebola 
zbytočná, len my na to nesmieme zabudnúť!   

PaedDr. Matúš MAGERA, váš zástupca starostu

Cum Decore; Tebje pojem; Nech ten chrám; Lipka; Pieseň o rodnej zemi. 
V rámci Kultúrnej jesene nás čaká ešte významná udalosť, a to je 15. vý-
ročie obnovenia Spevokolu LIPKA. Už teraz sa tešíme na našu účasť na 
koncerte. Spevákom želáme veľa dobrého zdravia, aby hlasivky dobre 
slúžili a naši dirigenti a všetci občania mali z nás radosť. 

Za výbor spevokolu LIPKA  Milena Kúdelková 

Leto v spevokole LIPKA
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   Neprehliadnuteľná poschodová budova, stojaca 
blízko hlavnej križovatky, je bývalá rímskokatolícka 
fara. Keď odbočíte z hlavnej cesty do starej Valaskej, 
hneď po pravej strane prejdete mostíkom ponad 
potok s názvom Teplica, smerom na Studničku a ste 
na bývalom farskom dvore. Cesta, ktorá tadiaľ ve-
die dnes, v  minulosti nebola. Bol tam len prístup 
na farský dvor. Smerom ku Tajchu sa dalo prejsť len 
úzkym prechodom popri „Ujakove“ dome. (Tak na-
zývali prvý dom povyše fary.)
   V  cirkevnej kronike Historia domus je záznam: 
„Roku 1696 budova starej fary bola už vo veľmi 
zlom stave. Obyvatelia s veľkou ochotou pomáha-
li pri stavbe novej fary, stará bola 
zrútená.“
   V Monografi i obce Valaská je pod 
obrázkom fary /str.33/ uvedený 
rok výstavby 1769. V kronike som 
záznam s týmto dátumom nenaš-
la, preto nemôžem povedať, či vte-
dy bola fara prestavaná, alebo sta-
rú znova zrúcali a  vystavali novú 
od základov. 
   Keby jej hrubé kamenné múry 
vedeli rozprávať, dozvedeli by sme 
sa mnoho zaujímavého z  histórie. 
Často prechádzam okolo nej a hla-
vou mi blúdia myšlienky na zhruba 
30 kňazov, ktorí tu postupne bývali 
počas pôsobenia vo valaštianskej 
farnosti a viedli záznamy o dôleži-
tých udalostiach, ktoré sa odohrali 
v  obci. Jedni tu pobudli len krát-
ko, niektorí celé desaťročia. Každý 
z nich zanechal v kronike svedectvo tej doby, v kto-
rej žil. Mala som možnosť nahliadnuť do minulosti 
vďaka prekladom z latinčiny od učiteľa a kronikára 
Antona Kúdelku, učiteľa Andreja Zafku, učiteľa Vla-
dimíra Gottlieba a tiež vďaka textom z Monografi e 
obce Valaská, o ktoré sa zaslúžil náš historik – ama-
tér Ernest Laubert.
   Keď som sa rozhodla napísať článok o  bývalej 
fare, poprosila som súčasného majiteľa, či by ma 
nepreviedol vnútrajškom, aby som získala pri opise 
lepšiu predstavu. V prízemí, v ľavej severnej časti sa 
nachádzala kuchyňa s  veľkým „múraným“ sporá-
kom. Hneď vedľa bola komora na uskladnenie po-
travín. Stopy po rozmiestnení políc vidieť aj dnes. 
V pravej časti prízemia bol kedysi byt pre správcu 
cirkevného majetku. Počas 20 ročného účinkovania 
/1829-1849/ ctihodného pána Jozefa Vadányiho, 
kanonika, vicearchidiakona valaštianskeho obýval 
tieto priestory Jozef Schvartzl so svojou manželkou 
Františkou, farskou gazdinou. Stredom budovy ve-
die na poschodie točité dubové schodisko. Nachá-
dzajú sa tam štyri miestnosti. Dve sú priestranné, 
jedna z  nich slúžila pre úradovanie,  zasadanie cir-
kevnej rady a prijímanie hostí. Druhá bola obývacia 
izba kňaza. Dve menšie, orientované na juh, využí-
vali ako spálne.
   Najdlhšie a to až 36 rokov /od r.1892 - 1928/ po-
budol na tejto valaštianskej fare kňaz Rudolf Bo-
bok, rodák zo Slovenskej Ľupče. Za takú dlhú dobu 
zapísal do cirkevnej kroniky množstvo dôležitých 
údajov. Prvé záznamy sú v latinčine. Pred a počas 1. 
svet. vojny, v čase tvrdej maďarizácie musel písať po 
maďarsky. Až po vzniku Československej republiky 

Čo rozprávali pamätníci O bývalej valaštianskej 
rímskokatolíckej fare 

mohol na jeho veľkú radosť prejsť na slovenskú reč, 
či pri výučbe náboženstva, či pri písomnostiach. Pri 
čítaní týchto textov sa človek prenesie do dávnej 
minulosti, dozvie sa o mnohých udalostiach. Kňaz 
Rudolf Bobok bol známy rodoľub a pansláv, čo sa 
mocným tej doby, „maďarónom“, nepáčilo. Musel 
sa mať na pozore pred pomaďarčenými richtármi 
z rodu Valentíny, ktorí boli proti pokroku a vzdela-
niu chudobných. Spriaznenú dušu našiel v učiteľovi 
Andrejovi Zafkovi. Spolu sa im darilo podporovať 
školstvo, kultúru a  osvetu v  našej obci Valaská. 
S  rímskokatolíckou cirkvou a  občanmi sa zaslúžili 
o prestavbu starej lesno-erárnej školy, pribudla dru-

há učebná miestnosť. Aj preto v  tých časoch znel 
jej úplný názov: Lesno-erárna, rímsko-katolícka ľu-
dová škola vo Valaskej. Farár vyučoval náboženstvo, 
takže mu záležalo na tom, v akých priestoroch bude 
výučba. 
   Otec Rudolfa Boboka bol učiteľom v  Moštenici 
a mladší brat Arnold pôsobil pri staršom bratovi vo 
Valaskej ako kaplán.  (V  knihe Valaská a Valašťania 
obrazom a slovom nájdete bratov na str. 9.) Keďže 
Rudolf Bobok pochádzal z váženej a vzdelanej ro-
diny, mal blízko k literatúre, vede, kultúre, divadlu. 
Jeho bohatá knižnica nemala v tom čase páru v ši-
rokom okolí. Bol pohostinný človek, na faru radi 
prichádzali hostia a priatelia. Mal gazdinú, ktorá sa 
starala o  chod farárovej domácnosti. Bývala v  prí-
zemí v služobnom byte aj so svojím malým synom 
Antonom. Chlapec bol mimoriadne bystrý na svoj 
vek. Do školy nastúpil ako 5 ročný. Odmalička mal 
možnosť na fare zoznamovať sa s  hudbou, hrou 
na klavíri a na harmonike a mal prístup ku knihám 
v knižnici. Farár sa stal Tončimu /takto ho familiárne 
volali/ tútorom a podporoval ho v štúdiách až do 
konca svojho života. Z  chlapca vyrástol vzdelaný 
polyhistor - historik, jazykovedec, archivár a  kni-
hovník Matice slovenskej. Anton Augustín Baník 
bol náš najvýznamnejší rodák a okrem toho, že pra-
coval pre celý národ, zachoval aj nám, Valašťanom, 
kultúrne bohatstvo, ktoré ešte aj dnes postupne 
objavujeme. 
   Počas 2. svetovej vojny fara zažila pohnuté časy. 
Za Slovenského štátu tu býval zubný lekár židov-
ského pôvodu. Dnešný majiteľ objektu, Rado Krbi-
la, vedel túto skutočnosť od svojho otca. Keď sme 

