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   Ťažké vojnové utrpenia počas 

dlhého obdobia pociťovali tí, 

ktorí denne riskovali svoje životy 

v krutých bojoch i v krutých kli-

matických podmienkach. Túžiac 

v srdciach po víťazstve, túžili aj 

po ukončení vojny a všetkých jej 

hrôz. Strach, neľútostnosť, bolesť, 

bieda, utrpenie neobišla ani civil-

né obyvateľstvo v našej obci. Hoci 

sa obyvatelia navzájom podporo-

vali, pomáhali si a nie raz aj utešo-

vali – všetci súčasne túžobne oča-

kávali koniec vojny.  Tak to bolo aj 

v jednom zo spoločných dvorov, 

kde žilo niekoľko rodín; dve rodi-

ny Havrilovcov ( u Vargov ), rodina 

Jána Krupu, rodina Babčanovcov, 

Urbanovcov a rodina Kučerovcov 

(u Zvarov). Či mladí, či starí, pre 

všetkých bolo toto hrozné čaka-

Separovanie 

u nás

Nezabudnime 

na 2 %

Úspechy malých 

karatistov

Pripomíname si 70. výročie oslobodenia našej obce 

Čakanie na koniec utrpenia bolo ťažké
nie na slobodu, na koniec vojny a 

jej utrpenia veľmi ťažké. 

   Syn Rudolf, mladý z rodiny Kuče-

rovcov si toto ťažké obdobie, 

ktoré prežívali, zaznamenával do 

denníka, ktorý sa síce zachoval 

poškodený, ale je veľkým me-

mentom pre nás všetkých.

   V čase svojej mladosti, kedy si 

mládež píše do pamätníkov alebo 

denníkov svoje najtajnejšie túžby, 

krásne zážitky, ON, RUDKO vo 

svojom vojnou ubolenom srdci 

píše denník, ktorým ako by chcel 

povedať nám všetkým: „Nech 

skutočné udalosti, ktoré som tu 

presne podľa dátumu zapísal, ni-

kdy nikto v budúcich generáciách 

nezažije!“

   Z poškodených stránok sa poda-

rilo prefotiť zápisy od 16.10.1944 

až do 15.3.1945. Sú to smutné 

stránky. Za každým dátumom 

je zapísaná udalosť z vojnového 

obdobia, ktorá sa v deň dátumu 

v obci Valaská a v jej okolí odo-

hrala; príchod vojsk, úmrtia obča-

nov a vojakov, zranenia vojakov 

aj obyvateľov, požiare, odchod 

SS-manov, budovanie opevne-

nia, rozoberanie strojov v podni-

ku Piesockých dielní, krádež kráv 

nemeckými vojakmi, prípravy na 

odstrel mosta. 31.1.1945 príchod 

ruských vojakov do Brezna, atď. 

To bol výpis udalostí aspoň v 

skratke, celý by bol veľmi rozsiah-

ly. 

   Prefotený materiál som odo-

vzdala p. M. Luptákovej, ktorá má 

toto obdobie so svojím aktívnym 

prístupom k dejinám našej obce 

detailne zmapované. A viem, že 

v jej rukách budú tieto prefotené 

stránky na správnom mieste. 

   Originál už dlhé roky chránia 

príbuzní mladého Rudka Kučeru, 

hlavne Ing. J. Porubský, ktorý vo 

svojom hobby – v modelárstve a 

pri tom aj podrobným štúdiom 

histórie tohto obdobia - oživuje 

stránky Rudkovho denníka vo 

svojich modeloch, za ktoré už na 

prestížnych súťažiach získal mno-

hokrát pekné ocenenia.  

      Viera Babčanová

   Dňa 25. 02. 2015 sa konalo v zasadačke obecného úradu prvé riad-

ne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská. Zasadnutia sa 

zúčastnilo všetkých 11 poslancov. V úvode starosta obce ospravedl-

nil hlavného kontrolóra pre práceneschopnosť. Starosta oboznámil 

poslancov s  programom rokovania. Z  dôvodu práceneschopnosti 

hlavného kontrolóra odporučil starosta obce stiahnuť z rokovania tri 

body programu, ktoré mal predkladať on. K tomuto bodu dal pozme-

ňujúci návrh poslanec Marek Poliak, v ktorom navrhoval neschválenie 

programu rokovania. Pozmeňujúci návrh nebol prijatý a  rokovanie 

pokračovalo podľa programu navrhnutého starostom obce. Ďalším 

bodom programu bolo ustanovenie komisií obecného zastupiteľstva. 

Pri tomto bode občan Ing. Peter Bánik vyslovil názor, že odborní refe-

renti by nemali byť členmi komisií s možnosťou hlasovať, pretože je to 

konfl ikt záujmov. Tento názor si osvojili aj poslanci a schválili členstvo 

komisií bez odborných referentov obecného úradu, ktorí budú mať 

len poradný hlas. V  ďalšom bode poslanci poverili PaedDr. Stanisla-

vu Benedikovú a Mgr. Máriu Pacerovú uzatváraním manželstiev pred 

Matričným úradom vo Valaskej, ďalej zobrali na vedomie informáciu 

starostu obce o  poverení poslanca PaedDr. Matúša Mageru zastu-

povaním starostu obce. Program pokračoval odvolaním Ing. Petra 

Bánika, Mgr. Ivana Karaka a Pavla Švantnera z  rady  Základnej školy 

Jaroslava Simana a vymenovaním nových členov ako zástupcov obce, 

ktorými budú PaedDr. Stanislava Benediková, PaedDr. Matúš Magera 

a Mgr. Mária Pacerová. Ďalší bod programu, v ktorom sa mal schváliť 

odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko v hodnote 51 000 €, 

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

(Pokračovanie na str. 2)
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   Vážení  spoluobčania,
    v živote každého človeka sa niekedy vyskytnú chvíle, ktoré ho  prekvapia i sklamú.  Prekvapia a sklamú 
preto, že je povedaná a pomenovaná len časť problému, len časť uhla pohľadu. Pod rúškom demokracie 
sme si zvykli vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa nás dotýkajú. Tu je však nutné uvedomiť si, že naše vyjadre-
nia môžu byť subjektívne, nepodložené, skresľujúce a  môžu ubližovať iným.
   Na tomto mieste by som sa rád na chvíľu zastavil a vyjadril sa k ťažkému obdobiu môjho pracovné-
ho i súkromného života. Áno, je pravda, že som urobil chybu. Je pravda, že som musel znášať právne 
následky  svojho konania. Práve tu chcem a musím povedať, že mojou najväčšou chybou bolo, že som 
sa snažil riešiť veci bez meškania, na základe dohody s poslancami a v prospech našej obce. Čo bola 
teda moja chyba? To, že som si verbálne rozhodnutia a stanoviská poslancov nenechal  potvrdiť písomne 
a zodpovednosť za rekonštrukciu priestorov Obecného úradu  som prevzal i napriek tomu. Každý sa však 
učí na vlastných chybách a na tomto mieste chcem ešte raz zodpovedne a s pokorou povedať, že svojím 
konaním som nezískal žiaden majetkový prospech.
   Dnes čítate naše obecné noviny a ja musím povedať, že som smutný. Smutný z článkov,  ktoré sú sub-
jektívne, nepodložené, skresľujúce. Je jednoduché popisovať princípy fungovania samosprávy a jej kon-
trolných mechanizmov a zároveň si neodpovedať na otázku, čo som pre jej fungovania počas svojich 
troch poslaneckých mandátov, ktoré trvali 12 rokov, urobil ja.  Pána Karaka si vážim ako človeka, ktorý 
pre našu obec urobil mnoho, no ako bývalý poslanec sám dobre vie, že je jednoduchšie kritizovať ako 
vytvárať cestu pre napredovanie a dosahovanie spoločných cieľov.  Jeho článok vo veci  uznesení (č. u. 
398-403/2014) prijatých v predchádzajúcom volebnom období považujem za tendenčný a nepopisujúci 
skutočný stav veci. Tú istú tendenčnosť nachádzam aj v článku Ing. Bánika  (bývalý poslanec v predchá-
dzajúcich minimálne 20. rokoch). Obaja sa dovolávajú vykonateľnosti a realizácie uznesení prijatých OZ 
dňa 8. decembra 2014  do najbližšieho zastupiteľstva. Najbližšie OcZ sa však konalo dňa 12. decembra 
2014, čiže obaja páni poslanci a zastupujúci starosta obce zároveň, si nesplnili úlohy, ktoré si sami sta-
novili. Tu sa chcem vyjadriť priamo k predmetným uzneseniam. Som za, som za ich realizáciu, no musia 
sa urobiť v súlade zo zákonom. Na zastupiteľstve konaného dňa 25. februára 2015 som bol proti proced-
urálnemu postupu, nie proti duchu uznesení.
    Sme malá obec a ja sa i naďalej budem snažiť riešiť problémy, ktoré trápia našich obyvateľov. Nedo-
kážem však ovplyvniť rozmiestnenie dopravných značiek (článok nespokojného občana pána Cipciara), 
o  ktorých rozhoduje dopravný inšpektorát, nedokážem zabezpečiť  bezbariérový vstup do priestorov  
Slovenskej pošty. 
   To jediné, čo môžem, je realizovať víziu tých, ktorým dáva zákonodarca ako jediným  možnosť určovať 
smerovania obce a to sú naši poslanci. Len oni majú možnosť svojim hlasovaním rozhodovať a určovať 
spoločné ciele. Obecný úrad, jeho zamestnanci a starosta sú len výkonnými orgánmi obce a všetkých 
občanov chcem ubezpečiť, že zamestnanci obecného úradu si svoje úlohy vykonávajú zodpovedne a za 
to im aj touto cestou ďakujem. 

Ing. Juraj Uhrin, starosta obce

   Dňa 25.02.2015 sa v  zasadačke obecného úradu po 
prvýkrát stretli poslanci na svojom prvom pracovnom 
stretnutí. Poslanci zasadli do svojich lavíc v  plnom poč-
te. V  zostave za predsedníckym stolom chýbal hlavný 
kontrolór, ktorého starosta obce ospravedlnil pre choro-
bu. Z dôvodu neprítomnosti kontrolóra boli z  rokovania 
stiahnuté tri body, ktoré mal predkladať práve on. Po ne-
úspešnom hlasovaní o neschválení programu rokovanie 
zastupiteľstva pokračovalo podľa programu, ktorý pred-
ložil starosta obce. Poslanci ďalej prerokovali bod, kto-
rým sa konštituovali komisie a zloženie komisií a ktorého 
spracovateľom bol obecný úrad. Vtedy som požiadal, ako 
občan, poslancov o  slovo po prvýkrát. Upozornil som 
prítomných, že v súlade s platnými zákonmi, je členstvo 
starostu a  zamestnancov obecného úradu v  komisiách, 
minimálne neštandardné, ale určite v konfl ikte záujmov. 
Komisie sú poradným, iniciatívnym a  kontrolným (to 
zdôrazňujem) orgánom obecného zastupiteľstva. Na 
druhej strane je obecný úrad a  teda všetci jeho zamest-
nanci inštitúciou, ktorá vykonáva nariadenia, uznesenia 
a rozhodnutia obce. Iste by bolo zvláštne, keby príslušná 
komisia, v ktorej by bol členom s platným hlasom staros-
ta, prednosta, alebo zamestnanec obecného úradu, kon-
trolovala nesplnenie úlohy a nositeľom tejto úlohy by bol 
práve prednosta, či zamestnanec – člen komisie. Poslanci 
zvážili moju p ripomienku a pred hlasovaním vylúčili z ko-
misií starostu, prednostu aj zamestnancov, čo považujem 
za správny krok.
   Body na poverenie poslanca uzatváraním manželstiev 
a informácia o poverení poslanca zastupovaním starostu 
boli schválené bez pripomienok. Po bode rokovania „Od-
volanie a vymenovanie zástupcu v rade našej základnej 
školy“ som sa ako predseda rady školy osobne poďakoval 
za prácu prítomnému, dlhoročnému členovi rady školy 
Mgr. Karakovi, ktorý mi poďakovanie opätoval. Treba si 
vážiť ľudí, ktorí zveľaďovali našu obec a  prejavovať im 

poslanci stiahli z  rokovania s  tým, že výhod-

nosť transakcie sa nechá posúdiť nezávislým 

odborníkom bez väzieb na zainteresovanú 

spoločnosť. V  ďalších bodoch poslanci bez 

pripomienok schválili za veliteľa DHZ Valaská 

Michala Lengyela a za preventivára DHZ Ing. 

Dominiku Schallerovú. V  nasledujúcich bo-

doch programu bolo navrhnuté zrušenie 

uznesení č. 398/2014, 399/2014, 400/2014, 

401/2014, 402/2014, 403/2014, 405/2014 

z  dôvodu ich nesplniteľnosti, nakoľko ter-

mín na ich splnenie bol stanovený nereálne. 

Poslanci vzniesli procedurálny návrh a všetky 

tieto body boli stiahnuté z rokovania, z čoho 

vyplýva, že uznesenia zostávajú v platnosti. 

Počas prerokúvania jedného z  týchto bodov 

odovzdal starosta vedenie zastupiteľstva zá-

stupcovi starostu. Po jeho prerokovaní vede-

nie opäť prevzal starosta obce. Ďalšími bodmi 

rokovania boli odpredaje pozemkov pod ga-

ráže majiteľom garáží, ktoré poslanci schválili 

bez pripomienok. Potom starosta predložil 

na schválenie vypracovanie Integrovaného 

rozvojového operačného programu obce 

Valaská a  vypracovanie Plánu hospodárske-

ho a sociálneho rozvoja obce Valaská. Pri vy-

pracúvaní týchto strategických dokumentov 

sa bude vychádzať z materiálov, ktoré obdržal 

na minulotýždňovom zasadnutí Združenia 

miest a  obcí Horehronia a  Stredného Rudo-

horia v Čiernom Balogu a ktoré boli zaslané aj 

poslancom v  elektronickej forme. Spracova-

nie dokumentov pre obec bude zabezpeče-

né dodávateľsky na základe výberového ko-

nania. V  závere rokovania predložil poslanec 

Marek Poliak  návrh na ďalšie tri uznesenia, 

o ktorých odmietol dať starosta hlasovať, lebo 

neboli schválené v programe, a keď sa hlaso-

valo o programe, nemal nikto z poslancov pri-

pomienky ani doplňujúce návrhy, čo je štan-

dardný postup. Starosta ukončil rokovanie 

bez diskusie a  opustil rokovaciu miestnosť. 

Poslanci sa dožadovali pokračovania rokova-

nia bodom diskusia. Na požiadanie poslancov 

a prednostu úradu sa starosta vrátil do roko-

vacej miestnosti a rokovanie  pokračovalo bo-

dom diskusia a interpelácie poslancov. Posla-

nec Marek Poliak predložil uznesenie, v  kto-

rom žiada starostu na dôsledné plnenie si po-

vinností a uznesení obecného zastupiteľstva 

a odstránenie nedostatkov, ďalej rozpočtové 

opatrenie č. 1, ktoré sa týkalo kapitálovej časti 

rozpočtu a naplánovaných investičných akcii. 

Uznesenie boli prijaté. Poslankyňa PaedDr. 

Stanislava Benediková predložila uznesenie 

na vypracovanie zásad odmeňovania poslan-

com OcZ. Uznesenie bolo prijaté. Potom na-

sledovala krátka diskusia a napokon starosta 

poďakoval prítomným za účasť a  rokovanie 

ukončil.   

   Ing. Peter Minárik 

   prednosta obecného úradu

(Dokončenie zo str. 1)

O čom rokovalo obecné 

zastupiteľstvo

úctu vždy, keď je to možné.
   Pri bode rokovania „Odpredaj akcií spoločnosti Prima 
banka Slovensko, a.s. „sa poslanci zasekli“. Absolútny 
nedostatok informácií, neschopnosť starostu vysvetliť 
dôvody, prečo sa vôbec takýto bod zaradil do programu 
zastupiteľstva, viedli poslancov k  tomu, že si vyžiadali 
prestávku, poradili sa a  následne tento bod stiahli z  ro-
kovania. Zastupiteľstvo pokračovalo rozsiahlym bodom 
„Rôzne“. Body súvisiace s problematikou DHZ boli prijaté 
bez problémov. Veľká diskusia sa však rozprúdila pri ná-
vrhoch na zrušenie uznesení prijatých na OcZ 8.12.2014, 
kedy som zastupiteľstvo viedol ja, ako vtedajší zástupca 
starostu obce. Zo siedmich uznesení, ktoré mali odstrániť 
vážne nedostatky v práci obecného úradu, bolo splnené 
iba jedno !!!. Ani o splnení tohto jedného uznesenia nebo-
la podaná žiadna informácia. Ostatné asi obecný úrad 
nepovažoval za dôležité a od decembra sa nimi vôbec ne-
zaoberal ani starosta, ani prednosta, dokonca ani hlavný 
kontrolór. Keď poslanci požadovali vysvetlenie, dostalo sa 
im len prudkých reakcií od starostu a zarytého mlčania od 
prednostu. Poslanci sa rozhodli konať a  k  nasledujúcim 
šiestim bodom rokovania vzniesli procedurálny návrh, 
aby boli tieto stiahnuté z rokovania. Starosta obce zjavne 
situáciu nezvládol a  nedokázal s  profesionalitou, ktorá 
prináleží takejto významnej funkcii, prijať rozhodnutie 
poslancov. V priebehu prejednávania týchto bodov odo-
vzdal vedenie zastupiteľstva svojmu zástupcovi, aj keď 
naďalej zotrvával v rokovacej miestnosti. Po prerokovaní 
jedného bodu programu si vedenie zasadnutia starosta 
vzal späť.
Nesplnené uznesenia (398/2014, 399/2014, 400/2014, 
401/2014, 402/2014, 403/2014) ostávajú v platnosti a dú-
fajme, že niekedy budeme mať aj informáciu o  spôsobe 
ich splnenia. Odporúčam vám, milí spoluobčania, navští-
viť webové sídlo obce a prečítať si znenie týchto uznesení.