sa dostali do podkrovia, na povalu fary, našli sme 
v prachu pohodenú „korešpodenciu“ s menom Dt. 
D. Birnbaum. Okrem toho tam bola malá fľaštička 
z hrončianskej lekárne. (Na nalepenom lístku sa dal 
prečítať nasledovný text: Lekárňa u Anjela Strážcu. 
Pred jedením 15 – 20 kvapák. Ph. Mr. Lud. RÓTH, 
HRONEC) Odpoveď, čo sa stalo s pánom Birnbau-
mom, sa už asi nikdy nedozvieme. 
   Koncom januára 1945, pri prechode frontu, keď 
sa boje ustálili v našom chotári, preniesli bohoslu-
žobné veci z kostola do fary. V spodnej miestnosti 
slúžil omše páter Alojz Kolmačka, ktorý sem prišiel 
z  Hronca. Valaštiansky farár Jozef Straka sa v  tých 

časoch ukrýval v  horách pri par-
tizánoch.
   Ostreľovanie Valaskej trvalo až 
sedem týždňov, kým osloboditeľ-
ské vojská vytlačili nepriateľa. Keď 
sa ľudia ukradomky zišli k modle-
niu na Smrtnú nedeľu, nastala veľ-
ká streľba od Podbrezovej a  fara 
dostala priamy zásah medzi spod-
né okná. Stôl s oltárikom stál pres-
ne pred tými oknami. Zničili ho 
skaly zo vzniknutej diery v múre. 
Ľudia sa už predtým poväčšine 
utiahli do zadnej miestnosti. Tí, čo 
zostali pri modlení s pátrom Kol-
mačkom, sa pohádzali na zem. Pri 
tej  hrôze bola ťažšie zranená len 
jedna žena. 
   Po vojne faru opravili, prišiel do 
nej bývať nový, mladý kňaz Anton 
Vačko. Vtedy už stará kamenná 

stavba nezodpovedala dobe, preto cirkevníci po-
stavili novú faru v školskej záhrade pri cintoríne. 
   Starú budovu fary využívala cirkev i obec rôznym 
spôsobom. Pripravovalo sa tam pohostenie pre 
„prvoprijímajúce“ deti. Odvtedy som si pamäta-
la točité schodisko na poschodie a   vôňu kakaa, 
ktoré nám tam podávali so sladkým rožkom. V prí-
zemnom byte okolo roku 1950 býval notár. Vtedy 
na mieste starého notárskeho úradu stavali nový 
národný výbor, zatiaľ sa úradovalo v  starej škole, 
oproti fary.
   V období združstevňovania majetku fara aj škola 
prešla pod správu JRD. Na farskom dvore, kde ke-
dysi v  maštaliach ustajňovali farský dobytok, kde 
boli humná a  šopy /časť humna a  maštale pod 
strechou/ plné sena, sa objavili nové družstevné 
stroje. Do spodných miestností fary sypali zrno, 
keď bol mokrý rok, tam ho presúšali. Objekt nebol 
uzavretý, tak sme si deti z dediny išli „zaplávať“ do 
zrna. Chlapci sa radi hrávali na dvore na strojoch 
Roľníckeho strojového družstva. V škole oproti fary 
vybúrali časť múru od cesty a  vznikla tam garáž 
strojno-traktorovej stanice.
   Keď táto doba kolektivizácie, družstevníctva 
a  štátneho majetku pominula (vtedy sa ešte celý 
chotár obrábal), fara zívala prázdnotou a  chátra-
la. Nadšenci – športovci, kulturisti dostali od obce 
povolenie, zriadiť si tu klub s náradím pre potreby 
cvičenia.
   Keď celý bývalý farský dvor aj s budovou v roku 
1999 odkúpili bratia Krbilovci, starú faru zachovali. 
Vedľa nej vybudovali a prevádzkujú opravovňu au-
tomobilov.                                          Mária Luptáková
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Je isté, že ťažba železnej rudy a jej 
spracovanie na Horehroní je veľmi 
stará. Podľa historických dokumen-
tov sa železná ruda tavila v Hronci 
už v 16. storočí. V ďalších rokoch 
výroba surového železa na Hore-
hroní podmieňuje výstavbu celého 
radu skujňovacích vyhní a hámrov. 
V rámci tohoto rozvoja bol v roku 
1789 v Piesku, pri potoku Bystrian-
ka postavený hámor pozostávajúci 
zo štyroch vyhní a dvoch dvojitých 
bucharov na výrobu železných tyčí, 
ako súčasť veľkého erárneho žele-
ziarskeho závodu - Hronecký kom-
plex. 
Koncom 18. a začiatkom 19. storočia 
bol Hronecký komplex na Slovensku 
a zároveň v Uhorsku najväčším, čo 
do produkcie a aj počtu zamestnan-

cov (okolo 500 ľudí) a technicky 
najdokonalejším podnikom. Od 
roku 1854 sa v Podbrezovej zaviedla 
výroba koľajníc pre železničnú do-
pravu. 
Od 1.4.1881 prešlo riadenie Hronec-
kého komplexu do správy Štátnych 
železiarní v Budapešti. Zlikvidovali 
sa malé, zastaralé prevádzky a vý-
roba bola sústredená do Podbrezo-
vej, Hronca, Piesku a Chvatimechu. 
Vybudovaním železničných spojov s 
Podbrezovou (Banská Bystrica - Pod-
brezová v roku 1884 a Tisovec  - Pod-
brezová v roku 1885) sa vytvorila 
možnosť dovozu surovín a odvozu 
tovaru po železnici. 
Súčasne s výstavbou výrobných 
objektov na Piesku bola v rokoch 
1902 - 1910 v blízkosti závodu po-
stavená robotnícka kolónia, ktorá 
sa stala miestnou časťou obce Va-
laská. Robotnícke prostredie kolónie 
ovplyvňovalo myslenie obyvateľov 
materskej časti Valaskej, ktoré bolo 
zamerané prevažne na poľnohos-
podárstvo, aj keď mnohí pracovali v 
okolitých závodoch. 
V čase Československej republiky 
správu závodov Piesku, Hronca a 
Podbrezovej prevzal štát. Povojnová 

hospodárska kríza spôsobila, že v 
roku 1922 sa závody v Podbrezovej, 
Hronci, Piesku, Chvatimechu a Tisov-
ci stali členom Predajne združených 
československých železiarní v Prahe. 
V snahe rozšíriť sortiment výrobkov 
štátnych železiarní a získať tak odby-
tové možnosti bola v Piesku zavede-
ná aj výroba oceľových konštrukcií, 
mostov, kovového nábytku a sudov. 
V roku 1936 preniká do štátnych 
vlastníckych pomerov súkromný ka-
pitál, v dôsledku čoho v areáli závo-
du Piesok postavila Československá 
Zbrojovka úč. spol. Brno modernú 
strojársku obrobňu. V postavenom 
objekte začala výroba súčiastok, 
ktoré sa kompletizovali v ďalších 
závodoch koncernu Zbrojovka. Po 
dobudovaní novej haly obrobne sa 

prejavil nedostatok kvalifi kovaných 
robotníkov strojárskeho zamera-
nia. Bolo rozhodnuté vybudovať v 
Piesku zariadenie na výchovu mla-
dých, teoreticky vzdelaných a prak-
ticky pripravených zamestnancov. 
Po úspešnom zvládnutí psycho-
technických testov bolo do prvého 
ročníka Závodnej učňovskej školy 
Podbrezová, banskej a hutnej účas-
tinnej spoločnosti na Piesku  prija-
tých 37 chlapcov z Valaskej a nášho 
regiónu. Organizovaná príprava 
mládeže na robotnícke povolanie 
sa začala 12.októbra 1937 v priesto-
roch prvého poľa novej haly. Pre te-
oretické vyučovanie bola vyčlenená 
miestnosť na poschodí obrobne. V 
ďalších rokoch prijímali do prvého 
ročníka okolo 40 prvákov. Tovarišské 
skúšky po trojročnej príprave robili 
absolventi na Okresnom živnosten-
skom spoločenstve v Brezne. 
Prvými absolventmi trojročného 
štúdia boli: M. Benčík, S. Bohuš, J. 
Čiaš, J. Čižmár, F. Daniš, J. Demian, 
M. Filipko, J. Fortiak, A. Giertli, F. Ja-
riabka, J. Kokavec, V. Kolenička, K. 
Kolmačka, B. Kopeliovič, P. Kalický, J. 
Kováčik, M. Koza, R. Kubove, V. Ma-
toš, R. Marčok, J. Molčan, R. Nepšin-

ský, C. Oboňa, J. Orsáry, F. Perichta, R. 
Pipich, J. Pôbiš, J. Reznák, M. Roháč, 
J. Rolko, J. Slabej, V. Soliar, J. Strmeň, 
J. Švantner, J. Turček, R. Vlček a V. Za-
char.  Vedúceho školy vykonával Ing. 
Švejna Miroslav. Ako učitelia a maj-
stri pôsobili: Čergej, Dérer, Dobrík, 
Duda, Ing. Hamák, Chovanec, Kno-
ško, Ing. Leitner, Lučatinec, Môcik, 
Mravec, Percián, Prošek, Rosinský, 
Ševčík, Ing. Starke, Štubňa, Šustek, 
Šuster. 
V neskorších rokoch, hlavne po 
druhej svetovej vojne, poskytlo 
učilište nadobudnutie odbornej 
kvalifi kácie mladým ľuďom z celého 
Slovenska. Mnohí z nich sa usadili vo 
Valaskej natrvalo a zamestnali sa v 
rozvíjajúcich sa podnikoch. 
Cez brány učilišťa išlo do sveta viac 
ako 6 700 absolventov. Mnohí z 
nich dosiahli významné postavenie 
v hospodárskom či odbornom za-
radení. Ako významní novátori sa 
uplatnili: J. Slabej, F. Balúch, J. Be-
ličák či J. Zajak. 
Riaditeľa ESPE Piesok robil V. Soliar, 
riaditeľov v niektorej z foriem učiliš-
ťa robili bývalí absolventi Mázik, Ing. 
Štubňa, Ing. Gerthofer. Významné 
postavenia robili Ing. Demian, Ing. 
Švantner, Mgr. Belková, Ing. Pindeš, 
Ing. Sedlár a mnoho ďalších. 
Aj naši čelní predstavitelia Valaskej, 
starosta Ing. Uhrin a prednosta Ing. 

Hadžega, prešli do života cez brány 
SOUs Hrdinov SNP Piesok.
Počas existencie učilišťa na Piesku 
sa vo funkcii riaditeľa vystriedali: 
Ing. Švejna Miroslav (1937-1939), 
Schuster Rudolf a Percián Alexander 
(1940-1941), Ing. Štolc (1941-1944), 
Dobrík Ľudovít (1945-1947), Kramá-
rik Štefan (1947-1948), Chromek Ján 
(1949-1951), Bulla Ladislav (1952-
1955), Urblík Ondrej (1956-1958), 
Turňa Anton (1959-1961), Mázik Mi-
lan (1961-1963), Buran Jozef (1963-
1965), Mázik Milan (1965-1974), Kri-
váň Rudof (1975-1980), Ing. Štubňa 
Ivan (1980-2000), Ing. Gerthofer Ján 

( 2000-2006). 
Bolo chvályhodné, že zásluhou po-
chopenia vedenia Strojární Piesok 
boli vytvárané priaznivé podmienky 
pre neustály rozvoj zariadenia. Pre 
odbornú prípravu bola poskytnutá 
hala bývalej ľahkej obrobne a v nej 
vybudované moderné pracoviská. 
Tým boli vytvárané priaznivé pod-
mienky pre budúcich pracovníkov 
na Piesku, v Hronci, Liptovskom 
Mikuláši, Šafárikove, Rožňave a Pod-
brezovej.
 Že bolo učilište aktívnou súčasťou 
našej obce, svedčia aktivity jeho 
zamestnancov a žiakov pri zveľa-
ďovaní Valaskej. Podieľali sa na vý-
stavbe učňovskej školy a internátu 
na Piesku. Pomáhali na výstavbe 
vleku na Chvatimechu, štadióna na 
Štiavničke a jeho údržbe. Výkopo-
vými prácami prispeli k  vybudova-
niu miestneho rozhlasu z  Valaskej 
na Piesok, pri budovaní kanalizácie 
v materskej časti obce. Veľkou mie-
rou pomohli pri vyhotovení kon-
štrukčných  dielcov a vykonaní ná-
terov na zariadení čističky. Terénne 
úpravy na asanovanom území sú 
dielom žiakov SOUs podobne ako 
úpravy terénu autobusovej stanice 
na Piesku .
V rámci racionalizačných opatre-
ní bolo 1.júla 1996 SOU strojárske 
Piesok ako samostatné zariadenie 

vyradené zo siete škôl a bolo prira-
dené k SOU hutníckemu Podbrezo-
vá - Lopej. V dielňach na Piesku bolo 
zriadené Miestne odlúčené praco-
visko SOU hutníckeho.  Príprava na 
robotnícke povolanie na Piesku de-
fi nitívne zanikla.
V roku 2003 je realizovaný projekt 
transformácie SOU hutníckeho na 
Súkromné stredné odborné učilište 
hutnícke Železiarní Podbrezová a.s. 
Výchova hutníckeho dorastu je plne 
pod vedením ŽP a.s. 
Do ďalších rokov výchovy mladej 
robotníckej generácie želáme veľa 
úspechov.                          Ing. Štubňa 

Spomíname na 12. október 1937 Spoznávať históriu - dobrý nápad. Zvlášť ak sa jedná o históriu 
okolia našej Valaskej. 