Obecné zastupiteľstvo očami občana

(Pokrač. na str. 3)
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1. Komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
a prešetrovanie sťažností.
2. Komisia pre fi nancovanie a  správu ma-
jetku obce
3. Komisia pre kultúru a šport
4. Komisia pre životné prostredie, poľno-
hospodárstvo a  ochranu prírodných hod-
nôt
5. Komisia pre sociálne veci a školstvo
6. Komisia pre rozvoj obce, stavebný po-
riadok a územný plán

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
a prešetrovanie sťažností
PaedDr. Stanislava Benediková – predseda 
– SNS
členovia: Ľubomír Štubňa - SMER, Eva Pepi-
chová - SIEŤ, PaedDr. Matúš Magera – NÁŠ 
KRAJ, Marek Poliak – SaS
2. Komisia pre fi nancovanie a správu obce
Ing. Ján Dundovič – predseda
členovia: Milena Dobrotová, Mgr. Róbert Hla-
váčik, Marek Poliak, Ľubomír Štubňa, Ing. Ján 
Holko, Ing. Peter Bánik
Ing. Peter Minárik – prednosta obecného úradu,
Ing. Zuzana Slivková, Silvia Vlkoláčková -  od-
borný referent
3. Komisia pre kultúru a šport
Marek Poliak – predseda
členovia: Mgr. Pacerová, Pavel Sedliak, Jozef 
Vrbovský, Jaroslav Kocúr, Pavol Vilhan, Alena 
Kureková, Mgr. Róbert Hlaváčik
Danka Králiková – odborný referent
4. Komisia pre životné prostredie, poľno-
hospodárstvo a  ochranu prírodných hod-
nôt
PaedDr. Matúš Magera – predseda
členovia: Miroslav Zelenčík, Jozef Pacera, 
Mgr. Lucia Nátherová, Ing. Zuzana Slezáková, 
Ing. Dáša Matejková, Ing. Stanislav Blahút 
Elena Trnková, Ing. Miriam Murínová – odborný 
referent
5. Komisia pre sociálne veci a školstvo
PaedDr. Stanislava Benediková – predseda
členovia: Eva Pepichová, Zdenka Vojteková, 
Mgr. Iveta Babčanová, PaedDr. Matúš Magera, 
Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Katarína Paprčková
Bc. Silvia Krupová – odborný referent
6. Komisia pre rozvoj obce, stavebný po-
riadok a územný plán
Martin Krupa – predseda
členovia: Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, Ja-
roslav Poliak, Milena Dobrotová, Blažena Pas-
tírová, Peter Sorkovský
Elena Trnková, Marek Turňa – odborný referent

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
zloženie ZPOZ (zbor pre občianske záleži-
tosti)
Sobášiaci: Mgr. Mária Pacerová, PaedDr. Sta-
nislava Benediková, Ing. Juraj Uhrin, Elena 
Sukičová, Alexandra Murínová, Bc. Martina 
Škantárová  

   Nedávno som počul zaujímavú sentenciu múdreho muža Antona Srholca: „Slovenský národ sa po-
maly a ťažko učí ... a rýchlo zabúda.“ Aj slovenský národ, tak ako všetky iné, má svojich skvelých ľudí, 
vzdelaných, rozhľadených, talentovaných. Punc národu a štátu však dáva správanie sa ľudí prostých, 
obyčajných, tí tvoria väčšinu, tí v demokratických zriadeniach rozhodujú, akú reprezentáciu si posta-
via na svoje čelo, komu zveria moc. Chceme, aby  záležitosti ovplyvňujúce náš život spravovali ľudia 
slušní, čestní a spravodliví. Takí, ktorí ju nezneužijú prevažne vo svoj prospech. Moc a jej predstavitelia 
vyžadujú preto kontrolu tými, ktorí si ich zvolili. Bez kontroly moci zdola nemožno hovoriť o skutočnej 
demokracii. Často mám pocit, že sa na demokraciu len hráme. Ale myslím si, že sa ju aj učíme – síce 
pomaly a ťažko.
   Ako sa moc zneužíva, sa môžeme presviedčať každodenne. Informácií o tom z nášho vzdialeného 
okolia je nadostač. Ale máme istotu, že v našej obci sa tak nedeje? Žiaľ, ako bývalý poslanec, hodnotiac 
najmä posledné tri volebné obdobia, spokojný byť nemôžem. Mohli poslanci tomu zabrániť. Mohli aj 
nemohli. Vždy sa nájdu takí, ktorým je výhodné byť lojálni k moci,  alebo takí, ktorí sa dajú zastrašiť. Tí 
nespokojní by boli potrebovali podporu občanov, ktorí však nedisponovali potrebnými informáciami.   
Ach, obávam sa, koľkí by sa boli angažovali. 
   Poslanci z minulého volebného obdobia prijali na svojom poslednom zasadnutí zastupiteľstva po-
čas vedenia obecného úradu zástupcom starostu Ing. Petrom Bánikom niekoľko uznesení, ktoré mali 
novozvoleným poslancom získať lepší prehľad a pomôcť im v ich práci. Jedno z nich som považoval 
za obzvlášť dôležité.  Je to uznesenie č.401 o zabezpečení priameho vysielania zo zasadnutí obecného 
zastupiteľstva cez TV -infokanál obce.
   Uznesenia novozvolený starosta rad radom chcel zrušiť. Poslanci túto jeho snahu zamietli. Ďakujem 
im za to. Od najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva teda budete môcť sledovať na svojich televízoroch 
ich priebeh v priamom prenose. Myslím, že to bude pre všetkých veľmi poučné a prispeje to k vašej 
informovanosti a väčšej občianskej zodpovednosti. Spoznávajte tých, ktorých ste si zvolili.

    Ivan Karak

   Posledné dva materiály (Vypracovanie integrovaného 
rozvojového operačného programu, Vypracovanie plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská), ktoré 
mali poslanci prerokovať, považujem z  hľadiska ďalšie-
ho rozvoja obce za dôležité. Predpokladal som, že budú 
spracované precízne tak, ako si to zaslúžia, nehovoriac 
o  tom, že tieto dva materiály avizoval vo svojej predvo-
lebnej kampani pán starosta ako strategické materiály 
obce. Pravda však bola iná. Všetci poslanci skonštatovali, 
že k týmto dvom bodom rokovania nedostali spracované 
podkladové materiály obecným úradom, a to aj napriek 
tomu, že na obecnom úrade máme zamestnaného na 
plný pracovný úväzok jedného zamestnanca na úseku 
rozvoja, ktorý má tieto materiály pripravovať a predkla-
dať. V  prvom kole poslanci vyjadrili súhlas so spracova-
ním týchto strategických dokumentov, čo je pre obec 
veľmi dobre. Teraz je „na ťahu“ obecný úrad, aby zabez-
pečil výberové konanie na spracovateľa materiálu v úzkej 
súčinnosti s príslušným zamestnancom obecného úradu. 
Na čo sa čakalo od decembra – ťažko povedať.
   Záverom rokovania predložil jeden z poslancov návrh 
na uznesenia, ktorým zastupiteľstvo žiada starostu obce 
a prednostu obecného úradu o dodržiavanie povinností 
pri plnení prijatých uznesení a žiada o nápravu. Staros-
ta obce odmietol dať o  týchto uzneseniach hlasovať, 
čo zdôvodnil tým, že neboli zaradené v  úvode rokova-
nia do programu, ukončil zasadnutie bez toho, aby dal 
možnosť poslancom ako i prítomným občanom vysloviť 
svoje požiadavky a vyjadriť svoju nespokojnosť a opustil 
rokovaciu miestnosť. Pán starosta by si mal predovšet-
kým uvedomiť, že obecný úrad je tá inštitúcia, ktorá má 
zabezpečovať (okrem iného) odborné podklady a  iné 
písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a pán 
starosta je ten, ktorý prácu obecného úradu riadi !!! Ak sú 
teda poslanci nespokojní s  jeho prácou a  predovšetkým 
prácou zamestnancov, majú právo vyjadriť tento ná-
zor a uložiť, alebo požiadať (obidva príkazy sú záväzné) 
o  plnenie úloh. Nastala patová situácia. Na naliehanie 
poslancov a prítomnej verejnosti sa starosta vrátil späť do 
rokovacej miestnosti a  pokračoval v  rokovaní „ako keby 
sa nič nestalo“. Aj keď s nevôľou, predložil poslancom na 
schválenie posledné dva návrhy na uznesenie, ktorými 
bola v podstate vyslovená nespokojnosť s prácou starostu 
a  prednostu. Tieto boli poslancami schválené jednomy-
seľne.
   Po skončení zasadnutia samotní poslanci skonštatova-
li, že o  niektorých bodoch rokovania neboli buď vôbec, 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 

uznesením č. 10/2015 zriadenie 

pracovných komisií 

ako poradného, iniciatívneho 

a kontrolného  orgánu.

alebo boli nesprávne informovaní starostom obce alebo 
prednostom obecného úradu, resp. hlavným kontroló-
rom a  že je veľmi obtiažne, keď nefunguje spolupráca 
starostu a poslancov dosiahnuť korektné vzťahy. Na toto 
všetko som neustále upozorňoval ešte z pozície zástupcu 
a poslanca, avšak moje argumenty mnohí považovali za 
zavádzajúce. Som presvedčený, že terajší pán poslanec, 
ktorí znevažoval moje meno a prácu v predvolebnej kam-
pani, už pochopil nedokonalosť zákona vo vzťahu k sta-
rostovi a  prednostovi. Držím mu palce, aby v  poslanec-
kom zbore našiel silnú oporu a dokázal „pohnúť horou“.
   Mrzí ma, že musím skonštatovať na základe toho, čo 
som videl v  rokovacej miestnosti, že neplnenie si povin-
ností vyplývajúcich z prijatých uznesení bolo v minulosti 
samozrejmosťou pre starostu obce, prednostu obecného 
úradu, ale dnes už aj pre hlavného kontrolóra !!! Prácu sta-
rostu hodnotíme my, voliči, prácu prednostu má hodnotiť 
starosta a prácu hlavného kontrolóra obecné zastupiteľ-
stvo. Na to netreba zabúdať !

  Vážení spoluobčania,
na druhej strane ma teší, že poslanci pokračujú v zaužíva-
nom spôsobe prípravy na zasadnutia, kedy sa stretávajú 
na samostatných pracovných stretnutiach, ešte pred sa-
motným zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
   Verím, že nasledujúce zasadnutia obecného zastupi-
teľstva sa budú vysielať v  priamom prenose (tak ako je 
to uložené uznesením 401/2014) a  budeme si ich môcť 
pozrieť aj z archívu. Zvýši sa tak informovanosť občanov, 
transparentnosť rozhodovania zástupcov obce zvýši sa 
informovanosť o činnosti volených predstaviteľoch obce 
a o plnení si povinností obecného úradu. 
   O tom, že o dianie v obci majú záujem i radoví občania, 
svedčí aj pomerne vysoká účasť. V hľadisku sedeli aj moji 
traja bývalí kolegovia – poslanci, ktorí taktiež ukončili 
svoju činnosť v  predchádzajúcom volebnom období. Ja 
za seba môžem sľúbiť, že ako člen komisie fi nančnej pri 
obecnom zastupiteľstve budem strážiť hospodárenie 
s  verejnými prostriedkami, že ako radový občan sa bu-
dem pravidelne zúčastňovať zasadnutí obecného zastu-
piteľstva a prinesiem vám všetkým podrobné informácie 
o dianí. Využijem všetky získané skúsenosti a vedomosti 
v prospech nás všetkých, v prospech rozvoja obce, ktorá je 
bohatá nielen fi nančnými prostriedkami, ale predovšet-
kým kultúrou a ľuďmi, ktorí v nej žijú.

 Ing. Peter Bánik
občan obce Valaská

(Dokončenie zo str. 2)

   O KROK BLIŽŠIE K DEMOKRACII
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Drahí Valašťania,
   prvýkrát sa Vám 
prihováram ako zá-
stupca starostu obce 
Valaská. Dňa 10. 
februára 2015 som 
bol poverený touto 
funkciou. Túto po-
zíciu môžem zastávať aj vďaka Vám, 
občanom našej obce, ktorí mi v  ko-
munálnych voľbách (november 2014) 
dali svoj hlas a podporili moju kandi-
datúru za rusínsku stranu Náš kraj. 
   Už vtedy som mal jasnú víziu o tom, 
čo by som chcel pre obec urobiť v prí-
pade zvolenia. Pre mňa je to veľký 
záväzok aj povinnosť urobiť všetko, čo 
bude v  mojich silách v  prospech  roz-
voja Valaskej a jej občanov, nielen ako 
poslanec obecného zastupiteľstva či 
ako zástupca starostu obce, ale hlav-
ne ako OBČAN našej obce.
   Som veľmi hrdý na to, ako ste ma Vy, 
Valašťania, prijali a  ja môžem pove-
dať, že som hrdý na to, že žijem v tejto 
obci! Veľakrát som povedal, že osud 
našej obce mi nie je ľahostajný! Za tým 
si budem aj stáť, preto spojme Valaš-
ťania sily pre rozvoj našej krásnej obce.

   PaedDr. Matúš MAGERA

   Dovoľte mi, aby som reagoval na pár skutočnosti, ktoré uvádza vo svojom prí-
spevku pán Cipciar,  ktorý ovláda cenotvorbu a cenníky a dokáže posudzovať kva-
litu vykonaných prác bez príslušného odborného vzdelania. Kritizoval aj uskutoč-
nené práce pod kostolom a tvrdil, že keď bude mrznúť stúpne terén o meter nahor. 
Preto sa vás pýtam, občania obce, videli ste už zamrznúť drenáž v dvojmetrovej 
hĺbke? Toto je obraz človeka, ktorý posudzuje kvalitu a technické riešenia. 
   Aby som sa vrátil ku chodníku, po vyjadrení všetkých dotknutých orgánov napr.: 
RSC, SSC, ODI Brezno, IVSC Banská Bystrica sa dospelo k tomuto riešeniu. Tak na 
základe čoho usudzuje zrušiť časť chodníka, keď konečne chodníky pri ceste I/66 
tvoria komplex a prepájajú Starú Valaskú s Novou a prispievajú k bezpečnej pre-
mávke,  aj s osvetlenými prechodmi pre chodcov. K dopravnému značeniu sa vý-
hradne vyjadruje Okresný dopravný inšpektorát. 
   Niektorých občanov môže zaraziť stav, ako bolo dielo odovzdané a prevzaté. Pre 
nepriazeň počasia niektoré dokončovacie práce nemohli byť vykonané a  preto 
boli v preberacom protokole uvedené ako závady s termínom odstránenia. 
   Vrátim sa ešte k pamätníku v Starej Valaskej. Tuje vyrezali pracovníci SSE, kto-
rí postupovali v zmysle zákona o  energetike a  majú právo  odstrániť dreviny vo 
vzdialenosti 10 m od krajného vodiča VN sieti (ochranné pásmo), aby nedochá-
dzalo k poškodeniam na vedení v dôsledku poveternostných vplyvov, a  aby Stará 
Valaská nebola bez elektrickej energie aj dva dni, ako pred nedávnom.  Na druhej 
strane existuje riešenie pre občanov, ktorým sa to nepáči, dať vypracovať projekto-
vú dokumentáciu  na uloženie vysokonapäťového kábla do zeme, a to na náklady 
žiadateľa, pán Cipciar. Na pamätník sa prišlo pozrieť pár možných zhotoviteľov, 
ktorí sa zaoberajú spracovaním prírodných kameňov, obhliadli miesto, urobili 
zameranie a spracovali cenové ponuky, ale dodávateľ ešte nie je nikomu známy 
-  iba Vám. 
   Preto, že som si dovolil reagovať  na kritiku, sa dostávam do neustálej konfron-
tácie a objasňovania s pánom Cipciarom a možno aj s ostatnými občanmi. Ale 
navrhol by som  namiesto neobjektívnej kritiky, aby zobrali do rúk to drevo, čo má 
na konci železo a  aby sa  pridali  k nám,   VPP- čkárom a prispeli tak k tomu, aby 
naša obec bola krajšia.

   Marek Turňa, odborný referent OcÚ

   S  myšlienkou vlastných obecných 
novín prišiel pred pár rokmi starosta 
Ing. Emil Gröne. Tým najväčším dôvo-
dom založenia obecných novín bola 
lepšia informovanosť občanov – všetci 
sme sa chceli dozvedieť o dianí v obci, 
o úspechoch našich spoluobčanov, 
kultúrnych a  športových podujatiach 
v obci, niekedy sme naopak potrebo-
vali poradiť kedy a  s  čím sa na koho 
obrátiť. Valaštiansky hlásnik nám všet-
kým priniesol mnoho zaujímavých 
informácií. I vy, občania, ste mohli 
prispievať, písať o  svojich zážitkoch 
a postrehoch. Za každý váš príspevok 
sme vďační. 
   Dnes majú noviny za sebou už dva-
násty rok a redakčná rada s  radosťou 
pripravuje každé nové číslo Valaštian-
skeho hlásnika. Veríme, že splnili naše 
i  vaše očakávania a  súhlasíte s  nami, 
keď povieme, že majú svoj význam 
a opodstatnenie. Aj dnes sú tu pre 
vás, pre vašu lepšiu informovanosť. I 
napriek tomu nemôžeme, bohužiaľ, 
všetky príspevky uverejniť. Valaštian-

Čo nás páli
Pokúsme sa to spoločne slušným spô-
sobom uhasiť, nájsť riešenie, poradiť, 
pomôcť, vyjadriť svoj názor.
(Podnety od občanov, problémy, s kto-
rými si nevedia poradiť, ktoré ich trá-
pia)

Naša obec - Úvaha
Naša obec je ako náš byt, náš dom.
Sme rôzni, s rôznymi názormi, rôznymi 
záujmami.
Napriek tomu máme spoločný cieľ:

NÁZORY, POSTREHY, OHLASYNÁZORY, POSTREHY, OHLASY

VALAŠTIANSKY HLÁSNIK V ROKU 2015
sky hlásnik informuje, ale nepôsobí 
ako prostriedok riešenia osobných 
sporov medzi občanmi, inštitúciami a 
vedením obce. Naopak, teší sa z obec-
ných úspechov a  noviniek, ktoré sú 
súčasťou našich spoločných zážitkov 
verejného života v obci, informuje 
o faktoch a skutočnostiach. Určite nie-
ktorí nadobudnete pocit, že to tak nie 
je. Chýbajú Vám kritické články. Kritika, 
pokiaľ je konštruktívna, môže a  mala 
by s riešením problémov pomôcť. Ale 
aj nepríjemné a kritické záležitosti sa 
dajú riešiť spôsobom, ktorý nikoho 
neosočuje a neuráža, neprovokuje, ne-
dotýka sa jeho povesti, či práv. Demok-
racia a sloboda prejavu neznamenajú, 
že budeme „brízgať ako nám huba na-
rástla“, ale majú tiež svoje hranice. Na 
svete totiž stále ešte existuje slušnosť. 
  No a  my, členovia redakčnej rady, 
sme tiež len ľudia a nemôžeme vedieť 
o  všetkom, čo vás možno zaujíma, o 
čom by ste sa v hlásniku radi dočítali. 
Práca v  redakčnej rade nie je naším 
zamestnaním, skôr akýmsi koníčkom, 

ktorému sa venujeme vo svojom voľ-
nom čase. 
Vraví sa, sto ľudí, sto chutí a tak je sa-
mozrejmé, že to, čo sa  jednému páči, 
iného možno hnevá a  tak nikdy ne-
môžeme byť spokojní všetci. Kritizo-
vať je vždy jednoduchšie, ako hľadať 
správne riešenie a priložiť ruku k dielu. 
A niekedy môže byť veľmi ťažké zostať 
objektívny. Možno práve návrh novej 
rubriky pani Pacerovej bude pre vás, 
čitateľov Valaštianskeho hlásnika, mo-
tivujúci a využijete túto možnosť. 
   Veríme, že vaše podnety budú inšpi-
ráciou i  pre nových členov redakčnej 
rady, nakoľko sa obdobie pôsobenia 
súčasnej redakčnej rady skončilo. Tou-
to cestou ďakujeme obecnému úradu 
a všetkým prispievateľom za spolu-
prácu a pochopenie. Novej redakčnej 
rade želáme veľa nových tvorivých 
nápadov a dobrých prispievateľov. Ve-
ríme, že rušnejší verejný život v  našej 
obci bude neustálym podnetom tvoriť 
a štatút obecných novín bude v spor-
ných prípadoch pre nových členov re-
dakčnej rady nápomocný.