V tomto školskom roku som sa rozhodla prihlásiť do turistického krúžku. 
Rada chodím na výlety a do hôr. Prvú trasu naplánovala pani učiteľka Po-
horelcová na hrad Muráň. Bola som zvedavá, kde to je. Bolo nás za plný 
autobus – žiaci krúžku, niekoľkí rodičia a aj bývalí žiaci našej školy. Čakal 
nás náročný výstup. Za vychádzajúceho slnka sme vyšli  na tretí najvyššie 
položený hrad na Slovensku. Cesta bola dlhá, ale zvládli sme to. Cestou 
hore boli schody, po ktorých sme vyniesli vrecia plné piesku. Bola tam aj 
tabuľa, ktorá nás informovala, že vynesený piesok sa použije na výstavbu 
hradu. K Muráňu sa viažu aj ďalšie zaujímavé, historicky podložené legen-
dy.  Pravdepodobne najstaršou z mu-
ránskych legiend je povesť o Cigánke, 
ktorá sa zachovala v ústnom podaní, 
ale aj v ľudovej piesni:
„Na muránskom zámku
zabili Cigánku
Hej, nebola Cigánka,
ale kapitánka ...“
Povesť hovorí o láske hradného kapi-
tána a krásnej Cigánky, ktorá skončila 
tragicky, keď za neveru sa dievčine 
jej milý odplatil tým, že ju zhodil zo 
strmého brala do priepasti. Bralo 
dodnes nesie meno „Cigánka“.

 Lea Mišunová 5.B
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Symbol utrpenia, ale 
i  nádeje. Monument na 
valaštianskom  cintoríne, 

ktorý už niekoľko desaťročí pripomína všetkým, ktorí sa pri ňom prista-
via, kto sme a kam smerujeme. Nielen tí veriaci, ale aj tí ostatní - hľadajú-
ci, putujúci.  Stojí tam na mieste posledného odpočinku mnohých rodá-
kov, ale i tých, ktorí prežili vo Valaskej podstatnú časť svojho života. Je len 
otázne dokedy. Zub času je neúprosný aj k tomuto  neodmysliteľnému 
symbolu  viery a nádeje. Kto sa pri ňom pristaví, nemôže si nevšimnúť, 
v akom stave tento kríž je. Vrch kríža a obidve ramená sú značne poško-
dené – skorodované, začínajú sa rozpadať. Už viac občanov Valaskej 
upozorňuje opakovane na túto skutočnosť zamestnancov  obecného 
úradu i poslancov obce; chodia, apelujú, ale bezvýsledne.  Sami mi o tom 
rozprávali, ako bezúspešne sa snažia upozorniť na zlý technický stav krí-
ža a nezáujem obce niečo s tým urobiť.  Zopár aktivistov aspoň prejavilo 
dobrú vôľu, vyjadrili podporu, sem-tam niečo prisľúbili a zasa ostalo len 
pri sľuboch. Dokedy ešte? Kým nepríde nejaká silná búrka a kríž nepoško-
dí a nezničí tak, že už to nebude kríž, ale len jeho pozostatky, alebo v tom 
horšom prípade, na čo ani nepomyslieť, kým sa tam niekomu niečo ne-
stane.  Alebo čakáme -  však nech spadne a postavíme si tam niečo iné, 
iný symbol. Aký? Snáď to stojí za zamyslenie. 

Marika Pančíková

Dňa 15.10. 2017 sme z turistické-
ho krúžku zamierili na najvyšší 
bod Štiavnických vrchov Sitno. 
Toto nádherné miesto na Sloven-
sku je sopečného pôvodu a v mi-
nulosti sa tu ťažilo striebro aj zla-
to. Vybrali sme sa sem náročky, 
pretože „babie leto“ si môžeme 
najviac vychutnať vďaka listna-
tým lesom navôkol, ktoré práve 
teraz hýria všetkými možnými 
farbami jesene. A tak aj bolo.
Naša trasa viedla od tajchu - ja-
zera na Počúvadle po miernej, 

Kríž na cintoríne 

V nedeľu 29. októbra v našom 
Kostole sv. Martina vo Valaskej v 
rámci kultúrnej jesene vystúpilo 
komorné dychové trio z Hradca 
Králové. Komorné nie preto, že by 
hrávali v komore, ale preto, že ko-
morné teleso má zvyčajne menší 
počet hráčov; ako nám to vysvet-
lil vo svojom príhovore náš rodák 
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, kto-
rý celý koncert moderoval a obo-
hatil svojimi poznatkami zo sveta 
hudby rečou, ktorej sme porozu-
meli aj my, laici. Keďže koncert 
sa konal pár dní pred Sviatkom 
všetkých svätých a Pamiatkou 
zosnulých, hudobníci tohto tria 
nám svojou hudbou starou už 
viac ako 200 rokov akosi sprítom-
nili  tieto blížiace sa sviatky a na-
vodili atmosféru nostalgie tohto 

obdobia. Úžasný koncert oživili 
aj žiačky ZUŠ vo Valaskej Peťka 
Senčeková a Stelka Semančíková, 
zverenkyne učiteľov ZUŠ Mariany 
Faško-Rudášovej a Jána Jenču, 
ktoré si spolu s členmi dychového 
tria zahrali a predviedli bravúr-
ny výkon, za ktorý zožali potlesk 
a slovami uznania nešetrili ani 
členovia zmieneného hudobné-
ho telesa. Ďakujeme za hlboký 
kultúrny zážitok a za spestrenie 
tohto nedeľného upršaného po-
poludnia všetkým aktérom kon-
certu, hlavne členom dychového 
tria z Hradca Králové a súčasne 
aj tým všetkým, ktorí aj napriek 
nevhodnému počasiu si prišli vy-
počuť tóny krásnej, aj keď starej 
hudby, ktorá pretrváva storočia. 

Marika Pančíková 

Vystúpenie dychového tria z Hradca Králové

 Turistika na SITNO Turistika na SITNO

ale poslednú hodinu dosť strmej 
ceste. Od začiatku bola veľmi 
príjemná a  veselá nálada aj vďa-
ka deťom, rodičom a  bývalým 
členom turistického krúžku. Po-
časie nám tiež prialo, dokonca sa 
teploty vyšplhali na 20°C. Cestou 
sme si obzreli aj zvyšky hradu 
pod Sitnom a odtiaľ už trvalo len 
niekoľko minút na vrchol. Na sa-
motnom Sitne sme sa občerstvi-
li, nakúpili magnetky a  suveníry, 
pokochali sa výhľadom z veže po 
okolí. Krásne bolo vidieť aj bývalé 

banské mesto – Banskú Štiavnicu, 
ktorú sme po ceste späť navštívili, 
aby si deti mohli obzrieť historic-
ké centrum a  najesť sa. Mesto je 
pamiatkou UNESCO a dobrým ti-

pom na výlet.
Nedeľa bola pre nás turistov veľ-
mi príjemne stráveným dňom.
Teším sa už na ďalšie stretnutie.

 Mgr. J. Pohorelcová

Smer hrad Muráň
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   V dňoch 22. – 23. septembra sa v Nitre konal 
workshop mladých novinárov. Cieľom tohto 
workshopu bolo čo najviac priblížiť amatér-
skym novinárom ozajstnú novinársku prax, 
zdokonaliť sa v písaní článkov, spoznať prácu 
redaktorov redakcie a  televízie, získať nové 
inšpirácie. 
   Pod mojím vedením sa ho zúčastnili aj žiač-
ky ZŠ Jaroslava Simana –  Saška Surinčáková, 
Sabínka Ledecká, Karinka Fašková a Danielka 
Auxtová, žiačky 9. a 8. ročníka.
   Našou prvou zastávkou bol útulný hotel 
Zobor v  centre mesta. Hneď po ubytovaní  
sme sa stretli v seminárnej miestnosti hotela, 
kde nás rozdelili do niekoľkých skupín. Všetci 
účastníci si v úvode vylosovali farbu jednej zo 
šiestich redakcií, v  ktorej po celú dobu pra-
covali. Išlo o  redakcie nezávislých blogerov, 
bulváru, spravodajstva, environmentálnu re-
dakciu, redakciu detského časopisu a konšpi-
rátorov. Hlavnou úlohou redakcií bolo spraco-
vať vymyslenú tému katastrofálnej záplavy v 
meste Nitra. 
   Po zoznámení a krátkej práci v skupine sme 
sa presunuli do regionálnej TV Nitrička, kde sa 
k nám dostalo mnoho zaujímavých informá-

cií.   Naučili sme sa, ako sa tvoria fl ash správy 
a verte, či neverte, vyzeralo to veľmi náročne. 
Niektorí si vyskúšali prácu redaktora i kame-
ramana. Zistili sme, na čo slúžia svetlá, zelené 
plátno a  pozreli sme si aj niekoľko videí. Po 
prehliadke priestorov televízie sme sa presu-
nuli do exteriéru, k  Divadlu Andreja Bagara. 
Tu sme si v teréne vyskúšali prácu moderáto-
rov a  novinárov. Po ,,pracovných“ povinnos-
tiach sme sa vrátili do hotela, kde sme mali re-
cepciu novinárov v podobe chutného obeda.   
   Po obede smerovali naše kroky na  Kated-
ru žurnalistiky UKF v Nitre. Na chvíľu sme sa 
stali skutočnými študentmi a  vypočuli sme 
si prednášku na tému Novinár a informácie. 
Potom sme navštívili Mediálne centrum FF 
UKF v Nitre, kde sme sa dozvedeli, ako získať 

Workshop mladých novinárov v Nitre

pravdivé a potrebné informácie, ako funguje 
rozhlasové a televízne vysielanie. V tzv. strižni 
nám  študenti fakulty vysvetlili a ukázali, ako 

sa strihá video a zvuk k 
nemu a na čo si treba 
dať pri tvorbe vysiela-
nia pozor. Mohli sme si 
vyskúšať čítať text z čí-
tačky. Bolo to pomerne 
náročné, pretože text 
bol neznámy, obsaho-
val veľa cudzích slov 
a  titulky plynuli veľmi 
rýchlo. Nakukli sme aj 
do štúdia Rádia Plus, 
kde sme si vyskúšali, že 
aj keď človek nehovo-
rí práve plynulo a  bez 
chyby alebo nemá úpl-
ne najlepší hlas, vďaka 
technike sa dá dnes už 

všetko upraviť na do-
konalé.
   Neobišli sme ani re-
dakciu univerzitného 
časopisu pod názvom 
Občas Nečas. Jana 
Sedláková a  Matej On-
dríšek nám poskytli 
veľa užitočných rád, 
ktoré určite v  budúc-
nosti zužitkujeme. 
   V  priebehu písania 
sme mali možnosť zú-
častniť sa troch insce-
novaných tlačových 
besied. Na nich sme sa 
učili klásť vhodné otáz-

ky. Cítili sme sa ako skutoční novinári, pretože 
každý člen ,,redakcie“ dostal novinársky pre-
ukaz.
   Druhý deň sme vytvárali fotopríbeh. Inštruk-
cie k  vytvoreniu zaujímavého a  hodnotného 
fotopríbehu deťom poskytol fotograf Stromu 
života Richard. V pláne bolo fotiť von, ale ke-
ďže počasie sa v  priebehu niekoľkých minút 
zmenilo a zo slnečného dňa bol upršaný, mu-
seli sme fotenie prispôsobiť daným podmien-
kam a fotili sme v interiéri hotela. K dispozícii 
boli dve hotelové izby a  spoločné priestory 
hotela. Deti vyhľadávali vhodné kulisy a z fo-
tiek vytvárali  príbeh. Všetky vytvorené foto-
príbehy boli veľmi zaujímavé, najviac však 
prevládali príbehy s  detektívnou zápletkou. 
Hoci von lialo, nevnímali sme to a cítili sme sa 
výborne. Domov sme prišli obohatení o nové 
skúsenosti a inšpirácie, ktoré sa budeme sna-
žiť využiť aj v praxi. 

Mgr. Denisa Maťovčíková
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JUBILANTI

NARODILI SA

Paula Simanová, 104 
(nar. 25.10.1913)
Žana Babicová, 95

Helena Kužmová, 85
Ida Bullová, 85

Mikuláš Žilík, 85
Viera Fašková, 80

Alžbeta Šmidáková, 80
Jaroslav Krajč, 80

Miroslav Mihok, 80
Marta Kvačkajová, 75

Dušan Kúdelka, 75

*05.09.2017 – Tatiana Vetráková
*26.09.2017 – Jakub Oláh

*06.10.2017 – Viktória Vaníková
*11.10.2017 – Nela Sojaková
*11.10.2017 – Nina Sojaková
*18.10.2017 – Damián Ferko

ROZLÚČILI SME SA

+18.08.2017 – Dominik Tekel (*27.12.1999)
+26.08.2017 – Antónia Morihladková (*23.09.1929)
+06.09.2017 – Jozef Švantner (*01.11.1940)
+11.09.2017 – Ondrej Ridzoň (*15.09.1943)
+21.09.2017 – Anton Havrila (*28.06.1952)
+28.09.2017 – Mgr. Miroslav Bánik (26.08.1971)
+02.10.2017 – Martin Blahút (*14.07.1953)
+08.10.2017 – Mária Mrázová (*01.02.1928)
+28.10.2017 – Vladimír Spišiak (*02.12.1957)
+29.10.2017 – Božena Miklošková (*25.09.1934)
+30.10.2017 – Anton Tonhauser (*20.05.1935)

Najprv je len veľká túžba v ľud-
skej duši
a z nej zrnká lásky vyklíčia.
Žena to už vie a muž to tiež už 
tuší,
budeme im vravieť rodičia.
Jedného dňa potom príde na svet 
dieťa,
taký celkom malý človiečik,

V knihe života je všetko napísané, všetko dané,
jej listy sú osudom prevracané
až kým práve ten osud nerozhodne,
že je čas, aby sa kniha zavrela...