   Redakčná rada

Článok pána M. Cipciara sme pôvodne uverejniť nechceli z  vyššie uve-

dených dôvodov. Uverejňujeme ho preto, lebo referent obecného úradu 

Marek Turňa vo svojom článku objasňuje skutočnosť.

Redakčná rada

   To, čo sa udialo v poslednom období a po komunálnych voľbách u nás 
vo Valaskej, urazilo všetkých slušných a poctivých občanov našej obce.  Tak 
si kladieme otázku na vás, páni, poslanci, keď vaše  pripomienky neuznával 
a ignoroval (okrem svojich sympatizantov). Čo ste tam robili, keď on krvo-
potne drel a jeho zástupca ho vraj, podľa vyjadrenia starostu, celé obdobie 
podrážal? Dovolili ste, aby bol  trestne stíhaný a právoplatne odsúdený, čím 
jeho rodina, ako sa sám (vyžaloval  listom občanom v minulom hlásniku), 
utrpela fi nančnú ujmu 800Eur. Našťastie,  že ste mu každoročne zvyšovali 
mesačný plat až na 2500Eur? Zabudli ste na občanov, ktorých ste vystavili 
na posmech celému Slovensku. Nepatrilo sa pánu starostovi, keďže už bol 
odsúdený, s úctou a pokorou vysvetliť a  ospravedlniť sa za svoje konanie 
občanom?
   Takto sa prejavuje arogancia moci vo Valaskej? Máme veľa šikovných ľudí 
- živnostníkov-
podnikateľov, ale nevieme si ich vážiť. Ten chodník k autobusovej zástavke, 
ktorého projekciu a výstavbu dozoroval pracovník obec. úradu, by si ani hlu-
pák  nedal spraviť a za cenu vraj 15 000 Eur . Prečo takéto práce nemôžu robiť 
naši  občania a určite kvalitnejšie a lacnejšie. Najkrajší kút v starej Valaskej, 
park okolo pamätníka padlých, ktorý nezničili vandali, ale veľký podiel má na 
tom  obecný úrad, keď stačilo 50 - ročné tuje zrezať a vysadiť pomaly rastúce 
dreviny. Teraz sa vraj bude renovovať za niekoľko tisíc Eur a pán starosta má 
už aj dodávateľa prác. (Nie z Valaskej).
   Páni poslanci a starosta vo Valaskej, je tradíciou, že po nových komunál-
nych voľbách  opraviť to, čo predchodca vybudoval. Dobre by bolo tradíciu 
dodržať a: 
1.   Prerobiť vchod do poštového úradu na bezbariérový.
2.   Rozšíriť chodník do cintorína, aby minimálne dvaja šli vedľa seba.
3.   Vrátiť tvár obecnej záhrade alebo ju predať – prenajať za 1. Euro
4.   Opraviť - odvodniť alebo zrušiť časť nepotrebného chodníka k autobu-
sovej zastávke.
5.   Prehodnotiť význam a odstrániť nepotrebné dopravné značky z Tatran-
skej ulice,na hlavnú. Niekedy tam stačila jedna, teraz je v okruhu 5m.- šesť.
   Záverom -  páni poslanci, je to ľudská vlastnosť, robiť všetko pre svoj pro-
spech, ale nerobte to arogantne a do neba volajúco, lebo je tu aj 3500 spolu-
občanov, ktorí  Vám to neprepáčia po minulých udalostiach.

M. Cipciar

TOTO SA NÁM MÁ PÁČIŤ ?

  REAKCIA NA ČLÁNOK M. CIPCIARA

Aby v  tom našom dome, našej obci, 
tiež okolo nej, bolo krásne.
Pre radosť a šťastie všetkých členov ro-
diny, všetkých obyvateľov našej obce.
Všetci sa môžeme na tomto cieli po-
dieľať.
Dobré, alebo aj zlé je v rukách každého 
z nás.
Múdrosti, ktoré sú večné.
Zákony života.
Výroky slávnych.

Mgr. Mária Pacerová

Návrh rubriky do Valaštianskeho Hlásnika:



asfaltový, dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, 
alobal, obaly z mlieka, plastové fólie a pod.

ZELENÉ KONTAJ-
NERY
Nevratné obaly zo 
skla od nápojov, 
sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené 
črepy, poháre zo zaváranín a pod.
Nevhadzuje sa:
porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV 
obrazovky, sklobetónové tvárnice, varné 
a mliečne sklo, a pod.

ŽLTÉ KONTAJNE-
RY 
PET fľaše od nápo-
jov (ich objem je 
potrebné najskôr 
znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), uzá-
very    na fľašiach nevadia, kelímky, sáčky, 
tertapa ky, fólie, polystyrén a pod., kovové 
obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, 
alobal, nápojové plechovky. 
Nevhadzuje sa:  
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok (motorových olejov, 
chemikálie, farby  a pod.),  kovové obaly kombinované s iným obalom 
ako napr. zubné pasty).

BIELE KONTAJNERY 
obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, 
obrusy, utierky, handry, priadze,  hračky, 
obuv  a pod., môže byť zabalený v  igelito-
vom obale  
Nevhadzuje sa: hrubo znečistený textil 
(olejom, hlinou, farbou), koberce
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   Pre zopakovanie čo kam patrí:

MODRÉ KONTAJ-
NERY 
Noviny, časopisy, 
kancelársky pa-
pier, reklamné letáky, krabice, kartóny (je 
potrebné rozdeliť papier od lepenky), kata-
lógy, papierové obaly a pod.
Nevhadzuje sa:  
Mokrý, mastný alebo znečistený papier, 

   Aktivačné práce majú pomáhať ľuďom, ktorí 
si nevedia dlhšie ako rok nájsť prácu, aby ne-
stratili pracovné návyky. Čím dlhšie zostáva 
človek nezamestnaný, tým je to horšie, stráca 
pracovné návyky a hľadanie práce sa stáva pre-
ňho omnoho zložitejšie. 
   Počet dlhodobo nezamestnaných v Bansko-
bystrickom kraji k roku 2014 bol 40,8 tisíc. Sú 
to ľudia, ktorí si hľadajú prácu dlhšie ako jeden 
rok. Celkový počet dlhodobo nezamestnaných 
na Slovensku v roku 2014 bol 212,7 tisíc osôb. 
A asi polovica z nich nepracovala nikdy!  
   Aktivačné práce vznikli na Slovensku v roku 
2004, vtedy nadviazali na predtým vykonáva-
né verejnoprospešné práce. Aktivačné práce sa 
robia aj formou menších služieb pre obce ale-
bo samosprávny kraj. Pracuje sa v rozsahu 20 
hodín týždenne, nepretržite maximálne šesť 
mesiacov s možnosťou vykonávaného opako-
vania najviac ďalších 12 mesiacov. Aktivačné 
práce môže vykonávať len ten uchádzač o za-
mestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, 
t. z. musí byť ku dňu zaradenia na aktivačnú 
činnosť v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov a súčasne aj poberá 
sociálne dávky. Príspevok pre aktivačných pra-

AKTIVAČNÉ PRÁCE 
covníkov je platený zo štátnej pokladnice.
   Prínosom aktivačných prác aj tu u nás vo Va-
laskej je skrášľovanie vzhľadu obce, zlepšenie 
životného prostredia, vytvorenie pracovných 
návykov, zlepšenie zručností ľudí. Aktivační 
pracovníci vykonávajú vo Valaskej činnosti 
ako zametanie, hrabanie, kosenie, zbieranie 
uličných smetí a mnoho ďalších. Naši aktivační 
pracovníci nepracujú len vonku v uliciach, ale 
pracujú aj v školskej jedálni, na separe a na rôz-
nych iných miestach podľa aktuálnej potreby. 
   Za moje krátke pôsobenie na obecnom úrade 
a  na mieste referentky „Služby obyvateľstvu“, 
môžem povedať, že nebyť našich aktivačných 
pracovníkov naša obec by nevyzerala tak ako 
vyzerá. Nebyť ich, tak by sme nemali pozbiera-
né smeti, vyčistené chodníky, kanály, pokose-
nú a pohrabanú trávu, odprataný sneh, posy-
pané cesty a chodníky, nemal by kto vykonávať 
práce na cintoríne, výkopové práce, práce pri 
rôznych akciách ako je napr. živý betlehem, 
haruľa a  mnoho ďalších. Veľakrát sa mi stalo, 
keď som potrebovala pomôcť, tak boli ochotní 
bez akýchkoľvek námietok urobiť prácu aj po 

pracovnej dobe. Áno na druhej strane sa stá-
va, že sú neochotní, leniví a niekedy je s nimi 
ťažká práca. Ako v každom kolektíve aj tu je to 
o ľuďoch, niektorí sú šikovnejší, iní menej. Sa-
mozrejme, na obecnom úrade sa snažíme voči 
tomu urobiť opatrenia a pracovníci musia po-
tom za to znášať následky. 
   Myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nielen 
nad tým, čo neurobili, ako chodia a ako necho-
dia do práce, či ich vidíme alebo nevidíme na 
uliciach, ale mali by sme sa zamyslieť aj nad 
tým, čo všetko urobili a čo všetko by bez nich 
nebolo urobené. Ako by vyzerala naša obec. 
A  to neplatí len pre aktivačných pracovníkov, 
ale aj pre tých, ktorí  sa v zime snažia a robia 
všetko pre to, aby boli cesty prejazdné a aby sa 
dalo po chodníkoch prejsť. Myslím si, že v rám-
ci možností všetci robia maximum a možno aj 
viac. 
   Nehľadajme len chyby, nekritizujme, nie vždy 
je všetko tak, ako sa to vidí na prvý pohľad. 
Skúsme vidieť aj to dobré.

   PS: Kedykoľvek som Vám k dispozícií a rada 
pomôžem  alebo vysvetlím v  rámci mojich 
kompetencií.                    Ing. Alexandra Vlčeková

Separovanie u nás
   Každá obec je povinná triediť odpady, výnimkou nie je ani naša 
Valaská. Od roku 2009 máme zavedený separovaný zber. Na za-
čiatku sme separovali len pomocou jutových vriec. V súčasnosti sú 
po obci rozmiestnené farebné kontajnery. Napriek zavedenému se-
parovanému zberu stále väčšina odpadu končí v nádobách na ko-
munálny odpad a separovateľné zložky vo veľkom množstve končia 
na skládkach.

   Dôsledne vytriedený odpad je surovina vhodná na recykláciu, a pre-
to je dôležité pamätať si odpadovú hierarchiu.
1. Minimalizujme vznik odpadov – základom je šetrná a  menšia 
spotreba. tým, že nebudeme nakupovať nadmerne veľa  výrobkov 
(obalov) znižujeme množstvo odpadov, šetríme prírodné zdroje a 
hlavne naše peniaze.  Nemusíme sa zaoberať jeho odstraňovaním.
2. Veci používajme opätovne – množstvo vecí sa dá opätovne pou-
žiť. Niektoré netreba ani opravovať. Vyprodukujeme menej odpadov, 
spotrebujeme menej zdrojov  ako pri jeho výrobe.
3. Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie – je potreb-
né, aby sme kvalitne separovali jednotlivé zložky už v domácnostiach, 
zamestnaniach a školách. Recyklácia nie je náhrada za minimalizáciou 
odpadov ani opätovného používania. Je určená pre zničené veci, kto-
ré sa už nedajú inak využiť. Namiesto ich uloženia na skládku sa takto 
ušetria zdroje, energia a samozrejme fi nančné prostriedky.
      Pre porovnanie cena uloženia komunálneho odpadu na skládku 
je približne  33 eur za tonu a cena separovaného zberu fi rmou je 1,03 
eur za nádobu. Čo sa oplatí viac?  Avšak treba separovať správne a do 
kontajnerov hádzať len to, na čo sú určené. Ak to tak nie je, náklady 
na spracovanie sú vyššie, čo sa prejaví aj na poplatku za komunálny 
odpad.

Ing.  Murínová

ZAUJÍMAVOSTI:
5 sklených pohárov =  váza
10 časopisov = krabica na TV
30 PET fl iaš = fl eecová bunda
670 hliníkových plechoviek = bicykel
2 nápojové kartóny = 1 m2 kuchynských utierok
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   Už od roku 1955 tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom 

jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najvernejší priateľ človeka, patrí medzi 

neodmysliteľných spoločníkov mladých či skôr naro-

dených. S knihou sa stretávame denne po celý svoj 

život.

 S prvými knihami sme boli v kontakte už v pred-

školskom veku, keď nám rodičia čítali rozpráv-

ky a príbehy na dobrú noc. Hlavné postavy z 

obľúbených kníh sa stávali našimi hrdinami, 

ktorým sme sa chceli podobať a ich činy sme 

prenášali do rôznych detských hier.  Na dej a 

hlavných hrdinov svojej úplne prvej prečítanej 

knihy nikdy nezabudneme.

Knihy nás učia rozvíjať fantáziu, myslenie, slovnú zá-

sobu a gramatiku. Sú knihy, ktoré nám ukazujú svet podľa našich pred-

stáv, snov, no sú aj knihy, ktoré  nás učia odborným vedomos-tiam a 

faktom.  

 S knihami sa odjakživa stretávame nielen v kníhkupectvách, vlastných 

domácich knižných zbierkach, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú 

aj knižnice. 

Naša obecná knižnica Antona Augustína Baníka ponúka širokú škálu 

kníh rôznych druhov a žánrov, ktoré sa stále dopĺňajú podľa záujmu či-

tateľov. Existuje množstvo žánrov, ktoré si vyberáme podľa potreby či 

Pôvod slova ‚Kniha‘
Pôvod z latinského slova pre knihu     Liber, pochádza od Rimanov, 
ktorí používali tenkú vrstvu „liber“ ktorá sa nachádza medzi kôrou a 
drevom stromu. Anglické slovo „book“ po-chádza z dánskeho slová 
pre knihy „bog“, čo znamená breza. Prví ľudia v Dánsku písali práve 
na brezovú kôru.
Cenné knihy
Vzácne prvé vydanie Alenky v ríši divov od Lewisa Carrolla bola vy-
dražená za $ 1,5 m na aukcii v New Yorku a stala sa tak najdrahšou 
detskou knihou v histórii. 
Najväčšia kniha - Ku Tho Daw Phayar
Kompletná budhistická biblia (alebo budhistické biblie) boli ryté do 
729 bielych mramoro-vých tabliet a sú považované Mjanmarskými 
budhistami za ortodoxné texty. Tabule sú posta-vené do štvorca, pri-
čom každý je chránený malým chrámom.
 Najmenšia kniha 
Najmenšiu knihu si môžete kúpiť ako suvenír v Guttenbergovom 
múzeu v nemeckom Mainzi. Volá sa Das kleinste Buch der Welt, čiže 
úplne prozaicky Najmenšia kniha sveta. Kniha s rozmermi 3,5 krát 
3,5 milimetra je viazaná ručne do koženého prebalu zdobeného zla-
tými ornamentmi. 
Najväčšia knižnica na svete
Knižnica kongresu, Washington DC, USA obsahuje 28 miliónov kníh 
a má 532 kilometrov regálov. Druhá najväčšia knižnica je v Londýne 
s  viac ako 18 miliónov kníh.
Najpredávanejší autori
Najpredávanejšou knihou je Biblia. Druhé miesto patrí knihám Wil-
liama Shakespeara a tretia priečka patrí Agathe Christie, autorke 
detektívnych príbehov. Najväčšiu prémiovú tlač mala J.K. Rowling, 
Harry Potter a Fénixov rád, piata kniha o malom čarodejníkovi a do-
siahla počtu 8,5 milióna kópií. 
Najstaršia kniha na svete
V Gutenbergovej tlačiarni v roku 1455 vytlačili prvú knihu na svete. 
Bola ňou časť Biblie. Aj prvá kniha v slovenskom jazyku je veľmi sta-
rá. Roku 1581 ju vytlačili v kníhtlačiarni v Bardejove.  

Buď pripravený postaviť sa za svoje presvedčenie
 proti mnohým - buď však rovnako pripravený ustúpiť,

 ak sa ukáže, že nemáš pravdu.
Vyžaduje si to veľa odvahy.

Pam Brown

Správne vykanie v slovenčine

   To, že sme boli veľa rokov v štátnom zväzku s Českou republikou a 

že je naša reč tej českej veľmi príbuzná, zanechalo niektoré stopy na 

slovenskom jazyku. Chcem sa zamerať na vykanie, ktoré ešte mnohí 

z nás, aj na vyšších postoch neovládajú. V minulosti si na to vymysleli 

podarenú básničku, ktorú som našla na internete a ktorú Vám ponú-

kam:

Pane, kde ste bol...?

Takto vyká iba vôl.

Pane, kde ste boli..?

Vyká žiak z dobrej slovenskej školy.

   Nechcem nikoho uraziť, ale z malých vecí vznikajú tie veľké a keď 

sme Slováci, skúsme hovoriť správne  po slovensky.

   Tiež niektorí nesprávne používajú  pri rozprávaní našu menu Euro. 

Máme ju normálne skloňovať. Našla som na to pomôcku na Internete, 

ktorú tiež ponúkam:

  Správny tvar slova „euro“ robí ešte stále mnohým problémy. 

Prinášame vám prehľadnú tabuľku jeho skloňovania, aby ste sa 

nedostali do rozpakov.

   Ach, to nešťastné euro! Niektorí z 

nás si naň ešte stále nevedia zvyknúť 

a jeho hodnotu prepočítavajú na ko-

runy, iným robí starosti jeho skloňo-

vanie.

  Pri prepočítavaní pomôže kalkulač-

ka, pri skloňovaní slovník. Kto by ho 

ale nosil so sebou? Pomôže vám táto 

tabuľka! Slovo „euro“ sa skloňuje pod-

ľa vzoru mesto nasledovne:

   Malú prehľadnú tabuľku odporúča-

me mať poruke všade tam, kde o eure 

píšu.

   Mgr. Mária Pacerová

Marec – mesiac knihy „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, 

znamená stávať sa hlupákom.“                                                         J.A. Komenský

chuti. Najčastejšie čítané žánre v našej obecnej knižnici sú naprí-klad 

beletria, kriminálne, historické romány, romány podľa skutočných uda-

lostí. Svoje si môžu nájsť aj deti a študujúca mládež. Deti majú 

možnosť si požičiavať knihy nielen v obecnej ale aj v školskej 

knižnici.

V marci každoročne organizujeme stretnutie detí v obec-

nej knižnici na rôznych besedách. Tých najmenších zauj-

mú najmä rozprávky, povesti a pre tých starších pripravu-

jeme besedy o dielach a ich autoroch. 

Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí ľudia zanedbávajú čítanie 

kníh a radšej využívajú internet, alebo sa neprítomne 

pozerajú na televíznu obrazovku. Preto je veľmi dôležité, 

aby rodičia viedli svoje ratolesti k čítaniu kníh už od útleho 

detstva. Tieto návyky ich budú sprevádzať počas celého života. 