Ak vlas je šedivý, ak slza je 
ľahšia, človek sa spoznáva, 
aby objavil čas.
Život je nádherný, život je 
krásny, zavše vánok ihravý, no 
neraz prudký víchor,
aj búrka s bleskami. To, čo sme 
prežili, vstupuje do spomienok.

Ladislav Hudec, 75
Helena Žilíková, 75
Robert Vrablic, 75

Alfonz Podmanický, 75
Ján Matejka, 75

Izabela Pitoňáková, 75
Edita Babicová, 75

Blažena Pastírová, 70
Mária Hriančiková, 70
Ľubica Tornáryová, 70
Alžbeta Flimelová, 70

Jozef Baraník, 70

UZAVRELI MANŽELSTVO

26.08.2017 – Tomáš Mikloško – Michaela Bukovská
02.09.2017 – Vladimír Droppa – Nina Úradníková

Ak ste sa srdcom sebe upísali
s vierou, že žiť len spolu môžete,
tak všetko začína jedine u vás samých,
prvých, čo spolu pôjdu po svete.

Veľmi nám chýbaš...
21. augusta 2017 sme si pripomenuli 

1. smutné výročie úmrtia 
Heleny Krejčiovej. 

S láskou a úctou spomína a za tichú
 spomienku ďakuje celá rodina.

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich ulo-
žili všetky naše spomienky.
Na hrob ich ukladáme, v nich je drobná rosa 
a každá kvapka rosy, to je naša slza.
Dňa 23. novembra si pripomenieme 18. výro-
čie úmrtia nášho syna, brata a uja 

Ladislava Firču z Valaskej. 
S láskou spomínajú otec, brat Jaroslav s rodi-
nou a sestra Blanka s rodinou. 

Dňa 23.11.2017 uplynú 4 roky odvtedy, čo 
nás navždy  opustil náš milovaný manžel, 
otec, starý otec a brat

Ing. Jozef Kán. 
S láskou a úctou spomína celá rodina, pria-
telia a známi. 
Tvoj hlas a spomienky ostanú navždy s nami.

To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie, 
v srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie. 

Dňa 23. novembra si pripomenieme smutné 
štvrté výročie od úmrtia nášho drahého man-
žela, otca a starého otca 

Jána Mešťana z Valaskej. 
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou. 

Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne dlho páli,
len minútku s tebou – to mi stačí,
čo len okamih krátky a ospalý.
Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, prosím, prosím,
nech sa mi o tebe aspoň sníva.
Dňa  12. novembra 2017 si pripomínáme 5 rokov, ako nás na-
vždy opustil náš milovaný ocko, starký a manžel 

Jožko Kučera.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKY

rozžiarenej matke už oči šťastím 
svietia,
veď to šťastie všetko vylieči.
Prídu krásne chvíle, prídu však aj 
drámy,
ľudský život má už taký spád,
vaše dieťa ale vždy bude pri tom 
s vami,
pomôže vám všetko prekonať.

Spomienky stekajú do jesene, 
padajú žlté listy a v jedinom 
okamihu
vietor ich všetky poroznáša. 
Počkajte, prosím, volám ich, 
vráťte sa späť.
Striebro vo vlasoch vracia ma 
letu.

september - október 2017
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NEKROLÓGYDňa 10. októbra sme si pripomenuli 5. výro-
čie úmrtia nášho manžela a otca 

Františka Ovsánika.
S lásku a úctou spomína manželka a syn, 
kmotra so synom a krstná dcéra s rodinou. 
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spo-
mienku. 

Nečakane si odišla z nášho života, my ostali sme sami, no na-
vždy  ostaneš v srdciach tých, čo ťa milovali.  Už ti nepodáme 
ruku, nepovieme vinš, len ticho k hrobu s kvet-
mi a sviečkou môžeme prísť. 
Dňa 23. novembra uplynulo 13 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama a stará mama 

Anna Viera Zelenčíková. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marcela a 
Eva s rodinami. 

Tíško žila skromne vo svojom živote, veľká vo svojej láske a 
dobrote. 
Dňa 4. októbra 2017 sme si pripomenuli 5. 
výročie úmrtia našej mamičky, svokry, sestry 
a starej mamy 

Márie Borošovej. 
S láskou spomínajú synovia Marián, Zdenko a 
Milan s rodinami a sestra Terezka. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Dominik Tekel 
Narodil sa 27.12.1999 rodičom Márii 
a  Jánovi. V  rodine žijúcej na Piesku 
spolu vyrastalo 10 detí. Dominik bol 
z chlapcov najmladší. Pomaličky z neho 
rástol pekný, kučeravý chlapček. Po 
skončení základnej školy v učení ďalej 
pokračoval na Strednej spojenej škole 
v Brezne, kde by v septembri začal ab-
solvovať tretí ročník tohto odborného 
vzdelania. V  kolektíve spolužiakov aj 
medzi priateľmi bol obľúbený. Aj keď 
navonok pôsobil dojmom tichého, 
skromného a občas aj veľmi zatajené-
ho chlapca. Mal veľa kamarátov, s kto-
rými rád trávil svoje voľné chvíle. Už od 
mala rád pomáhal starším ľuďom vo 
svojom okolí. Bol to aj otec,  ktorému 
vypomáhal pri jeho práci v lese. Zomrel 
tragicky 18. 8. 2017.

Ondrej Ridzoň  
Narodil sa 15.9.1943 v  Drábsku matke 
Zuzane Ridzoňovej. Po ukončení po-
vinnej školskej dochádzky začal hneď 
pracovať. Plnil si aj  povinnosti vojaka 
na základnej vojenskej službe. Medzi 
jeho najdôležitejšie životné medzníky 
sa radí rok 1968, kedy uzavrel manžel-
stvo s  Božkou Nepšinskou. Vychovali 
dvoch synov Petra a  Ľubomíra. Čo sa 
týka aktívnej pracovnej činnosti, pán 
Ondrej pracoval celých 38 rokov v pod-
brezovských železiarňach. Vo voľných 
chvíľach sa okrem rodiny venoval svoj-
im záľubám - cyklistike, prírode, horám, 
kde s obľubou trávil čas. S veľkou úctou 
chodil do Božieho chrámu. Taktiež, po-
kiaľ mu to zdravie dovoľovalo, pripájal 
sa k prácam okolo kostola. Rokmi pri-
búdali rôzne ťažkosti, zdravie už akosi 
neslúžilo. Veľkou oporou pri prekoná-
vaní týchto ťažkostí mu bola jeho man-
želka. Dňa 11.9.2017 vydýchol naposle-
dy v breznianskej nemocnici. 

Mgr. Miroslav Bánik 
Mirko Bánik, ako ho každý volal, sa na-
rodil 26. augusta v roku 1971 ako druhé 
dieťa z troch potomkov rodičom Fran-
tiške a Vladimírovi Bánikovcom. Vyras-
tal tu vo Valaskej spolu so súrodencami 
Jankou a  Vladom. Od mala bol veľmi 
múdry a talentovaný, preto tieto svoje 
danosti zúročil štúdiom na gymnáziu 
a  následne na Univerzite Mateja Bela 
v  Banskej Bystrici. Ako malý chlapec 
veľmi rád lyžoval. Rok 1998 bol pre 
neho ďalším z dôležitých období živo-
ta. Vtedy uzavrel manželstvo so svojou 
láskou Jarkou Šušelovou. Časom sa 
rodinka rozrástla a  pribudli k  nim ich 
deti Radko a  Miška. Keďže ako mladý 

stratil matku, nadovšetko miloval svoju 
manželku a deti. V neposlednom rade 
aj svokrovcov, s  ktorými bol v  častom 
kontakte. Dlhé roky pracoval v podniku 
Železiarne Podbrezová na zásobovaní, 
kde využil svoje vynikajúce znalosti an-
gličtiny a nemčiny. Snažil sa byť dobrý 
ku každému vo svojom okolí. Jeho ne-
zabudnuteľný úsmev ostane navždy 
v  srdciach mnohých, ktorí ho poznali. 
Život mu pomaličky plynul. Keď mu 
popri pracovných povinnostiach a sta-
rostlivosti o  rodinu zvýšil čas, veľmi 
rád sa stretával so svojimi kamarátmi, 
počúval najmä rokovú muziku a  rád 
si zabehal či bicykloval. Miloval chvíle 
strávené na prechádzkach so svojou 
rodinou a  dvomi psíkmi. Po krátkom 
pobyte v nemocnici, všetci spolu s ním 
dúfali, že sa čoskoro vráti domov. No 
nestalo sa tak, jeho život sa náhle 28. 
septembra 2017 v banskobystrickej ne-
mocnici skončil. 

Mária Mrázová
Pani Mária sa narodila v prvý februáro-
vý deň v  roku 1928 v  Sučanoch, rodi-
čom Anne a Rudolfovi Nitrianskym. Jej 
otec pracoval pri železnici. Táto jeho 
činnosť ho viedla spolu s mladou ro-
dinou k častému sťahovaniu sa, a tak 
zo Sučian odišli bývať do Gelnice. Ur-
čitý čas bývali v Banskej Bystrici a po-
čas obdobia druhej svetovej vojny 
žili v Brezne. V Banskej Bystrici v roku 
1947 zmaturovala na Obchodnej aka-
démii. Hneď po ukončení vzdelania 
nastúpila pracovať do podbrezov-
ských železiarní. Tam sa zoznámila 
so Štefanom Mrázom. Manželstvo 
uzavreli 11. novembra v  roku 1951. 
To už pracovala v novovybudovanom 
podniku Mostáreň Brezno. Časom sa 
rodinka rozrástla o dve dcéry Jarmilu 
a  Bronislavu. Spoločne sa presťaho-
vali sem do Valaskej, kde  s  manže-
lom prežila zvyšok života. Tešila sa 
zo svojich dcér a  neskôr aj z  vnúčat 
a pravnúčat. Do roku 1987 pracovala 
v Mostárni, potom si začala užívať dô-
chodcovské obdobie. Aj naďalej bola 
aktívna, pomáhala pri starostlivosti 
o  vnúčatá, voľný čas trávila spolu 
s manželom v záhrade alebo v príro-
de. Starala o svoju chorľavú matku, či 
manžela. Ten zomrel v roku 2011. Má-
ria aj napriek vysokému veku pokra-
čovala v dovtedajších aktivitách spolu 
s dcérami a ich rodinami. Horšie to už 
bolo tohtoročné leto, zhoršujúce sa 
zdravie a  ubúdajúce sily ju pripútali 
na lôžko. Nakoniec zomrela 8.10.2017.

Odišiel vzácny človek,
jeho odkaz žije v nás...
Dňa 12. novembra si pripomíname 5 rokov 
odvtedy, ako nás náhle a  nečakane opustil  
nestor dychovej hudby vo Valaskej Jožko 
Kučera, ako ho mnohí volali. Čas plynie rých-
lo a neúprosne a je to akoby odišiel len pred 
pár dňami a my sme si nestačili ani uvedomiť,  
že  je to už 5 rokov, ako nás tento výnimoč-
ný a  pritom skromný človek opustil.  Jožko 
Kučera sa narodil, vyrastal a celý život prežil 
vo Valaskej.  Ako ešte mladý chlapec bol jed-
ným zo zakladajúcich členov dychovej hud-
by vo Valaskej a viac ako 30 rokov bol neskôr 
jej dirigentom. Okrem hudby sa venoval aj iným záľubám  - spevu, 
prírode, hospodárstvu. Hudba a spev ho však sprevádzali celý život 
a  vždy bol hrdý na úspechy dychového orchestra a  spevokolu, pri 
zrode ktorého tiež stál. Právom sa aj tradičné festivaly dychových hu-
dieb, ktoré sa každoročne konajú v našej obci, hrdia titulom „Memo-
riál Jožka Kučeru“. Napriek všetkým aktivitám, ktorým venoval svoj 
voľný čas,  sa predovšetkým  venoval svojej rodine, manželke, svojím 
trom dcéram a neskôr vnúčatám.  Dnes už len dáva pozor  zhora, aby 
semienko, ktoré tu zasial, klíčilo a rástlo ďalej.

 RR

Dňa 12. októbra sme si pripomenuli ne-
dožité 84. narodeniny nášho významného 
rodáka, človeka s veľkým Č, ktorý celý svoj 
život zasvätil medicíne, pomoci ľuďom a 
blízkym a ktorý aj napriek úspechu, vzde-
laniu i postaveniu sa vždy hrdo hlásil k svoj-
mu milovanému rodnému kraju, k rodnej 
Valaskej.  
MUDr. Jaroslav Siman, PhD., sa narodil 
12. októbra 1933 vo Valaskej. Študoval na 
Gymnáziu v Brezne a na Lekárskej fakulte 

UK v Bratislave. Za profesora bol vymenovaný v roku 1997. Je zaklada-
teľom kardiochirurgie vrodených chýb ako samostatného odboru na 
Slovensku a spoluzakladateľom Detského kardiochirurgického centra 
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Od roku 1995 
bol prednostom Kliniky detskej chirurgie v Bratislave.
 Jeho krédom bolo, aby pacient videl v jeho očiach nádej, že s pomo-
cou Božou bude žiť.