Danka Králiková

Zaujímavosti o knihách

Niečo zo slovenskej gramatiky:
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   Opäť po roku je tu čas ročného zúčtovania dane, kedy máte právo rozhod-
núť sa komu poukážete 2% zo svojej dane.  Nepredstavujú pre vás žiaden 
výdavok navyše, keďže sú to peniaze, ktoré sa musia odviesť do štátneho 
rozpočtu. Možno nad tým mávnete rukou, že tá námaha vypĺňať tlačivo ne-
stojí za to. Možno si poviete, že tie Vaše 2% aj tak nikomu nepomôžu, pretože 
ide len o pár eur. Pre štátny rozpočet je to naozaj len kvapka v mori, ktorá 
sa v tom množstve stratí. Neziskové organizácie ich však využijú na kon-
krétny cieľ. 

   Poukázaním tejto sumy OZ Pekný deň vždy zaistíte ich využitie v našej 
obci. Z „2%“, ktoré ste nám doteraz venovali, sme už pomohli deťom so zdra-
votným postihnutím, či podporili mladé talenty.  Veríme, že nám aj naďalej 
zachováte priazeň a podporíte nás. Tlačivo vám poskytneme osobne, mai-
lom (gondova.a@gmail.com, m.sencekova@gmail.com), pomôžeme vyplniť 
a odovzdáme na daňový úrad. 

   Pekný deň pre Karolínku
Žijeme v  dobe, kedy lekári vedia robiť malé veľké 
zázraky, vďaka ktorým môžu ich pacienti viesť plno-
hodnotný život. O to väčšiu cenu, takú ktorá sa nedá 
vyjadriť peniazmi, ale šťastným životom naplneným 
smiechom, radosťou a bezstarostnosťou, má takýto 
zázrak v  prípade dieťaťa.  V  Karolínkinom prípade 
predstavuje hodnotu 3 000,- eur. 
   Karolínka Molčanová žije so svojou rodinou vo 
Valaskej. Je žiačkou 3. triedy našej základnej školy. Je 
to pekné a veselé dievčatko, ktoré už vo svojom ma-
lom veku zažilo vážne operácie  a musí žiť s hendike-
pom. Liečenie je dlhodobá záležitosť a samozrejme 
stojí nemalé peniaze. Pomôžme spolu Karolínke, veď stačí tak málo - vyplniť 
tlačivo.    

Do tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 
z príjmov“, uveďte:
Suma 2% z vašej dane ... € 
(túto sumu je potrebné správne vypočítať z odvedenej dane uvedenej v tlači-
ve „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ...“, 
ktoré ste dostali od svojho zamestnávateľa)
IČO: 3793761
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Pekný deň 
Sídlo: Námestie 1. mája 460/8, Valaská, 976 46
Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať najneskôr do 30.4.2015 a  radšej 
určite skôr členom OZ Pekný deň (A. Gondová , M. Senčeková, S. Vilhanová, 
T. Kúrová, R. Hlaváčik) alebo na daňový úrad.
   Ďakujeme Vám.

    Monika Senčeková za OZ Pekný deň

Milí rodičia žiakov ZUŠ vo Valaskej  
   Boli by sme veľmi radi, keby ste sa rozhodli venovať 2 % zo svojich 

daní našej škole, ktorú navštevujú Vaše deti. Nájdu svoje využitie v 

skrášľovaní našej školy a v zdokonaľovaní výučby Vašich detí. Keďže 

o 2% môžu podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení 

noviel v § 50 žiadať len občianske združenia, neziskové organizácie 

..., požiadali sme o spoluprácu OZ Pekný deň. 

   Čo je dôležité vedieť a urobiť: Daňový úrad posiela vyzbierané 

peniaze prijímateľovi, v našom prípade OZ Pekný deň, v celej sume 

bez uvedenia mien darcov. Preto Vás prosíme, obráťte sana riadi-

teľku školy, triednych učiteľov svojich detí, prípadne členov OZ  

(Annu Gondovú a  Moniku Senčekovú), ktorí si robia zoznam 

darcov a odovzdajú Vám tlačivo (môžete si ho stiahnuť aj z na-

šej internetovej stránky), vysvetlia, či pomôžu Vám tlačivo vy-

plniť. Ide o prospech Vašich detí, tá snaha určite stojí za to. Ako 

doklad potrebujeme potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré ste 

dostali od zamestnávateľa. Prosíme, aby ste vyplnené tlačivá do-

niesli riaditeľke ZUŠ.  V prípade, že sa rozhodnete vyplnené tlačivo 

odovzdať na daňovom úrade, prosíme Vás, prineste nám do ZUŠ-ky 

jeho kópiu, prípadne pošlite mailom na adresu stuy.rt@post.sk.

   Ďakujeme.  

   Mgr. Adriána Škrváňová, riaditeľka ZUŠ

   V minulom roku ma oslovili ro-
dičia  4 – ročného chlapca Miška. 
Ich prosba spočívala v  tom, aby 
som oslovila Valašťanov a  začali 
sme spoločne zbierať štople z PET 
fl iaš. 
   Malý Michal má od narodenia 
zdravotné problémy – necho-
dí,  potrebuje liečenie, ktoré je fi -
nančne náročné a jeho rodičia to 
nevedia zabezpečiť. Finančný zisk 
s  predaja štopľov bude použitý 
na pobyt v rehabilitačnom centre 
Adeli v  Piešťanoch. Uvedomila 
som si, že nazbierať 15 ton štop-
ľov je veľmi veľké množstvo, ale 
prečo neskúsiť a nepomôcť? Veď 

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.

Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom,

nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má – pochopí,
slabučko vodou pokropí.

Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko nie však moc,

tak veselú Veľkú noc!

Redakčná rada

Prajeme Vám veselé veľkonočné sviatky

Suroviny:  
 400 g múka polohrubá
 70 g cukor
 2 dl mlieko
 1 ks vanilkový cukor
 100g maslo
 20 g droždie
 3 ks žĺtok
 1 ks vajce

   Postup: 
   Z mlieka, cukru a droždia pripravíme 
kvások a necháme vykysnúť. Zmie-
šame múku s vanilkovým cukrom, 
maslom a žĺtkami a pridáme k tomu 
kvások.
   Vypracujeme vláčne cesto (aspoň 
10 minút ho miesime), potom nechá-
me asi 1 hod. kysnúť. Z cesta urobíme 
bochník a dáme ho na vymastený 
plech (najlepšia je okrúhla tortová for-
ma, bochník bude krásny guľatý).
   Potom ho necháme ešte chvíľku na-
kysnúť. Vrch bochníka nakrojíme do 

kríža, potrieme vajíčkom, posypeme 
mandľami (nemusí byť) a pečieme cca 
40 minút pri 180-190 °C. 
   Tradičný veľkonočný chlebík, chuťou 
podobný vianočke, ale menej sladký,  
podávame k šunke. 
   Čas prípravy: 80 + 40 min.    Porcie: 4

Tradičný veľkonočný chlebík

Nezabudnime na 2% a pomáhajme tam, 
kde je to potrebné

separujeme. Stačí odkrútiť štopeľ 
a zbierať...    Zo začiatku som ne-
verila, že výzva, ktorú sme zverej-
nili v  našom Hlásniku, sa stretne 
s takým pozitívnym ohlasom. Ale 
stačil mesiac a  vrchnáky nosili 
deti, aj dospelí. Cítila som neopa-
kovateľnú spolupatričnosť, snahu 
a ochotu pomôcť.  Máte srdce na 
pravom mieste a za to, že nezišt-
ne pomáhate druhým, si zaslúžite 
obdiv a poďakovanie.  
   Ďakujem všetkým, ktorým také-
to veci nie sú ľahostajné a Miško 
je malý krôčik od toho svojho 
prvého kroku bližšie. 

    Danka Králiková

   Naďalej zbierame štoplíky 

pre Miška
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Viacnásobné 

ĎAKUJEM
   Začiatkom tohto školského roka som 

oznámila, že pre mňa je posledným v  dl-

horočných školských službách, aj vo funk-

cii riaditeľky školy. Okolnosti, neočakáva-

né udalosti alebo možno to nazvať aj osud 

(?) spôsobili, že som svoj úmysel  urýchlila. 

Moje pôsobenie v Základnej škole Jarosla-

va Simana vo Valaskej sa skončilo zároveň 

s prvým polrokom školského roka.

Prostredníctvom stránok Valaštianskeho 

hlásnika chcem ešte raz poďakovať všet-

kým, čo sa so mnou v  mene členov škol-

skej samosprávy, v  mene rodičov a detí 

školy, ako aj predstaviteľom obecných úra-

dov a  hlavne zamestnancom školy poďa-

kovať za pekné želania, dary, slová uznania 

a povzbudenia.

Ďakujem členom Rady školy za dôveru, 

ktorú mi prejavili a za korektnú spoluprá-

cu. Želám jej „šťastnú ruku“ pri voľbe no-

vého riaditeľa školy.

Ďakujem jej dlhoročnému, spoľahlivému 

predsedovi Ing. Petrovi Bánikovi za ocho-

tu vypočuť ma, za cenné rady a potrebný 

nadhľad pri riešení problémov a  otázok 

pomoci škole.

Ďakujem členom Rady rodičov, všetkým 

jej predsedom, aj všetkým rodičom za bez-

chybnú spoluprácu pri organizovaní akcií 

pre deti aj pre dospelých.

Ďakujem predstaviteľom obcí školského 

obvodu za pomoc škole, hlavne  pri jej 

prestavbe. Starostom obcí – bývalým aj 

súčasným – za ústretovosť a skutočný zá-

ujem o dobro školy.

Ďakujem riaditeľom škôl a  školských za-

riadení v  obci, predstaviteľom miestnych 

organizácií za dlhoročnú dobrú spoluprá-

cu.

Ďakujem hlavne všetkým zamestnancom 

školy – pedagogickým, odborným a  pre-

vádzkovým – za dlhoročnú tvorivú spolu-

prácu, spoločné prekonávanie prekážok aj 

tešenie sa z úspechov našich žiakov a ško-

ly ako celku. Ďakujem za všetky pekné dni, 

ktoré sme spolu prežili.

Želám Základnej škole Jaroslava Simana 

veľa žiakov, ktorí sa chcú učiť a  využiť to, 

že v  nej pracujú učitelia, ktorí vedia učiť. 

Žiakom želám veľa úspechov v škole a uči-

teľom veľa trpezlivosti. Najviac želám všet-

kým pevné zdravie a  pokojnú pracovnú 

atmosféru.

Magda Vaníková

   V  Základnej škole Ja-

roslava Simana vo Va-

laskej 30. januára nie-

len hodnotili prospech, 

správanie a  dochádzku 

žiakov za 1. polrok,  ale  

lúčili sa aj s  pani riadi-

teľkou, Magdou Vaníko-

vou, ktorá sa rozhodla 

odísť do dôchodku skôr 

ako pôvodne plánovala. 

Zamestnanci základnej 

školy aj touto cestou 

ďakujú pani riaditeľke 

za jej dlhoročnú prácu 

v  prospech školy. Počas 

svojho štrnásťročného 

vedenia nám vytvárala 

nielen výborné pracovné podmienky a  zázemie, ale  myslela na nás aj ako na kolektív, na ľudí, 

ktorí majú svoje starosti a radosti. Bolo nám cťou spolupracovať s p. riaditeľkou a podieľať sa na 

realizácii jej vízií, ktoré sa stali aj našimi víziami. Vďaka skvelým nápadom, zodpovednému prí-

stupu a predvídavosti p. riaditeľky patríme medzi najlepšie vybavené školy širokého okolia. Patrili 

sme medzi prvých, ktorých žiaci sa učili v počítačovej a jazykovej učebni, pracovali s interaktívnou 

tabuľou a  modernými pomôckami. Škola taktiež úspešne prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Sa-

mozrejmosťou sa stala aj odborná pomoc špeciálneho pedagóga a školského psychológa ako aj 

dochádzanie do školy školským autobusom, stravovanie v školskej jedálni, pobyt v školskom klube 

alebo rozumné využívanie voľného času v niektorom z krúžkov. Kvalitné podmienky sa odrazili aj 

na úspechoch našich žiakov nielen v škole, ale aj v rôznych vedomostných a športových súťažiach. 

Vyvrcholením nášho spoločného snaženia pod skvelým vedením je aj zapožičanie čestného názvu 

Základná škola Jaroslava Simana alebo 10. reprezentačný ples školy, ktorý je výsledkom aj spolu-

práce s rodičmi a priateľmi školy. 

   Mali sme šťastie. Spolupracovali sme nielen s p. riaditeľkou Magdou Vaníkovou, ale aj s kolegy-

ňou, kamarátkou, priateľkou, dôverníčkou, so skvelým človekom, osobnosťou, ktorej nie je cudzia 

ľudskosť, spravodlivosť, čestnosť a dôslednosť. 

   Ešte raz ďakujeme, a želáme NAŠEJ p. riaditeľke veľa zdravia a krásnych pohodových chvíľ  v kru-

hu rodiny!

   Veru, niektoré veci by sa nemali meniť, dokonca, niektorí ľudia by mali mať zakázané starnúť...

   zamestnanci školy

    Bolo to 1. augusta 2001, 
keď do funkcie riaditeľa 
Základnej školy vo Valaskej 
nastúpila nová osobnosť. 
Tomuto všetkému predchádzalo výberové ko-
nanie. Rada školy z troch uchádzačov vybrala 
jedného a prednosta Okresného úradu Brezno 
ho potvrdil do funkcie. Hovoríme o Mgr. Mag-
de Vaníkovej. To, že výber bol správny, sa po-
tvrdilo aj  v nasledujúcich rokoch 2006 a 2011, 
kedy pani Vaníková opakovane uspela vo vý-
berových konaniach vykonaných radou školy. 
Po prechode školy na právnu subjektivitu bola 
menovaná do funkcie riaditeľky zriaďovateľom 
školy – starostom obce Valaská. Pani riaditeľka 
sa zúčastňovala všetkých zasadnutí rady školy 
ako pozvaný hosť. Vždy pravdivo a s vysokou 
profesionalitou informovala členov rady ško-
ly o  fungovaní školy, jej potrebách a  požia-
davkách, a  to hlavne vo vzťahu k  obecnému 
úradu. Pravidelne predkladala Správy o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za jednotlivé školské roky. Veľké 
úsilie, spolu s  celým pedagogickým zborom, 
venovala prestavbe školského vzdelávacieho 
programu pre I. a II. stupeň. Škola vypracovala 
učebné osnovy ku všetkým predmetom uve-
deným v štátnom vzdelávacom programe. 
   Počas celého obdobia „riaditeľovania“ pani 

POĎAKOVANIE
Vaníkovej som pôsobil vo 
funkcii predsedu rady školy 
a môžem potvrdiť, že spolu-
práca s pani riaditeľkou bola 

vynikajúca a vždy na vysokej odbornej úrovni. 
V  januári sa pani riaditeľka rozhodla ukončiť 
svoju profesionálnu kariéru a od 1. februára 
2015 odišla do dôchodku. Zorganizovali sme 
preto posledné stretnutie, aby sme sa osobne 
poďakovali za všetko, čo pani Mgr. Vaníková 
vykonala pre našu obec. Dňa 22. januára 2015 
sa stretli členovia rady školy, dve zástupkyne 
školy a  pani riaditeľka, aby sa s  ňou rozlúčili, 
poďakovali za vzornú spoluprácu a dlhoročnú 
prácu na pozícii učiteľky a  neskôr i  riaditeľky. 
Veríme, že pani Vaníková bude mať aj naďalej 
záujem o chod našej školy a  vždy keď pôjde 
okolo navštívi svojich bývalých kolegov. Iste 
využijú jej skúsenosti a uvítajú dobré rady.

   Vážená pani Mgr. Magda Vaníková, v mene 
celej rady školy ďakujeme za nadštandardnú 
spoluprácu a  dosiahnuté výsledky školy. Do 
ďalšieho obdobia Vám prajeme pevné zdravie, 
pohodu v dôchodku a  potešenie zo svojich 
vnúčat a celej rodiny.

  Ing. Peter Bánik
predseda rady školy

ĎAKUJEMEĎAKUJEME
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   V školskom roku 2014/2015 biologický krúžok oslávil svoje 4. výročie 

J. Počas tejto doby sa v  nej vystriedalo veľmi veľa šikovných žiakov 

a prešli sme spoločne zaujímavé zákutia prírodných hodnôt Horehro-

nia.

   Celý tento polrok žiaci pripravovali nové vtáčie búdky a dozvedeli 

sa mnoho informácií zo sveta zvierat, ktoré sa netýkali len živočíšnej 

triedy vtákov, ale aj iných živočíšnych tried. Žiaci sa tiež pripravili na 

okresné kolá biologickej olympiády.

   V januári 2015 sme rozvešali nové vtáčie búdky v školskej záhrade 

a začali sme s monitorovaním. V deň, keď sme inštalovali búdky,  spo-

ločnosť nám robili sýkorka bielolíca (Parus major), hýľ lesný (Pyrrhula 

pyrrhula), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), brhlík lesný (Sitta eu-

ropaea). Veľkým prekvapením pre nás bola návšteva vzácneho druhu 

sýkoriek sýkorky chochlatej (Parus cristatus).

   Monitorovaniu (sčítavaniu) vtákov žijúcich vo Valaskej sa budeme 

venovať v druhom polroku a tiež sa budeme naďalej venovať aj prikr-

movaniu vtáctva.

Autor textu a fotografi í:

PaedDr. Matúš Magera, vedúci biologického krúžku  

ZŠ Jaroslava Simana, Valaská

   Začiatkom februára je každoročne organizované okresné kolo bio-
logickej olympiády. Teraz sa olympiáda konala 4. 2. 2015 a miestom 
konania bola ZŠ Pionerska 2 v  Brezne. Súťaž je rozdelená do dvoch 
samostatných celkov (teoreticko-praktickej a projektovej časti). Každá 
základná škola v okrese Brezno môže do tejto súťaže prihlásiť maxi-
málne 2 súťažiacich za jednu kategóriu. Tento rok sa prihlásilo 7 zák-
ladných škôl a Gymnázium mesta Brezna. 
   V teoreticko-praktickej časti boli úspešnými riešiteľmi len 4 súťa-
žiaci, z toho dvaja boli z našej školy. Víťazkou tejto kategórie sa stala 
Emma Kofi rová (VIII.B) a tým si zabezpečila postup na krajské kolo. 
Monika Starke (IX.A) obsadila pekné 4. miesto. 
   V projektovej časti boli úspešnými riešiteľmi všetci súťažiaci. Víťaz-
kou tejto kategórie sa stala Emma Kofi rová (VIII.B) s témou Bavorský 
farbiar a tým si zabezpečila postup na krajské kolo. Bibiána Kňazíko-
vá (VIII.B) s témou Medveď hnedý v Osrblí obsadila  3. miesto.
   Touto formou chcem POĎAKOVAŤ dievčatám za úspešnú reprezen-
táciu našej školy! Zároveň Emke Kofi rovej prajem úspech aj v krajskom 
kole v Banskej Bystrici 13.  marca 2015.
   Naše žiačky jednoznačne ukázali, že vďaka ich vedomostiam, hú-
ževnatosti a  snahe radia našu základnú školu k  elite v  rámci okresu 
Brezno.