Marika Pančíková

Spomienka na profesora Jaroslava Simana 

Spomíname na  Jožka Kučeru
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Dňa 1.9.2017 sa konal  hokejbalo-
vý  turnaj  ,,SUMMER CUP 2017‘‘,  
ktorý sa uskutočnil vo Valaskej,  
za účasti hokejbalových nadšen-

Dňa 16.9.2017 sa konal už 11.ročník Volejbalového turnaja zmiešaných 
družstiev o putovný pohár Ivana Diena. Ani tento rok nám neprialo 
počasie, tak sa konal v telocvični ZŠ. Ako tradične si za účasti štyroch 
družstiev zmerali sily nad vysokou sieťou každý s každým. Po vyrovna-
nom priebehu sa víťazom stalo družstvo Old boys + v zložení: Šajgalík, 
Kocúr, Donoval, Petrovská, Adamčáková, Wágnerová, na druhom mies-
te Pltník, tretí Kembrič a štvrtý Kokavcovci. Ďakujeme všetkým spon-
zorom a veríme, že o rok sa zase vidíme.                                 Jaroslav Kocúr 

Hokejbalový turnaj  Valaská 2017

VOLEJBALOVÝ TURNAJ o pohár Ivana Diena

Dňa 12.10. sme na našej škole zorganizova-
li  2. ročník Memoriálu J. Simana - „Beh pre 
zdravé srdce“. Celý deň sa niesol v  znamení 
zdravého životného štýlu. Na I. stupni mali žiaci 
svoj program venovaný správnej životospráve 
a zdravej desiatej, prípravu ktorej im odprezen-
tovali v školskej jedálni pani kuchárky. Počas 2. 
vyučovacej hodiny sa žiaci premiestnili pred bu-
dovu 1. stupňa, kde slávnostne otvorili beh pani 
riaditeľka, pán starosta a pani Fischerová. Žiaci 
behali po jednotlivých ročníkoch 1 kolo okolo 
areálu školy. Nálada bola výborná, každý kaž-
dého povzbudzoval, bolo to napínavé. Po od-

Beh pre zdravé 
srdce

behnutí boli žiaci ohodnotení podľa kategórií. 
Celkovým víťazom 1. stupňa sa stal Matúš Ha-
vaš (4.B), časom 1min. 10s, čím bol prekonaný 
rekord školy z predchádzajúceho šk. roku až o 6 
sekúnd.
Na 2. stupni mali žiaci prvé tri vyučovacie hodiny 
rôzne besedy (5. a 6. ročník s pani učiteľkou Pap-
rčkovou o zdravej desiatej; 6. roč. o obezite; 8. a 
9. roč. s  futbalovým trénerom Podbrezovej, pá-
nom Gajdošíkom). Po besedách žiaci diskutovali 
o  svojich dojmoch a  postrehoch z  besied a  ná-
sledne vyrábali koláže - logo zdravého životného 
štýlu, tak, ako si ho oni predstavujú. Okrem tejto 
aktivity žiaci v každej triede 2. stupňa pripravo-
vali šaláty a zdravé nátierky, ktoré potom degus-
tovala a vyhodnotila porota žiakov s  pani uči-
teľkou Skladanou  a pani učiteľkou Tyčiakovou. 
Chuť a  estetické stvárnenie na tanieri rozhodli 

o víťazstve 5.A a 8.A triedy. 
Po 3. vyučovacej hodine pokračoval 
beh žiakov 2. stupňa. Slávnostné 
otvorenie prebiehalo na basketbalo-
vom ihrisku príhovorom p. riaditeľky 
a  p. Fischerovej. Žiaci behali 2 kolá 
okolo areálu školy po jednotlivých 
ročníkoch spolu aj so svojimi uči-
teľmi. V  cieli čakalo každého bežca 
občerstvenie vo forme ovocia (na-
krájané hrušky, jablká a  banány), 
teplý čaj, ale aj nátierky a šaláty, kto-
ré pripravili žiaci 2. stupňa. Aj u žia-
kov 2. stupňa panovala veľmi dobrá 
nálada a  atmosféra počas celého 

dopoludnia. Postarali sa o to aj deviataci, ktorí 
boli nápomocní pri občerstvení, na štarte i v cie-
li a  na trati. Dokonca niektorí aj odmoderovali 
časť preteku a sprevádzali nás dobrou hudbou.
Na záver boli vyhodnotení najlepší bežci jednot-
livých kategórií (výsledky sú pod textom v tabuľ-
ke) a  celkovým víťazom 2. stupňa sa opäť stal 
Matej Morong (9.B), s  časom 2min.16s, čím 
Maťo prekonal svoj minuloročný čas o 2s.
Celé dopoludnie sa úspešne vydarilo nielen dob-
rou náladou detí, učiteľov a ich výkonmi, ale aj 
počasie bolo v tento deň prekrásne a prialo všet-
kým.
Na záver sa chcem poďakovať žiakom 9. roční-
ka, ktorí nám pomohli pri organizovaní a zvlád-
nutí celého dopoludnia, učiteľom, ktorí sa podie-
ľali na tom, aby všetko prebehlo, ako má a tiež 
sponzorom, vďaka ktorým sme mohli ochutnať 
zdravé ovocie - Potraviny Poliaková , Valman - 
školské ovocie a Tesco.

Mgr. J. Pohorelcová

cov z Valaskej a okolia. Turnaja sa 
zúčastnili tieto družstvá: Wande-
rers Valaská,  MLADÍ a MIXTEAM.  
Hralo sa  2 x 16 minút, za výhru 

sa pripočítali tri body do tabuľky. 
Zápasy boli vyrovnané a mno-
hokrát sa rozhodlo až v samom 
závere. Víťazom turnaja sa stalo  
družstvo Wanderers  Valaská v 
zložení: Sveťo Slivka, Filip Kramla, 
Raďo Mojžiš, Tibor Benedik, Martin 
Krajči a Viliam Trnik. Najlepší strelci 
turnaja boli Tibor Benedik a Maťo 
Krajči, ktorí zaznamenali zhodne 
po 6 gólov.
Výsledky:
MLADÍ - Wanderers Valaská 3:10  
(2:2, 1:8)

Wanderers Valaská -  MIXTEAM 5:4 
(4:3, 1:1) MLADÍ  - MIXTEAM 5:7 
(1:4, 4:3) 
Konečná tabuľka:
1. Wanderers Valaská 2 2 0 0   6 b
2. MIXTEAM 2 1 0 1   3 b
3. MLADÍ 2 0 0 2   0 b
Poďakovanie patrí sponzorom: 
OcÚ Valaská a Moje potraviny - 
Marek Poliak. Za občerstvenie 
patrí poďakovanie Perle Gastro a 
taktiež organizátorom akcie, ktorí 
zabezpečili bezproblémový chod 
turnaja.                          Tibor Benedik
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