   PaedDr. Matúš Magera (učiteľ biológie)

Mladí biológovia v okresom kole olympiády v Brezne

Zľava: Emma Kofi rová, Monika Starke, Bibiána Kňazíková

Práca v  škole (september – 
december 2014)

Práca v teréne (január 2015)

Biologický krúžok opäť v akcii

Ako správne prikrmovať? Pár dôležitých rád, ako voľne 

žijúcemu vtáctvu môžete pomôcť a neubližovať mu!!

Uprednostniť loj, NIE SLANINU!!!
Uprednostniť vtáčí zob, slnečnicu, NIE CHLIEB!!!
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   NAJVYŠŠIE AKO SA LEN DÁ ... 
   Prvé roky našich ciest bývalo len leto časom 
dobrodružstiev, no postupne sa z výprav sta-
li celoročné podujatia. Samozrejme, že v lete, 
kedy sú dni nádherne dlhé a všetky ciele našich 
krokov plné života, navštívime a vidíme ďaleko 
viac, no napriek tomu vieme zažiť aj v zime, kedy 
svet spí pod bielou perinou, mnoho pekného.  
Viacere z našich zimných výprav boli tento rok 
zamerané na časy gotiky z ktorej v našom okolí 
ostalo mnoho úžasných sakrálnych pamiatok. 
Sú to miesta, kam sa väčšinou bežný návštevník 
-turista nedostane, pretože väčšinu roka sú až na 
čas Bohoslužieb zatvorené. Z nich určite stojí za 
spomenutie nádherný gotický kostolík v Zolnej 
s freskami z rúk dávnych majstrov, ktorý je otvo-
rený len dvanásť ráz v roku, kedy je tam sv. omša 
ale aj kostol v  Čeríne, ktorý sme navštívili už 
niekoľko ráz predtým, no svojou krásou a atmo-

    Deň za dňom sa míňa, ani sme sa nenazdali, 
a už máme za sebou prvý mesiac roku 2015. 
Prežili sme v zdraví a šťastí najkrajšie sviatky 
v roku, Vianoce. Prispeli sme aj my ku krásnej 
vianočnej atmosfére vystúpením detí a  pani 
učiteliek v  kinosále kultúrneho domu vo Va-
laskej. Deti a  pani učiteľky predviedli svoje 
umenie a  talent v  divadelnom predstavení: 
Vianočná cesta. Sme hrdé, že dokážeme s na-
šimi drobcami vykúzliť pravú vianočnú atmo-
sféru, na ktorú sa každý rok veľmi svedomite 
a  zodpovedne pripravujeme. Odmenou pre 
nás a deti je potlesk a  pochvala od rodičov, 
starých rodičov, ale aj ostatných hostí, ktorí 
zaplnili kinosálu do posledného miesta. 
   Veľké ďakujem patrí všetkým našim deťom, 
pani učiteľkám, scenáristke pani MUDr. We-
berovej, ale aj sponzorom, pánovi Marekovi 
Poliakovi, rodine Šuníkovej,  Prachniarovej a 
Melicherčíkovej za  kvetinové dary a odmeny 
pre deti.
   Deti prišli do materskej školy nabité novou 
energiou, ktorú načerpali cez vianočné sviat-
ky v kruhu svojich najmilších. Aj keď sa k nám 
zima správa macošsky, nedopraje nám vyšan-
tiť sa na snehu, tešiť sa zo snehovej nádielky, 
my nezúfame. Každý deň pripravujeme nové 
aktivity, v ktorých deti spoznávajú vždy niečo 
nové, krásne a obohacujúce ich detský svet. 
   Vo februári sa chystáme na fašiangy, ktoré 
oslávime spolu s deťmi v našej materskej ško-
le karnevalovým sprievodom. Bude iný. Deti 
prežijú v materskej škole celý deň v  maskách, 
ktoré im pripravia rodičia. Bude to presne 
13.02.2015. Pre deti nachystáme rôzne súťa-
že, nebude chýbať ani pravá fašiangová vese-
lica, na ktorú sa už teraz tešíme.
   V  marci nás čakajú tieto zaujímavé akcie: 
Vynášanie Moreny, súťaž v  prednese poézie 
a  prózy, Týždeň slovenských knižníc v  spo-
lupráci s  miestnou knižnicou a  Deň detskej 
knihy.
   Okrem týchto celoškolských akcií uskutoč-
ňujeme denne výchovu a  vzdelávanie pro-
stredníctvom hrových aktivít, takže deti ani 
nevedia, že sa učia. Každý deň sa hrajú, cvičia, 
strihajú, lepia, maľujú, kreslia, spievajú, hrajú 
sa pohybové hry so spevom, počúvajú roz-
právky a následne ich reprodukujú, dramati-
zujú, pripravujú sa na školu. Deti takto preží-
vajú každý deň v materskej škole, ktorý je pre 
ne vždy iný, pestrofarebný.
   Našim želaním aj v tomto novom školskom 
roku je, aby bolo v materskej škole veľa spo-
kojných a šťastných detí, ale aj rodičov.
   Ešte sa musíme pochváliť aj modernizáciou 
interiéru materskej školy. Zakúpili sme nové 
dvere do celej budovy, vymenili sme garniže, 
doplnili nábytok, takže sme opäť raz krajší, 
modernejší. Deťom sme nakúpili veľa nových 
hračiek, učebných pomôcok a  didaktickej 
techniky. Darí sa nám dobre a  to nás veľmi 
teší. 

Babčanová Iveta, riaditeľka MŠ

Prvý polrok tohto škol-
ského roka nám opäť 
rýchlo uplynul. Aj pre nás 
čas beží ako voda a  pr-
vých šesť mesiacov spo-
ločného putovania za 
krásami umenia a hudby 
máme úspešne za sebou.
   V  mysliach nám ešte 
stále rezonujú Vianoce 
a  s  nimi spojené vianoč-
né vystúpenia, ktorých 
bolo tento rok naozaj ne-
úrekom. Koncertovali sme pre malých škôlkarov i pre našich seniorov. Vianočnými piesňami a ko-
ledami sme potešili obyvateľov Podbrezovej, Predajnej, Valaskej i Hronca. Atmosféru približujúcich 
sa Vianoc sme si vychutnali na tradičnom „živom Betleheme“. Námestie sa opäť ako po minulé roky 
zaplnilo „koledníkmi“ všetkých vekových kategórií. Spestrením boli vianočne vyzdobené stánky, 
v ktorých žiaci a učitelia valaštianskych škôl ponúkali na predaj svoje výrobky. 
     Vyvrcholením nášho predvianočného koncertovania bolo spoločné vystúpenie žiakov a peda-
gógov našej ZUŠ so známym speváckym triom La Gioia. Preplnená sála kultúrneho domu praskala 
vo švíkoch. Prepojením hudobného, tanečného a  výtvarného umenia umocneného svetelnými 
efektmi ponúklo návštevníkom koncertu nevšedný a neopakovateľný umelecký zážitok. Pôsobivé 
vystúpenie operného tria La Gioia a emotívny záver v podaní všetkých účinkujúcich zdvihol divá-
kov zo sedadiel. Odmena v podobe neutíchajúceho potlesku bola vďakou pre všetkých, ktorí sa na 
tomto jedinečnom podujatí podieľali. 
     Po vianočných prázdninách a  zaslúženom oddychu sme sa vrátili do vynovených priestorov 
našej školy. Pod vedením novej pani riaditeľky Mgr. Adriány Škrváňovej dostáva interiér našej   ZUŠ 
-ky nový šat.
     A opäť sme sa pustili do muzicírovania na polročných triednych koncertoch, na ktorých  žiaci 
predviedli svojim rodičom, starým rodičom a blízkym priateľom svoje hudobné pokroky. Koncert-
nou triedou zneli fl auty, spev, klavír, akordeóny, či gitary. Po každom vystúpení odznel srdečný po-
tlesk, ktorý bol odmenou a zároveň i povzbudením do ďalšej práce. 
     Ani jedno z týchto podujatí by však nebolo možné uskutočniť bez pomoci a podpory ochotných 
ľudí a najmä obetavých rodičov, ktorým aj touto cestou chceme vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM. 
     Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia na vystúpeniach a koncertoch, o ktorých vás budeme 
včas informovať.   

          Mgr. art. Adriana Bundová

D ň dň íň i d li

ZO ŽIVOTA 
materskej školy

Prvý polrok 
za nami!

Výtvarníci zo zušky
O VÝŠINÁCH HÔR A HĹBKE POÉZIE

   Objavná cesta nemusí byť len tá skutočná, po ktorej fyzicky prejdeme spústu krokov. 
My výtvarníci to vieme o to viac, že sami často podnikáme výpravy nielen do ďalekých 
krajov, ale aj do nás samých prostredníctvom tvorby.  Túto zimu sme si znovu vyskúšali 
obidve tieto možnosti spoznávania a  ponúkame vám niekoľko riadkov o tom, ako sme 
spoznali výšiny hôr i hĺbku seba samých.
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sférou nás zas a znovu volá. Zažiť omšu na tých 
miestach, počuť čítanie a zároveň vnímať maľby, 
ktoré za stovky rokov rovnako oslovili tisíce ľudí 
všetkých čias, je niečo neopísateľné. Okrem sa-
králnach pamiatok sme ale navštívili aj mnohé 
iné miesta, ktoré napriek ...alebo možno práve 
vďaka snehovej perine nabrali pre nás zvláštnu 
a novú atmosféru.  Kaštieľ v Mičinej, Zvolenský 
zámok, ale aj hrad Dobrá Niva či mnohé iné sú 
miesta, ktoré sme navštívili aj predtým, nás teraz 
ohúrili, akoby sme ich videli prvý raz. 
   Samozrejme, že aj príroda sama osebe ukazuje 
úplne inú a pre nás fascinujúcu tvár.  Navštívili 
sme vodopád v Láčkach na Liptove, ktorý je v 
zime veľmi zaujímavý, vyšli sme na Martinské 
Hole, kde sme zažili úžasné dopoludnie na lo-
pároch a vrcholom v tom najpravejšom slova 
zmysle bola naša cesta na Lomnický štít. Bol to 
cieľ, ktorý som plánoval už veľmi dlho, no 
keďže je jedným z tých fi nančne nároč-
nejších, bol skôr v rovine snov.  Rozhodol 
som sa, že túto zimu sa sen stane realitou 
a peknou spomienkou, a tak som výpra-
vu k nášmu dosiaľ k najvyššiemu cieľu 
našich ciest naplánoval ako prekvapenie 
a odmenu tým žiakom, ktorí svoj čas naj-
viac venujú našim spoločným výtvarným 
projektom. Boli to štyri soboty, ktoré sme 
spoločne strávili na príprave predchádza-
júcej výstavy či iných projektov, ktoré boli 
obohatením pre všetkých návštevníkov 
budovy ZUŠ, výstavy vo foaje Domu kul-
túry či  Vianočného koncertu.  Piatou so-
botou bola odmena -výlet najvyššie ako 
sa len dá.
   V to ráno to najprv vyzeralo tak, že z 
nášho cieľa nebude nič, prípadne, že nám sto-
jac na vyhliadkovej plošine v hustých oblakoch 
ostane len predstavovať si, čo všetko by sme 
videli keby nebolo tak oblačno. Napriek tomu 
sme sa ale vybrali smerom do  Vysokých Tatier. 
Cesta na vrchol je rozdelená na tri časti, kedy 
sme z jednej lanovky prestupovali do ďalšej, 
ktorá nás vyniesla vyššie. Každou etapou bolo 
ale stále „jasnejšie“, že to, čo uvidíme na vrcho-

le, bude niečo úchvatné. Ako sme stúpali, ocitli 
sme sa tesne pod mrakmi -akoby pod strechou, 
ktorá zakrýva Slovensko, následne priamo v nich 
a chvíľu nato sa nad nami a vlastne všade oko-
lo nás rozprestierala modrá obloha, ktorú sme 
dole nevideli celé týždne.  Lomnický Štít a pár 
jeho najvyšších spolupútnikov vyčnievali z mora 
oblakov ako útesy uprostred oceánu. V tej chvíli 

som si spomenul na jeden hrad v Maďarsku, kde 
je ako zaujímavosť pre turistov spomenuté, že za 
ideálneho počasia z jeho veže vidno ďaleko na 
severe hrebene Vysokých Tatier. Teraz sme stáli 
na mieste, kde pod našimi nohami ležalo nielen 
celé Slovensko ale aj okolité krajiny... keď sme 
vchádzali do lanovky, aby nás zviezla späť na 
Skalnaté pleso, bolo nám jasné, že na toto úžas-
né miesto sa určite raz vrátime.  

   DEVIATA NOC V ZUŠKE
   Čas jarných prázdnin je pre nás, výtvarníkov 
zo zušky, tradične priestorom na zorganizova-
nie podujatia plného tvorby a výtvarných hier.  
Ako vždy, aj počas tohoročnej jarnej noci v 
zuške pracovali mladší žiaci v štyroch skupinách 
vedení staršími študentmi a postupne každá 
skupina prešla štyrmi výtvarnými etudami.  Vy-

skúšali sme si veľkoformátovú grafi ku a prácu s 
písmom, z papiera sme vytvorili zaujímavé kos-
týmy či účesy a ako vždy, aj tentoraz sme tvo-
rili pozoruhodné príbehy -tentoraz kreslené do 
múky... 
Sú témy a etudy, ktoré by svojou náročnosťou 
presahovali dĺžku klasického vyučovania a ke-
ďže počas noci v zuške čas pre nás nehrá rolu, 
mnohé z predstáv sa počas tejto noci stáva sku-

točným. Dalo by sa povedať, že 
zahltení do práce a zaujatí ná-
padmi doslova strácame pojem 
o čase, čo z deviatich spoločne 
strávených hodín zakaždým vy-
tvorí  jeden krásny... a vlastne v 
podstate krátky moment.

   CESTA MENOM „HAIKU 
INAK“    

   V predchádzajúcom čísle som 
spomenul projekt, ktorý bol v 
tom čase v príprave a na ktorého 
výsledok som sa veľmi tešil.  Bola 
to naša cesta svetom neoby-
čajného  druhu poézie menom 
HAIKU.

   Je to žáner japonskej poézie pozostávajúci tra-
dične zo 17 slabík usporiadaných do troch ver-
šov, po 5 + 7 + 5 slabík. Klasické Japonské haiku 
skúma prírodné javy,  fl óru a faunu či človeka.  
Venuje sa a dáva dôležitosť malým detailom veľ-
kého sveta.
   Naša cesta začala v novembri 2014, kedy sme 
v Ružomberskej galérii Ľ. Fullu navštívili výstavu 

„HOKA NO HAIKU“. Slovenskí autori Haiku tu 
ukázali práve onú nesmiernu poetickosť ma-
lých, na prvý pohľad nepodstatných udalostí 
okolo nás.
   Tento žáner nás veľmi oslovil a prišli sme na 
to, ako ho využiť INAK. Podobne ako tradičné 
Haiku analyzuje a čitateľovi podáva akoby fotku 
momentu, ktorý autor práve vidí a čitateľ si len 
predstavuje, sme  my uchopili jeho výpoved-
nosť a pomocou nej skúmali a prerozprávali die-
la  známych autorov zo sveta výtvarnej tvorby. 
Keďže sme v prvom rade výtvarníci, diela, ktoré 
sme obsahovo skúmali a prerozprávali do podo-
by veršov, študovali sme  aj výtvarnícky, a tak na 
samotnej výstave návštevník uvidí okrem našich 
veršov aj výtvarné štúdie z rúk našich najtalen-
tovanejších žiakov. Do projektu sa zapojilo desať 
vynikajúcich tvorcov. Ľudmila Štulrajterová, Eva 

Surová, Natália Fašková, Andrea Faško-
vá, Dominika Škorváneková, Zuzana 
Peťková, Simona Zelenčíková, Libuša 
Handlírová, Viktória Kováčová a Miro-
slav Cibula vo veršoch ukázali hĺbku 
svojho vnútra a v maľbách či kresbách 
svoje nesmierne výtvarné nadanie.

   Výstava HAIKU INAK, ktorú môžete v 
týchto dňoch vidieť v priestoroch DK 
–Valaská, je mapou a záznamom našej 
cesty svetom výtvarného umenia, ale aj 
nás samých.  Je poetickou výpoveďou 
o rôznych pohľadoch na obsah vizuál-
nych diel.
   V tomto momente, kedy je tu autor 
diela, jeho dielo samotné a my s našimi 
výtvarnými interpretáciami a následne 

textovými štúdiami obsahu by názvy oných diel 
boli asi mätúce, a tak sme sa nimi ani nezaobe-
rali, ani sme ich na výstavu nezaradili. Pokúsili 
sme sa tak čím viac skúmať a vám prerozprávať 
atmosféru diel bez ovplyvňovania či usmerňo-
vania názvom...
  Venovali sme sa aj pôvodnej forme Haiku, kde 
sa nám inšpiráciou stali na prvý pohľad bežné, 
no svojou podstatou krásne mikroudalosti sveta 
a rovnako tu môžete nájsť časť, v ktorej sme pro-
stredníctvom nesmiernej výpovednosti tohto 
žánru skúsili skúmať a prerozprávať náš pohľad 
na rok 2014.  Sú to osobné výpovede autorov o 
ich vnútornom svete v priebehu dvanástich me-
siacov života.
   Prešli sme cestu, na ktorej sme spoznali hĺbku 
diel dávnych majstrov no aj sami seba -svoj vnú-
torný svet, túžby, radosti či sklamania. Túto ces-
tu môžu návštevníci výstavy zažiť spolu s nami. 
Stačí sa na chvíľu stíšiť, zadívať sa … a začítať.
   PS: 
   Dôležitým výstupom tohto projektu sú aj dve 
publikácie, ktoré budú trvalou stopou tejto našej 
dobrodružnej cesty svetom výtvarného umenia a 
poézie. 
Prvú z nich (nepredajnú) môžete nájsť v obecnej 
knižnici už dnes a tá druhá, doplnená o poviedky 
z pera našich žiakov uzrie svetlo sveta v júni 2015.  
Tá bude vydaná v náklade podľa záujmu. Ak máte 
záujem o toto naše knižné dielko, nechajte pro-
sím kontakt na seba v knižnici. Po vydaní knihy sa 
ozveme :)

  Mgr. R. Turňa
  vedúci výtvarného odboru ZUŠ 
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   Sme radi, že počas tohtoročnej plesovej sezóny dostal náš Tanečný or-
chester Valaská pozvanie na účinkovanie na plese. Účinkovať na plese 
domácich org anizátorov sa nám nepodarilo, ale predsa sme si zahrali na 
plese organizovanom kresťanským združením Totus Tuus z Brezna. Ples 
sa konal v posledný januárový deň v Hronci. Po zahájení plesu o 19.00 h 
sa v sále zrazu zotmelo a všetko stíchlo. Návaly snehu urobili svoje, a tak 
sa plesalo pri sviečkach. Výkonná centrála zachránila situáciu, zvukový 
aparát sa znovu rozozvučal, organizátori nám zohnali čelové lampy - če-
lovky a o pol desiatej sme mohli začať našou zvučkou a pestrým progra-
mom. Nechýbal ani valčík na úvod. V troch kolách sme roztancovali celú 

sálu, bolo počuť spev i potlesk. Sme radi, 
že sme to aj v takýchto improvizovaných 
podmienkach úspešne zvládli. Potešila 
nás i ďalšia pozvánka na ples, ktorú sme 
na základe ohlasov na náš program vzá-
pätí dostali. Ďakujeme organizátorom 
plesu Totus Tuus za možnosť im zahrať a 
myslím, že príjemne spestriť ich ples. 

   Mgr. Róbert Hlaváčik, 
vedúci Tanečného orchestra

   Kedy si sa začala venovať fl amencu?
   Moja prvá skúsenosť s  fl amencom bola 
pred 12 – timi rokmi, keď som žila v  Olomo-
uci a  moja kamarátka ma priviedla do 
vysokoškolskej auly, kde jej spolužiačka, 
ktorá pochádzala zo Španielska,   učila 
tancovať sevillany (druh tanca). Vtedy 
som nevedela o fl amencu absolútne nič. 
A to bola vôbec moja prvá skúsenosť so 
španielkou. Potom som odišla do Prahy 
a  tým, že som tancovala latino tance 
a prišla som o partnera, tak som začala 
hľadať sólový tanec. Flamenco ma oslo-
vilo natoľko, že som si našla kurzy a zača-
la som sa mu venovať. 
   Čo ťa najviac oslovilo na tomto sólo-
vom tanci? 
   Je to expresívny, emotívny druh tanca. 
Je úplne iný ako tie latinsko americké 
tance. Tie mi pripadajú ako veľmi umelé. 
Asi aj preto, že som ich tancovala a mám ne-
jakú skúsenosť, ale to fl amenco je proste o ži-
vote.
   Flamenco má niekoľko druhov tanca ako 
napríklad bulerías, alegrías, faruca, tangos. 
Ktorý druh by si odporúčala pre začiatoční-
kov?
   Pre začiatočníkov je úplne najlepší štvordobý 
tanec tangos, alebo fandangos.
   Aký je tvoj najobľúbenejší tanec?
   Je to rôzne. Vždy je to niečo iné. Musím po-
vedať, že veľmi dlhú dobu je to taranta, čo je 

Flamenco víkend s Luciou Bevelaqua
   Flamenco je hudobno tanečný žáner, ktorý bol v roku 2010 organizáciou UNESCO vy-
hlásený za celosvetové, nemateriálové dedičstvo ľudstva. Aj keď sa považuje za súčasť 
španielskej kultúry, pochádza predovšetkým z jedného regiónu Španielska – Andalúzie. 
Pôvod fl amenca nie je presne jasný, ale vo všeobecnosti sa za hlavné zložky pokladá 
rómska, židovská, islamská a samozrejme aj andalúzska kultúra. Flamencový tanečný 
prejav má viacero paralelných rovín.  Na silových dupoch s jemným stepovým obohate-
ním, pomerne zložitý rytmus,  technika tela aj choreografi cká forma, slobodná v spája-
ní a nadväznosti len za predpokladu priznania folklórneho východzieho bodu, hravosť 
prechádzajúca do nepredvídateľných improvizovaných kreácií, vedomá práca s auten-
tickými emóciami a z nej vyplývajúce terapeutické účinky. 
   Koncom januára, presnejšie od 23.januára 2015 do 25. 01. 2015, sa vo Valaskej konal 
workshop, venovaný  tomuto druhu tanca. Lektorkou  bola Lucia Bevelaqua, ktorá od 
roku 2010 vyučuje fl amenco v Tanečnom štúdiu Element Jany Drdáckej v Prahe. Pri tejto 
príležitosti som položila Lucii pár otázok.

moja srdcová záležitosť. A  v  súčasnosti mám 
,,dobu“ alegrías a tientos.
Flamenco je pomerne náročný tanec na tech-

niku. Čo by si odporúčala tým, ktorí sa mu za-
čnú venovať, ako čo najľahšie prelúskať prvé 
kroky? Aké pomôcky by si im odporučila?
Užiť si to a  trpezlivosť. Pretože fl amenco je 
veľmi komplikovaný, ťažký. Na začiatku je dô-
ležité, aby si ženy užívali, aby našli v tanci svoju 
ženskosť, aby sa naučili správne držanie tela 
a užívali si pohyby a to, že sa môžu občas ob-
liecť do sukničky a obuť si topánky na opätku.
   24.januára 2015 si vystúpila so svojím 
programom v Banskej Bystrici s gitaristom 
zo skupiny Los Remedios, Stanislavom Ko-

hutkom. Keď tvoríš choreografi u na vystú-
penie, je to spolupráca viacerých ľudí, alebo 
čisto tvoja tvorba? Kto ťa inšpiruje pri tvor-
be?
   Keď pripravujem choreografi e pre kurzy v Ta-
nečnom štúdiu Element, alebo ako tu pre vás, 
na reprodukovanú hudbu, tak vždy  choreo-
grafi u tvorím až  na základe toho, čo počujem. 
Hudba vo mne evokuje to, čo by tam malo byť. 
Keď tvorím choreografi u sama, tak dosť často 
používam prvky, ktoré načerpám v Španielsku 
na kurzoch a  potom spoločne s  gitaristom to 
skladáme dokopy.  Povieme si, aké dlhé majú 
byť jednotlivé tanečné časti, čo bude na začiat-
ku  a čím to bude končiť. Je to vlastne vzájomná 
spolupráca. Ale ja musím mať prvky a  mate-
riál pripravené, aby sme to mohli zložiť. Žiaľ, 
keď pracujem s  gitaristom, s  ktorým nie som 
v kontakte a nemám možnosť s ním trénovať, 
je dobré to mať pripravené  a často to je o im-

provizácií.
   Ktorá španielska fl amenco tanečni-
ca je pre teba najväčšou inšpiráciou? 
   Mám také tri inšpirácie: Pastora Gal-
van, Adelu Campallo,  La Lupi. 
   Keďže chodíš do Španielska nabrať in-
špiráciu, kde konkrétne?
   Najčastejšie je to Sevilla a  občas aj  
Granada. Od tej doby čo som začala 
navštevovať Španielsko, tak som vždy 
čerpala zo Sevilly. Viac ma oslovil sevill-
ský štýl. Ale v súčasnosti mám potrebu 
načerpať niečo surovejšie z  Granady. 
Pretože každá oblasť Andalúzie má svoj 
štýl prejavu.
   Keďže fl amenco je pre našinca dosť 
neznámy tanec,  zatiaľ sa mu venuje 

veľmi málo ľudí. K  akému druhu tanca je 
najbližšie?
   Najbližšie fl amencu je ľudový tanec. Pre ľudí, 
ktorí sa venovali ľudovému tancu, je čitateľ-
nejší, a preto ho ľahšie zvládajú, ale súvisí to aj 
s pohybovými danosťami jedinca a hlavne s tr-
pezlivosťou, pretože naučiť sa dá všetko.
   Ďakujem za rozhovor. Prajem veľa úspe-
chov v súkromnom aj tanečnom živote, veľa 
šťastných žiakov a spokojných divákov. 

Rozhovor pripravila Badinková Michaela       

 Tanečný orchester si zahral na plese
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   ...  stáli sme tam , hlavy sme mali sklonené  a všetci sme si uvedomovali , že 
je koniec. Basa je pochovaná a dni hojnosti a veselosti sa skončili. 
   Čas rýchlo letí a odnáša so sebou nielen to zlé ale aj to dobré, nielen to 
smutné, ale aj to veselé a tak odniesol aj fašiangový čas. Tento rok sa čas 
bursy  spojil  so sviatkom sv. Valentína, patrónom zaľúbených.  Celá bursa sa 

   Skončil sa opäť jeden rok a začali sme ďalší, ktorý, dúfame ,že bude tiež dobrým 
rokom pre našu činnosť. Vlaňajší rok sme ukončili posedením pri stromčeku a ka-
pustnici. V tomto roku pokračujeme v klubovej činnosti, v piatok stretávaním sa 
v klube a masážami každý utorok.  28.januára sa uskutočnil v SKI Zbojská zimný 
športový deň seniorov. Naši športovci aj bodovali.
 Jazda na sánkach – seniorky: A skupina   2.miesto   V.  Sedláková, 3. miesto  M. 
Medveďová, seniorky:  D skupina  3.miesto    A.  Demeová
Obrovský slalom  -  seniorky  C: skupina   1.miesto    A. Kramlová 
   Celkove zo zúčastnených organizácií  naša ZO JDS  sa  umiestnila na 2. mieste. Po-
časie akcii žičilo, bolo pekné slnečné  a o dobrú atmosféru sa pričinili organizátori  
ZO JDS Michalová. Najdôležitejšou akciou prvého štvrťroka bola hodnotiaca člen-
ská schôdza, ktorá sa konala 19.2. v priestoroch kultúrneho domu. Správu o čin-
nosti za trojročné obdobie podala Mgr. Eva Kúdelková. O činnosti členov z miest-
nej časti Piesok informovala p. Viera Babčanová. Boli podané správy o hospodárení 
a rozpočte na r.2015. Prebehla voľba členov výboru, predsedníčkou sa opäť stala 
Mgr. Eva Kúdelková. K prítomným sa prihovorila predsedníčka  OO JDS Mgr. Per-
nischová a PaedDr.  Matúš Magera ,ktorý na základe správy vysoko hodnotil čin-
nosť našej organizácie.  V diskusii podala p. Petrová informáciu o zájazde do  Čiernej 
Hory. Predsedníčka ZO 
JDS  Mgr. Kúdelková 
poďakovala za prácu 
vo výbore organizácie 
odstupujúcim členom 
p. Erike Trangošovej 
a  Miroslavovi Miho-
kovi. Podpredseda p. 
Mihok ukončil hodno-
tiacu členskú schôdzu 
a  prítomných pozval 
na občerstvenie.

Helena Tóthová

niesla v tomto duchu. Na voze všade viseli srdiečka a ktorá mala šťastie , tak 
sa jej ušla aj ružička . Bursovníci  ich rozdávali na znak lásky,  len nikto nevie, 
či na znak lásky ozajstnej , či len takej  fašiangovej.  No skrátka, bola to bursa  
Valentínska.  Valentínska , ne -   Valentínska  , pripraviť  ju bolo treba  tak , 
ako každú predošlú.  A roboty je okolo toho dosť a dosť . Každý, kto sa okolo 
fašiangov motá , každý to vie. Bolo treba nachystať masky, poskladať a vy-
zdobiť alegorický voz, pozháňať kone na ťahanie voza  a aj neodmysliteľnú 
muziku do sprievodu.  Všetko sa to „pieklo“ tak, ako každý rok v budove Po-
žiarnej zbrojnice.
    Neodmysliteľným „týmom“ boli mamy chlapcov –bursovníkov, lebo nech 
je chuť do roboty aká chce, tá ženská ruka s ihlou či žehličkou predsa len 
viac dokáže.  V piatok sme sálu nachystali a už sme len na sobotu mysleli , 
keď to „vypukne“. No a ako to vypadalo v sobotu , tak to ste už všetci mohli 
vidieť. Jedni  doma , keď vám prišla chasa do dvora bursovať a ostatní na 
námestí. Ale zišlo sa nás tam veru dosť.  A to je to , prečo to všetko robíme, 
pre NÁS, pre všetkých.
   .....a  nájdu sa medzi nami ľudia , ktorí pomôžu aj inak nielen prácou , tak to 
je pre fašiangy vo Valaskej ďalšie plus.  Tohto roku sa o hladší a ľahší priebeh 
fašiangov pričinili títo dobrodinci: 
   Obecný úrad Valaská, fi rma Tonus,   Emil Babic, manželia Šramkovci, p. An-
drišeková, Norik Kučera , p. Filipková, p. Valovčan, p. Beláková, p. Tothová, p. 
Dobrota. Touto cestou im za prejavenú náklonnosť Ďakujeme.
   ...a na záver? Snáď : „Dovidenia o rok, priatelia.“

    Vaši hasiči

Starší o rok, ale s dobrým elánom plniť 
svoju seniorskú činnosť

   V  lete v roku 1989 sa cyklistom z  Va-
laskej,  Dušanovi Javorčíkovi  (Pipko) a mne, 
podarilo po viacerých rokoch márnej snahy 
dostať do Álp v Rakúsku a Dolomitov v Taliansku. Tento zájazd organizoval už nebo-
hý Vladimír Kaša a zorganizoval ho veľmi dobre.  Nebudem sa rozpisovať kde všade 
sme boli, ale nebyť Vlada, nebol by som toľko hôr počas jedného zájazdu spoznal.  
Zo všetkých zážitkov mi po rokoch najviac rezonuje návšteva Tre Cime di Lavaredo.  
Už po prekročení Československo- Rakúskych hraníc som pocítil slobodu, ktorá na 
mňa dýchla, ale to som netušil, čo ma čaká v pozadí nádhernej scenérie Dolomit-
ských vrchov. Zbadal som hlúčik ľudí zbiehajúcich sa okolo malého kríža neďaleko 
chaty  Dreizinnen hutte. Išiel som sa tam pozrieť, konala sa tam omša, omša v prí-
rode s nádhernou scenériou severných stien Tre Cime. Vtedy mi bolo veľmi ľúto, že 
u nás nie je sloboda, ale totalita, kde je všetko v porovnaní so slobodným svetom 
tak bezútešné. 
   Tento príspevok píšem, pretože v poslednom čase si veľa ľudí  myslí, ako bolo dobre 
za socializmu a plače za ním. Píšem to hlavne mladým, ktorí si nevážia slobodu. Je-
den z vedúcich v SP Piesok, keď počul ako vychvaľujem západ sa mal vyjadriť:  ,,Keby 
som to vedel, tak ho von nikdy nepustím.“ Vie si dnes niekto predstaviť, že mu šéf 
zakáže ísť cez vlastnú dovolenku tam, kde on bude chcieť ? Dnes je to nemysliteľné. 
Prajem si,  keď už máme možnosť rozhodovať o sebe, aby sme si ju nedali vziať.       

 Jozef Pacera  
   

Omša pod Tre Cime

Fašiangýýýýý.....Fašiangýýýýý.....
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Veľa vlastníkov bytov si udržiava okolie obytných domov a nie je to inak 

ani na Školskej ulici. V minulosti sme vysadili za bytovým domom nové 

ihličnaté dreviny. V lete minulého roka nám niekto jeden vytrhol, pokú-

sili sme sa ho zasadiť znovu, ale žiaľ, sa neprijal.

Pár dní pred vianočnými sviatkami nás čakalo ďalšie „prekvapenie“, nie-

kto nám odpílil na zvyšných drevinách vrcholce a ostali nám len pol-

metrové pníky. Nevieme si predstaviť, ako mohol niekto tráviť najkrajšie 

sviatky v roku pri vyzdobených ukradnutých stromčekoch. Pre toho, kto 

to urobil, nemáme žiadne pomenovanie, snáď sa v tomto článku pozná. 

Všetci vlastníci sme z toho znechutení, nakoľko sa staráme o okolie by-

tového domu  a kladieme si otázku, či treba ešte niečo robiť pre skrášle-

nie okolia. Napriek tejto skúsenosti, sme sa ale len predsa dohodli, že na 

jar vysadíme nové dreviny, ale už to nebudú vysokokmenné stromy, ale 

len ihličnaté kríky a okrasné dreviny.

Vlastníci bytov, Školská ulica

 Vianočné spomienky

   Viete, čo sa stane, keď si anjeliky v Nebeskej reklamnej agentúre zľah-

čia robotu a pútnikom Jozefovi s Máriou rezervujú namiesto hotelovej 

izby obyčajnú maštaľku? Hrozí škandál, na ktorom si zgustnú všetky te-

levízne a rozhlasové nebeské stanice: Boží syn sa má narodiť v takom 

nedôstojnom prostredí?! Ale napokon všetko dobre dopadne, zvyšok 

naplánovaných úloh zvládne reklamka na úrovni. Tlačová konferencia 

má šmrnc, informovanie po-

zemšťanov sa odohrá nádher-

ne poetickou cestou (betle-

hemská hviezda v  sprievode 

svojich sestričiek roznesie po 

kostole papierové kométky 

s vianočnou zvesťou) a uvítací 

výbor je nielen početný, ale 

má aj reprezentatívne zlože-

nie: veď v  ňom popri pastie-

roch nechýbajú ani VIP hostia 

– traja bohatí králi z ďalekého  

východu.

   Roztomilá divadelná scénka 

Nebeská reklamná agentúra, 

pochádzajúca z  metodických 

materiálov Dobrej noviny, 

tlmočí biblický príbeh naj-

   Prešiel čas najkrajší v  roku - vianočný -no nie pre všetkých rovnako veselý 

a sviatočný. Pri štedrovečernom stole sa schádza najbližšia rodina. No nie je to 

pravidlo. Niektorí sú odcestovaní za prácou v zahraničí, iným zasa nedoprialo 

byť v kruhu svojich blízkych nalomené zdravie alebo nebodaj smrť. Nikto z nás 

to neovplyvní. Je to zákon prírody.    Narodenie, detský bezstarostný vek, dospe-

losť a nakoniec staroba. 

   V tejto poslednej etape života by malo byť dopriate našim starkým veľa zdra-

via, pohody,  zaslúženého oddychu, aby si mohli užívať svoje vnúčatá a tešiť sa 

z nich. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú svojim deťom. Najviac 

im však vďačíme za svoj život. Učili nás pozdravu , ktorý je najjednoduchším 

prejavom ľudskej spolupatričnosti.  Život nám rozdá karty a my s nimi musíme 

hrať až do konca.   Tie pomyslené karty nám  prinášajú rôzne starosti ale aj ra-

dosti, prekážky, ktoré by sme si mohli navzájom uľahčiť milým slovom, úsme-

vom, radou, ktorá sa určite ocení. 

   Nerobme si život ťažším, buďme k sebe milší, úprimnejší a ohľaduplnejší. Aj 

keď dnešná doba je uponáhľaná a čas akoby plynul oveľa rýchlejšie, zastavme 

sa a obzrime sa za seba, či sme urobili všetko  správne, či by sme nemohli niečo 

napraviť alebo zmeniť. 

   Doprajme si viac času na svojich blízkych, želajme im pevné zdravie, veľa pria-

teľov a dlhý život.                                                                                                   Bc. S. Krupová   Realizovať voľno-časové aktivity 

v  takej podobe, aby žiakov zaujali 

a zároveň mali aj poučný, vzdelávací 

charakter, je síce náročná, ale záro-

veň veľmi pekná práca. A ak sa pod-

ujatie vydarí, potom je pocit z neho, 

či už u  žiakov, ale aj u  pedagógov, 

neopísateľný.

   O  prípravu zážitkového podujatia 

v  podobe návratu do obdobia  ľu-

dových zvykov  a  rodinných tradícií  

začiatku minulého storočia sme sa 

v našom školskom internáte pokúsi-

li v  predvečer vianočných prázdnin, 

keď sme si spoločnými silami pri-

pravili podujatie nazvané: „Štedrý 

večer v  podobe ľudových zvykov 

a tradícií slovenskej rodiny“. Tomu-

to podujatiu predchádzala dlhodobá 

príprava scenára, nácvik divadel-

ného predstavenia,  príprava scény, 

nácvik kultúrneho programu, ale aj 

výroba tradičných perníkov a ľudo-

vých ozdôb z  cesta, slamy, orechov 

a  iných prírodnín na živý stromček, 

ktorý dotváral kolorit vianočnej vý-

zdoby používanej v minulosti. 

   Najprv nás dievčatá z  III. VS, oble-

čené v krojoch, svojím literárno-dra-

matickým predstavením voviedli do 

atmosféry začiatku minulého storo-

čia, keď ešte znázorňované situácie, 

rituály, dialógy a zvyky, boli neodde-

liteľnou súčasťou života každej rodi-

ny. Súčasťou dramatizácie bolo aj 

PREDVIANOČNÉ „PREKVAPENIE“

krásne, emotívne rozprávanie príbe-

hu o  betlehemskom pekárovi z  čias 

kráľa Herodesa. Žiaci ho počúvali do-

slova (a to naozaj) s otvorenými ústa-

mi. Po zaujímavo a citlivo navodenej 

atmosfére nasledovali interaktívne 

a animačné činnosti,  väčšinou málo 

známych zvykov a  tradícií, ktoré re-

alizovali všetci prítomní účastníci. Či 

a koľko z nich si potom naozaj aj za-

pamätali, dokázali pri plnení celove-

černej úlohy. Vyvrcholenie podujatia 

tvorila spoločná slávnostná „Štedrá 

večera“, taktiež v  duchu ľudových 

tradícií. Záver pozostával z priprave-

ného kultúrneho programu a, samo-

zrejme, nechýbalo ani vianočné vin-

šovanie. Podujatie bolo, podľa slov 

žiakov i dospelých, skutočným zážit-

kom. Je dôkazom toho, že skutočné 

čaro Vianoc nespočíva v  darčekoch, 

lebo najväčším a   najkrajším  darom 

pre všetkých, sú teplé, srdečné a lás-

kavé slová, ale aj obyčajná ľudská 

súdržnosť a spolupatričnosť. 

   Veríme, že sa nám u našich žiakov 

podarilo rozšíriť obzor v  oblasti po-

znávania starých kultúrnych tradícií, 

a že spomienky na tento večer zosta-

nú v pamäti žiakov ešte dlho, pretože 

to všetko krásne z neho nielen počuli, 

videli, realizovali, ale najmä emotív-

ne prežívali. 

   Bc. Ľ. Kučerová, ŠI pri OUI Valaská

súčasnejším jazykom bez toho, aby oslabila posolstvo o  Ježiškovom 

narodení. Možno tým, ktorých na Sviatok narodenia Pána potešila vo 

valaštianskom rímsko-katolíckom kostole, prebleslo hlavou i to, koľ-

kými hlúposťami nás médiá zahlcujú a ako málo podstatných vecí sa 

z nich dozvieme. No určite všetkých oblažila radosť a entuziazmus 23 

detí z tunajšej farnosti, ktoré sa skvele zmocnili neľahkého textu, i ča-

rovná hudobná zložka v podaní nebeského chóru alias Farského zboru 

sv. Martina. Pod obetavým vedením katechétky Katky Paprčkovej majú 

každoročné jasličkové pobožnosti nielen dušu povznášajúci rozmer, ale 

sa z nich stáva aj krásna divadelnícka tradícia. 

   Michaela Mojžišová

Slávnostný Štedrý večer v ŠI

k k h

   Postoj chvíľa....

 Nebeský škandál zažehnaný!
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   Fixný aparát je nevyberateľný strojček, ktorý si prešiel svojím vývojom. 
Najskôr kovové či keramické zámky, dnes je už v ponuke aj unikát - ne-
viditeľný lingválny strojček (z vnútornej strany zubov).
   Fixné strojčeky vyhľadáva 99 percent pacientov z estetického dôvo-
du. Rovnými zubami však dosiahneme viac. Možno hovoriť o nižšom 
percente kazivosti zubov, už len z dôvodu, že nie sú natesno, ľahšie sa 
čistia. Tým, že sa dajú zuby do správneho po-
stavenia, znižuje sa aj percento parodontál-
nych ochorení. Nerovnomerný zhryz zas môže 
vplývať na kĺby, čiže pacienti neskôr pochopia 
aj iné benefi ty.

   Lingválny strojček
  Nie je viditeľný, ale účinky v porovnaní s ves-
tibulárnym (z vonkajšej strany zubov) sú rov-
naké. Nevýhodu má lingválny strojček len pre 
zubára. Práca s  ním, resp. prístup k  nemu je 
oveľa komplikovanejší, ako aj proces zhoto-
venia. Predné plôšky sú u pacientov väčšinou 
rovnaké, v  prípade vestibulárneho strojčeka 
sa teda zámky nalepia ľahko, každému sadnú 
a odchýlky sú minimálne. No čo sa týka vnú-
tornej strany zubov, tá je u  každého odlišná 
a má veľa variabilít. Preto musí byť lingválny 
strojček zhotovený na mieru. Príprava trvá aj 
dva mesiace.
   Lingválne strojčeky sú kovové a existujú aj 
zlaté, je to vecou prestíže. Aj keď sa tomuto 
typu strojčeka hovorí „neviditeľný“, vidno ho, 
ak sa človek poriadne a schuti zasmeje. Človek  
s  lingválnym strojčekom sa inak počuje prvé 

“Nie je šťastie nad druhými 
sa vypínať a druhých utlá-
čať, ale šťastie s druhými žiť, 
rovne vzdelanými, rovne 
šťastnými, rovne spokojný-
mi.”  Ľudovít Štúr

Bol vedúcou osobnosťou 
v slovenskej romantickej 
literatúre a slovenského 
národného života v ob-
dobí národného obrode-
nia v polovici 19. storočia. 
Tento významný jazyko-
vedec, spisovateľ, posla-
nec  uhorského snemu  za 
mesto  Zvolen a novinár 
zohral významnú úlohu 
v procese kodifi kácie spi-
sovnej slovenčiny. Žiadal 
zrušenie poddanstva, zda-
nenie šľachty, rozšírenie obchodu a priemyslu 
a rozvoj národného školstva.
Narodil sa v roku 1815 v Uhrovci. Študoval na 
nemeckom gymnáziu v Rábe a evanjelickom 
lýceu v Bratislave, kde ešte ako študent uve-
rejnil cyklus básní v češtine Dunky večerní, v 
ktorých vyjadril svoje pocity lásky k domovu a 
ťažký údel slovenského ľudu. Stal sa aktívnym 
členom Spoločnosti česko-slovenskej spolu so 
Samom Chalupkom, Michalom Miloslavom 

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Tento rok si pripomenieme 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, človeka, ktorý položil 
základy našej národnej identity, jazyka, ktorý dnes používame.

Hodžom a ďalšími. Neskôr 
sa stal jej podpredsedom. 
Začiatkom roku 1843 pri-
šiel s  myšlienkou spojiť 
katolícky aj evanjelický 
prúd  Slovákov na báze 
jednotného spisovného 
jazyka. Za základ vybral 
stredoslovenské nárečie 
najmä pre jeho rozšíre-
nosť, pôvodnosť a zro-
zumiteľnosť. Štúr,  Hur-
ban  a  Hodža  sa stretli 
v Hurbanovej fare v  Hl-
bokom, kde sa dohodli 
na postupe pri zavede-
ní  slovenčiny  do praxe. 
Zjednotenie  Slovákov  sa 
malo uskutočniť prostred-
níctvom spolku Tatrín. Od 
roku 1845 vydával Ľudo-

vít Štúr Slovenské národné noviny s literárnou 
prílohou ,,Orol tatranský”. V literárnej prílohe 
uverejňovali svoju tvorbu mladí štúrovskí 
básnici. Boli to prvé slovenské politické novi-
ny, obsahom zamerané na osvetovú činnosť, 
na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou 
tvorbou Slovanov a prinášali aj aktuálne člán-
ky o politickej situácii doma i vo svete. Písané 
boli v Štúrovej  slovenčine. V roku  1846  vydal 
Štúr „Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja 

v tomto nárečí“, v ktorom obhajoval nevyhnut-
nosť nového spisovného jazyka a v tom istom 
roku vyšlo jeho jazykovedné dielo  Nauka reči 
Slovenskej, obsahujúce základy novej gramati-
ky. Ďalšia úprava slovenskej gramatiky bola za-
vedená reformou Michala M. Hodžu a Martina 
Hattalu  v  r. 1851-1852. Rozhodovania o gra-
matických zmenách sa zúčastnili aj Ľudovít 
Štúr,  Jozef Miloslav Hurban,  Ján Palárik,  An-
drej Radlinský a Štefan Závodník. Takto kodifi -
kovaná slovenčina sa neskôr stala jednotným 
jazykom  Slovákov. V roku 1853 vyšla jeho 
zbierka Spevy a piesne, ktorá obsahuje epické 
a lyrické básne inšpirované rodným krajom a 
ideálmi mladosti. Vieru vo veľkú budúcnosť 
slovanstva a oslavu ústnej ľudovej slovesnosti 
vyjadril v knihe O národných písních a poves-
tech plemen slovanských. Sklamanie s výsled-
kov revolúcie vyjadril v diele Slovanstvo a svet 
budúcnosti. Ľudovít Štúr je a navždy zostane 
významnou osobou v dejinách Slovenska. 
Hoci zomrel relatívne mladý, urobil pre spo-
ločnosť viac, než väčšina z nás. Svoj život za-
svätil národu. Nebral ohľad na seba, na svoje 
túžby a potreby. Usiloval sa o to, aby sme mali 
lepšiu budúcnosť, aby sme sa mohli vzdelávať 
v materinskej reči, aby sme mohli byť hrdí na 
to, že sme Slováci. 
Pri tejto príležitosti plánujeme v  marci – me-
siaci knihy - uskutočniť besedu spolu so žiak-
mi základnej školy, kde si pripomenieme život 
a diela jedného z najvýznamnejších osobností 
Slovenska. 

Henrieta Petrášová, Michaela Beláková

2–3 dni, má pocit, že inak rozpráva, no dá sa na to zvyknúť. Zranenia 
jazyka po navyknutí nehrozia. 
   Nevýhodou akéhokoľvek fi xného strojčeka je, že zuby sa časom vrátia 
do svojej pôvodnej polohy. Po skončení liečby sa ešte nič nekončí. Stroj-
ček sa sníme a nasleduje ročná udržiavacia fáza, resp. retencia s platnič-
kami, ktoré pacient spočiatku musí nosiť 24 hodín denne. Cieľom je na-
učiť zuby existovať bez strojčeka, aby sa do pôvodnej polohy nevrátili, 
keďže túto informáciu v sebe majú geneticky zakódovanú. V prípade, 

že sa udržiavacia fáza vynechá, zuby sa do pô-
vodného stavu vrátia na sto percent.
   Vek nehrá rolu! Hoci, liečba je rýchlejšia 
u  mladých pacientov, v  porovnaní s  dospe-
lými možno hovoriť o  odchýlke maximálne 
polročnej.

 Snímateľný strojček
Ak si myslíte, že patrí do minulého storočia, 
mýlite sa. Pri deťoch sa vníma ako predprípra-
va na fi xný strojček, no jeho nevýhodou je, že 
lekár je odkázaný na spoluprácu pacienta. Aj 
keď už dnes nie sú snímateľné strojčeky „mo-
hutné“, deti ich nenosia s nadšením. „Vybera-
teľný strojček sa používa najmä pri poruche 
polohy čeľustí, ak zaostávajú vo vývine, alebo 
ma čeľusť zvýšenú rastovú tendenciu. Zdô-
raznila zároveň, fi xný strojček zas nedokáže 
to, čo snímateľný, takže sa navzájom dopĺňa-
jú.

   Slovensko je najlacnejšie
Z  okolitých štátov patríme k  najlacnejším, 
ktoré liečbu pomocou strojčeka poskytujú. 
V zahraničí patrí medzi najdrahšie úkony. 

   MUDr. Miroslava Košíková

   

Neviditeľné fi xné strojčeky



V neznámi svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa mali radi...
Dňa 6. februára 2015 sme si pripomenuli prvé 
smutné výročie, ako nás navždy opustila naša 
drahá mama , stará a prastará mama 

Mária Holková.
S láskou a úctou v srdci spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym za účasť na poslednej rozlúčke 

23. januára 2015 s naším milovaným manželom, 
starostlivým otcom a starým otcom 

Pavlom Mesiarom.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
 ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.   

Agnesa Siládiová, 95
Anna Slabéniová, 85

Juliana Pruknerová, 80
Aurélia Krútelová, 80

Jolana Gostianová, 80
Darina Rájová, 80

Leo Horyl, 80
Anna Giertlová, 80

Jolana Léderová, 80
Jozef Kocúr, 75

Ondrej Husman, 75
Anna Lengyelová, 75

Katarína Krupová 
   Svetlo sveta uzrela 25. novembra 1919 
vo Valaskej. Narodila sa do viacpočetnej 
rodiny Havašovej. Jej otec si želal, aby 
jeho potomkovia mali kvalitné vzdelanie. 
A tak aj Katarínu dal učiť do ľudovej ško-
ly v  Brezne. Potom nastúpila do učenia 
v krajčírskej dielni pani majstrovej Margity 

ROZLÚČILI SME SA

SPOMIENKY

POĎAKOVANIE

Dňa 2.1.2015 nás opustila naša členka SZPB Pie-
sok 

pani Katarína Krupová. 
Už len kyticu kvetov Vám môžeme dať, ale na 
roky prežité s Vami budeme spomínať. 

Členovia SZPB Piesok

Pracoval vždy do únavy, pokoj sám si nedoprial,
srdce jeho zlaté bolo, každému len dobro prial.
Stíchol dom, záhrada, dvor, už nepočuť kroky v ňom. 
Dňa 2. februára 2015 sme si  pripomenuli  šieste 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec, starý otec a švagor 

František Kúr.
S láskou a úctou spomína manželka Hana, sy-
novia Ferko s Marianou, Marian s Terkou, Peťo 
s Ingou, vnuci Jakub, Maťo, Daniel, Tomáš a švagriná Lidka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Prišla tá chvíľa, čas rozlúčenia,
všetko svoj koniec má, každý raz odchádza.
Každý raz odchádza, lebo ísť musí.
Zbohom život môj, moji milí v ňom,
môj kruh sa uzavrel, za všetko ďakujem.
7. januára 2015 uplynul smutný rok, odvtedy ako 
nás navždy opustil náš milovaný 

Jozef Šebo.
S láskou a úctou spomína manželka  a deti s rodinami.

Nepamätáme si dni,
pamätáme si chvíle...
Spomíname a ďakujeme.
Dňa 8. marca sme si pripomenuli tretie výročie 
úmrtia našej mamy a starej mamy 

Anny Laššákovej.
Deti Janka, Jožko a Jarko s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Tá rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach našich si stále s nami.
Dňa 10. marca uplynú 4 roky odkedy nás opustil 
náš milovanýmanžel, otec a starý otec 

Peter Harčárik. 
S láskou spomínajú manželka, vnúčatá a prav-
nučka.

Odišiel dobrý  človek ,
každý ho mal rad,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Dňa 11.marca  2015 uplynie 10 rokov, odkedy 
nás navždy opustila vo veku nedožitých 52 ro-
kov Magdaléna Rolková  rod. Kudelková.
S láskou spomínajú  manžel Jano, synovia  Ro-
man, Martin, dcéra  Jana a vnúčatá. Spi sladko.

Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 25. februára 2015 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia

Dušana Krejčiho. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry, matka, sestra, brat a ostatná 
rodina. 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s naším milovaným bratom, pánom 

Michalom Kučerom, 
ktorý nás opustil dňa 14.januára 2015 vo veku 66 rokov. 

Vážime si Vašu prítomnosť na pohrebe a sme vďační, že ste sa pokú-
sili zmierniť našu bolesť a smútok.

Sestry a brat s rodinami.

MILÍ JUBILANTI
Tak ako každý rok  jabĺčko poťažkáme v dlani
a povieme si: opäť úrodné obdobie za nami,
tak si každý rok urobíme v piesku či snehu
pomyslenú čiarku na svoje narodeniny.
Váš život je ako zrelé jabĺčko voňajúce prácou,
činmi, usilovnosťou, jednoducho ľudskosťou.
Kým môžete pomáhať, pomáhajte,
a radosť rozdávajte.

Anna Kubove, 75
Stanislav Kúdelka, 75
Mária Debnárová, 75

Ábel Šmondrk, 70
Helena Tóthová, 70

Tomáš Gibala, 70
Ivan Baník, 70

Anna Štubňová, 70
Mária Turčanová, 70

Elena Vatamanová, 70
Karolína Balážová, 70

Irena Tonhauserová, 70

Štubňovej. Tam sa Katka tomuto remeslu 
priučila a  stala sa z  nej šikovná krajčírka. 
Mladá dievčina sa vydala za Joachyma 
Krupu a z ich pekného a láskou naplnené-
ho vzťahu sa narodili dvaja synovia: Kornel 
a Marcel. S láskou sa o nich obaja rodičia 
starali. Keď chlapci podrástli, zamestnala 
sa v  Strojárňach Piesok. Zapájala sa do 
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ostane prázdne miesto a v srdci clivo. Len 
osobné veci pripomínajú milovaného člo-
veka. Premkne nás bezmocnosť, ale nič sa 
nedá vrátiť späť. 
   Pán Michal Kučera sa narodil 7. septem-
bra 1948 rodičom Júlii a Ľaurincovi Kuče-
rovi ako druhé z desiatich detí. Základné 
vzdelanie ukončil vo Valaskej. V  Stro-
járňach Piesok sa vyučil za sústružníka 
a odpracoval 27 rokov. Zlákala ho príroda 
a veľká záľuba v chove oviec. Pracoval na 
salaši ako bača a celý svoj život podriadil 
svojmu koníčku. Vyrábal veľmi chutné 
ovčiarske výrobky. Ani po odchode do 
dôchodku  neodpočíval. Zbieral liečivé 
byliny a staral sa o rodinný dom. Bol dlho-
ročným členom Dobrovoľného hasičské-
ho zboru. Mal veľa dobrých kamarátov, 
ktorí ho  často navštevovali. Pán Michal 
Kučera zomrel 14. januára 2015.

Pavol Mesiar
   Koľko krásnych prežití, koľko krásnych 
miest zdobí kruh jedného ľudského živo-
ta. Koľko bolesti, sĺz a smútku ho napĺňa. 
Koľko farieb, vôní, chuti a  tónov srdce 
nadchýna. To všetko opradené a  pospá-
jané zlatým vláknom lásky, ktorá vedie, 
povzbudzuje, chráni človeka, dáva zmysel 
jeho krokom na cestách života.
   Pán Pavol Mesiar  sa narodil 21. júna  
1943  v  Litave rodičom Anne a  Jánovi 
Mesiarovcom. V  starostlivosti rodičov 
a so svojou sestrou vyrastal v Čelovciach. 
Keď ukončil základné vzdelanie, v štúdiu 
pokračoval v  Baníckom učilišti v  Han-
dlovej, kde  aj pracoval. Rok 1964 bol  
obdobím  naplnený  láskou k  Margite 
Dvorskej, s ktorou aj uzavrel manželstvo. 
Z  ich pekného vzťahu sa narodili dve 
deti: dcéra Iveta a syn Pavol, ktorý žiaľ po 
troch rokoch od narodenia zomrel. Pán 
Pavol začal v tom období pracovať v Že-
leziarňach  Podbrezová  a po určitom čase 
sa zamestnal v  Závodoch SNP Vajsková. 
Zamestnaný tam bol až do odchodu do 
dôchodku. Voľné chvíle často trávil v na-
šej prekrásnej prírode, kde si s  obľubou 
nazbieral všelijaké lesné plody. Mnoho-
krát sme ho vídavali aj pri práci v záhrad-
ke, či len tak medzi ľuďmi, na prechádzke, 
lebo  mal veľmi rád spoločnosť. Bol dlho-
ročným členom zväzu protifašistických 
bojovníkov. Pán Pavol Mesiar nás navždy 
opustil 19. januára 2015.

   Anna  Kokavcová
   Nikdy sa nedá rozlúčiť úplne. Keď odchá-
dza človek, ktorého sme poznali, vybavu-
jeme si v pamäti chvíle, ktoré sme spolu 
prežili. Keď odchádza matka, premkne 
nás pocit bezmocnosti a úzkosti. Uvedo-
míme si, čo pre nás mama urobila a zna-
menala.  Spomíname na chvíle strávené 
v jej blízkosti, na jej činy, rady, myšlienky 
a  ticho jej ďakujeme. Nikdy sa nedá roz-
lúčiť úplne - neviditeľná stopa  zostáva 
medzi nami,  aj keď toho človeka už niet. 
   Pani Anna Kokavcová  sa narodila 17. 
marca 1942 vo Valaskej. Po skončení zák-
ladnej školy pokračovala v štúdiu v stred-
nej škole a  vyučila sa za diétnu sestru. 
Začala pracovať v Brusne a neskôr v Žele-
ziarňach Podbrezová, kde pracovala až do 
odchodu do dôchodku. V jej živote bol vý-
znamný rok 1975, kedy sa vydala za man-
žela Vojtecha. Z láskou sa starali a spoloč-
ne vychovali dve deti Vojtecha a  Silviu. 
K jej záľubám patrila práca v domácnosti, 
ručné práce a záhrada. Rada sa stretávala 
aj so svojimi priateľkami, nechýbala jej lás-
ka k blížnemu. Pani Anna Kokavcová nás 
nečakane  opustila 24.januára 2015.

Banková Zdena
   Odišla žena. Potichu a nenápadne. Svoju 
lásku a nehu rozdávala, i bohato dostávala 

späť.
Zanechala milujúcu rodinu a  priateľov. 
Ešte nechcela odísť preč. Ani silná vôľa 
a veľká chuť žiť, nedokázala udržať poko-
pe vyčerpané telo a  statočného ducha. 
Slniečko ju už nezobudí, ani vetrík jej ne-
šepne tajomstvá, tak tichučko položme 
k nej naše spomienky.
   Pani Zdena Banková sa narodila 29.júna 
1947 v  Hronci ako druhé dieťa rodičom 
Jánovi a  Anne Makovníkovým. V  roku 
1961 tu ukončila i základnú školu. V štúdiu 
pokračovala na Strednej všeobecno-vzde-
lávacej škole v  Brezne. Pracovať začala 
v roku 1965 v Mostárni Brezno. Tu odpra-
covala s prestávkami 21 rokov ako admi-
nistratívna pracovníčka. Popri zamestnaní 
ďalej študovala na Strednej ekonomickej 
škole, ktorú ukončila maturitou v  roku 
1970. V tom istom roku uzavrela manžel-
stvo s pánom Emilom Bankom. Narodili sa 
im tri deti. Dagmar, Radoslav a Ivan. Tesne 
pred dôchodkom ešte pracovala v  Det-
skom domove vo Valaskej. Na dôchodku 
sa s  láskou venovala svojim vnúčatám, 
knihám a okoliu. 
    Pani Banková zomrela 5. februára 2015.
 

   Ján Gildein
   Ján Gildein sa narodil 26. mája 1953 
v  horehronskej dedine, nad ktorou sa 
týči krásna Orlová hoľa, v  Pohorelej. Bol 
najmladším dieťaťom rodičov Ondreja 
a Františky, rodenej Syčovej. Útle detstvo 
strávil s bratom Ondrejom a  sestrou Má-
riou v rodnej obci. Tam sa veľmi rád vracal 
aj počas obdobia, keď sa učil v Základnej 
a Strednej škole vo Valaskej. Stredoškolské 
vzdelanie nadobudol v  Strednej škole 
strojníckej pri podniku Strojárne Piesok. 
Po vyučení  začal pracovať ako strojný zá-
močník.  V roku 1970 absolvoval základnú 
vojenskú službu. Po dvoch rokoch sa vrátil 
späť do Strojární. Spolu  tam odpracoval 
44 rokov. V čase, keď odchádzal na vojen-
činu, sa zoznámil s  Irenou Tušilovou. Ich 
priateľský vzťah prerástol v  lásku, ktorú 
spečatili manželským sľubom v roku 1976. 
V tom istom roku sa im narodil syn Marcel 
a  o  štyri roky neskôr do mladej rodinky 
pribudla dcérka Silvia. Popri pracovných 
povinnostiach a  starostlivosti o  rodinu 
sa Ján venoval aj svojej záľube -  futbalu, 
ktorý aktívne hrával. Bol jeho fanúšikom 
a  v  dôchodku aj funkcionárom Futbalo-
vého oddielu vo Valaskej. Posledné roky 
sledoval a fandil aj biatlonu vďaka úspe-
chom sestriných vnukov Kubaliakových.  
Pán  Ján Gildein bol svojej práci a koníč-
kom úprimne oddaný  počas celého ži-
vota aj napriek chorobe, ktorá ho trápila 
posledných  18 rokov. Jeho kniha života 
sa navždy zavrela 9. februára 2015.

Anna Gajdošová
   Nik z nás nie je na svete sám, všetci sme 
časťou celku, kvapkou v  mori človečen-
stva. A  keď odchádza osoba, ktorú sme 
poznali, odchádza s  ňou aj kúsok nás. 
Sme chudobnejší o  nečakaný odchod 
našej blízkej príbuznej. Do spomienok 
odchádza i chvíľa našich spoločných dní. 
Jej tvár, úsmev, vrásky, obyčaje...
   Pani Anna Gajdošová sa narodila 25. 
novembra 1931 v  Polomke. Vyrastala 
spolu so súrodencami  - sestrami Elenou, 
Máriou, Ilonou a bratmi – Jozefom a Fran-
tiškom.
Od svojich sedemnástich rokov pracova-
la v  oblasti hotelierstva ako pomocnica 
v kuchyni. 
V roku 1955 sa vydala za Michala Gajdoša. 
V manželstve sa narodili tri deti – Milan, 
Marta a  Ivetka. Od roku 1984 pracovala 
ako pracovníčka na pľúcnom oddelení 
Krajského úradu národného zdravia Ban-
ská Bystrica v Podbrezovej. V roku 2010 jej 

umrel syn Milan a následne sa jej podlo-
milo zdravie. Nemala ľahký život, ale na-
priek tomu bola príkladnou manželkou 
a starostlivou matkou. Pani Anna Gajdo-
šová zomrela 19. februára 2015.

Helena Prokopcová 
   Slnko zapadá ústupkom do noci, bez 
slnka chlad  vanie z  hviezdnatej oblohy.  
Reťaz nášho života nie je nekonečná. 
Všetko raz končí, aj životná cesta každého 
z nás. Je to kruté, ale pre všetkých rovna-
ké: pre mladých i starých, chudobných aj 
bohatých.
   Pani Helena Prokopcová sa narodila  
21. januára 1944 rodičom Pavlovi a Márii 
Šiškovcom v  Závadke nad Hronom  ako 
siedme dieťa. Svoje detstvo  prežila spo-
lu so súrodencami. Pomoc druhým jej 
nebola cudzia. Už od mladosti a  v  pod-
state väčšiu časť života sa ako sanitárka 
starala o chorých a nevládnych ľudí. Pra-
covala v nemocnici v Podbrezovej, ale aj 
v  breznianskej nemocnici, či v  Domove 
dôchodcov v  Hronci. Len posledných 
7 rokov pred odchodom do dôchodku 
odpracovala v  Železiarňach v  Podbrezo-
vej. Jedným z  jej najdôležitejších život-
ných medzníkov bol 16. apríl  1966, kedy  
uzavrela manželstvo s pánom Eduardom 
Prokopcom. V ich ďalšom, už spoločnom 
živote s láskou vychovávali syna Eduarda  
a dcéru Stanislavu. Celý  svoj voľný čas ve-
novala rodine, deťom a jedinému milova-
nému vnukovi Matejovi. Chvíle oddychu 
si užívala pri čítaní, či  lúštení krížoviek a 
osemsmeroviek. Nakoniec sa jej zdravot-
ný stav skomplikoval a ona už nezvládla 
ďalší boj. 
   Pani Helena Prokopcová zomrela 23. 
februára 2015.

   Libuša Trebuľová 
   Ponárame sa do času, aby sme pocho-
pili zmysel a  účel života na Zemi. Každé 
potknutie, zaváhanie nás stojí nemalé 
úsilie, aby sme obrusovaním pokročili 
o trochu ďalej k splneniu svojej úlohy na 
Zemi...
Pani Libuša Trebuľová sa narodila 22. feb-
ruára  v  roku 1925 v  rodine fi nančného 
úradníka Štefana Hrachovinu. Vyrastala 
v  Bratislave spolu so súrodencami Jaro-
slavom a  Máriou. Manželstvo uzavrela 
s  pánom Františkom Horváthom, s  kto-
rým mala dvoch synov Petra a Ota. Bola 
pre nich nadmieru milujúcou a obetavou 
matkou. Povzbudzovala a  podporovala 
v nich lásku k prírode, k hudbe, čo oni aj 
vo svojich životoch zúročili a sú jej za to 
nesmierne vďační.
    So svojím manželom Františkom žila 
v Žiline, kde do roku 1948  spoločne pre-
vádzkovali krajčírsku živnosť. Neskôr sa  
venovala  len svojej rodinke. Ako domáca 
mala dostatok času pre synov, ale  zvýšil 
sa jej čas aj na koníčky. Bolo to hlavne štri-
kovanie a háčkovanie – to trvalo až do ne-
skorej staroby. Veľmi rada čítala knihy.  Po 
smrti svojho manžela sa druhý raz vydala  
za  pána Jána Trebuľu, s ktorým začala bý-
vať na Štiavničke a neskôr sa presťahovali 
do Banskej Bystrice. Až do dôchodku pani 
Libuša Trebuľová  pracovala vo fi rme Sta-
voindustira, ako správkyňa robotníckeho 
hotela.   S manželom každý rok veľmi radi 
chodili k moru. Na svojich synov a ich ro-
diny nikdy nezabúdala, bola im sústavne 
nápomocná, vo všetkom pomáhala ne-
vestám - Ľudmile a Stanislave. Obrovské 
množstvo lásky venovala vnukom Otovi 
a Peťovi. Vždy sa tešila na víkendy, ktoré 
mohla tráviť s  rodinou na chate. Poteše-
ním jej boli výlety po Slovensku. 
 Pani Libuša Trebuľová zomrela 25. janu-
ára 2015.

rôznych aktivít, či už odbojárskych, ale 
bola aj členkou Matice slovenskej. Časom 
si synovia našli svoje partnerky, založili si 
rodiny. No prišiel aj krutý a veľmi bolestivý 
okamih, keď jej mladší syn Marcel tragic-
ky zahynul. O rok nato, takmer po 39-tich 
rokoch spoločného života odprevadila na 
poslednej ceste aj svojho manžela. V ďal-
šom období žila v  starostlivosti svojho 
syna a nevesty. Roky jej pribúdali a síl bolo 
vždy menej. V  poslednom období sa jej 
zdravotný stav natoľko zhoršil, že muse-
la byť umiestnená v  Domove sociálnych 
služieb Tereza vo Vaľkovni. V  opatere za-
mestnancov tohto zariadenia bola 2 a pol 
mesiaca.  Zomrela 2. januára 2015.

   Július Vránsky 
   Pán Július Vránsky sa narodil 23. októbra 
1929 v Čiernom Balogu. Vo svojej rodnej 
obci prežil roky detstva so svojou staršou 
sestrou v  starostlivosti ich rodičov. Tam 
nadobudol základné vzdelanie a  neskôr 
sa rozhodol pokračovať v  učení v Poľno-
hospodárskej škole v  Rimavskej Sobote. 
Po presťahovaní celej rodiny do obce Pá-
pča pri Teplom Vrchu pomáhal svojim ro-
dičom na ich gazdovstve. Základnú vojen-
skú službu absolvoval v Sušiciach. Na tieto 
dva roky veľmi rád spomínal. Potom prišlo 
obdobie plné lásky. V  roku 1954 tento 
krásny vzťah spečatil manželským sľubom 
s partnerkou Margitou, s ktorou prežil ďal-
ších 60 rokov spoločného života. V  tom 
čase pracoval v  kameňolome. Po dvoch 
rokoch manželstva sa do rodiny narodila 
dcérka Zdenka.  Od roku 1961 rodina býva 
vo Valaskej. Pán Július Vránsky sa vtedy za-
mestnal v Zlievárni v Hronec, kde pracoval 
ako žeriavnik. Časom sa presťahovali do 
nového domu a  v  roku 1967 do rodinky 
pribudol syn Dušan. Bol človekom veľmi 
pracovitým, ochotným pomôcť, či so zá-
ujmom vypočuť si iného človeka. Voľné 
chvíle veľmi rád trávil v prírode, ktorá ho 
dobíjala energiou. V  roku 1975 sa jeho 
dcéra vydala a o rok nato sa narodila jeho 
jediná vnučka Iveta.  Mal zmysel pre hu-
mor, a preto ho mali ľudia veľmi radi. Vždy 
bol starostlivým otcom, starkým a  ded-
kom.  Zomrel 4. januára 2015.

  Ondrej Králik
   Sú chvíle v  živote človeka, pri ktorých 
musíme trochu spomaliť. Len myseľ pra-
cuje na plné obrátky a z nej vystupujú naj-
mä spomienky na detstvo, na chvíle hier, 
krásnych chvíľ s  rodičmi, súrodencami 
a priateľmi. Podľa vzoru, ktorý sme si pri-
niesli z  rodičovského domu, zakladáme 
vlastné rodiny, aby sme tak rozšírili nád-
herný priestor lásky, v ktorom chceme žiť. 
   Pán Ondrej Králik sa narodil 1. októbra 
1924 v Brusne ako najmladší z piatich sy-
nov. V roku 1947 sa oženil s Otíliou Piku-
lovou a spolu mali štyri deti – synovia De-
zider a Marian, dcéry Veronika a Bibiana. 
Hoci bol vyučený obuvník, svoje remeslo 
mal skôr ako záľubu.  Väčšinu svojho živo-
ta pracoval v  Železiarňach Podbrezová, 
odtiaľ odišiel aj do zaslúženého dôchod-
ku. V roku 2006 ovdovel. Staral sa o seba 
sám až do apríla 2014, kedy bol umiest-
nený do Domova dôchodcov v  Brezne. 
V  októbri 2014 oslávil v  kruhu svojich 
blízkych deväťdesiate narodeniny. Bol 
šťastný so svojou rodinou a užíval si sta-
robu do chvíle, kým sa jeho životná púť 
neskončila. Pán Ondrej Králik zomrel 14. 
januára 2015.   

Michal Kučera
   Už ho nestretneme na miestach, kde 
sme ho vídali. Iba v  myšlienkach a  spo-
mienkach sa budeme vracať k  chvíľam, 
ktoré sme spolu strávili. Stratu blízkeho 
človeka najťažšie prežíva rodina. V dome 
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   8.2.2015 Karate klub Zvolen v 

spolupráci so Stredoslovenským 

zväzom karate usporiadal 25. roč-

ník súťaže Zvolen CUP, súčasťou 

ktorého boli aj  Majstrovstvá SsZK 

seniorov a druhé kolo pohára SsZK 

žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 359 

pretekárov, 450 pretekárov v ka-

tegóriách a 46  klubov zo Sloven-

ska, Rumunska, Srbska a Českej re-

publiky. V medailovej štatistike sa 

stal najúspešnejším klubom  CMK 

Banská Bystrica (6-1-6) pred  MŠK 

Žiar nad Hronom (4-5-6)   a ŠŠK 

Prievidza (4-2-6). Karate Klub Mi-

lana Piliara pri MŠK Brezno skončil 

v medailovej štatistike na 13 mies-

te (1-2-2). “Chceme sa poďakovať 

našim pretekárom, ktorí boli úžas-

ní a domov sme si odniesli jednu 

zlatú, ktorú vybojovala Tatiana 

Tapajčíková , dve strieborné od 

Matúša Gillu a Maťky Komorovej 

   „Vedeli ste, že lanovka na Chvati-

mechu  zanedlho oslávi  60 rokov? 

Vždy, keď idem dolu Hronskou 

ulicou, zrak mi zablúdi smerom 

ku kopcu. Už som sa aj zamyslel, 

prečo je to tak. Je to niekde v mo-

jom podvedomí. Napadá ma – nie 

je to dominanta Valaskej? Možno 

som mal pekné detstvo. Veď kto 

by si nepamätal svoje prvé kroky 

na lyžiach? Trpezlivých a  láska-

vých inštruktorov, alebo prísnych 

trénerov, milých výťahárov – ako 

sme ich volali. Vždy nám pomohli, 

keď bolo treba. Či nasadnúť na 

sedačku, alebo pomôcť s  lyžami. 

Nezabúdam ani na vlekárov, ujov 

a  tety z  piesockej telovýchovy, 

konštruktérov lanovky a  údržbá-

rov tohto zariadenia.  Tieto slová 

budú patriť práve ľuďom, ktorí sa 

pričinili o existenciu lanovej dráhy, 

rozvoj lyžiarskeho areálu a lyžiar-

   V sobotu 20.2.2015 sa uskutočnil 0 –tý ročník Ťatliakovho memori-

álu z príležitosti 60- tych narodenín od sprevádzkovania výnimočnej 

lanovej dráhy na Chvatimechu. Súťaž v skialpovom lyžovaní si prišla 

vychutnať asi dvadsiatka nadšencov skialpového lyžovania a nechý-

bali ani diváci na povzbudenie. Štart ohlásil organizátor súťaže p. Hla-

vač okolo 12,00 hod. na údolnej stanici lanovky, kde bola aj registrácia 

súťažiacich za účasti dcéry a vnučky Gabriela Ťatliaka. Počasie sme už 

lepšie mať nemohli (jasno a slnečno) a pretekári sa rozbehli po zjaz-

dovke. Pri vrcholovej stanici lanovky netrpezlivo čakali povzbudzujúci 

diváci a skandovaním dodali ďalšie sily k zdolaniu druhej méty -kóty 

a po zaregistrovaní späť k chate Bernardín, kde súťažiacich čakal teplý 

čaj a kapustnica s klobásou. Verím, že budúcich ročníkov tohto zaují-

mavého podujatia sa zúčastní viac súťažiacich ako aj mamičiek a otec-

kov s deťmi aj divákmi.

   Aurel Starke

Valašťania doniesli z 25. ročníku Zvolen CUPu v karate 

2 zlaté, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu

Zľava stoja Maťka Komorová, Tatiana Tapajčíková, Terezka Ťažká a Matúš Gilla.

skeho  športu na Chvatimechu. 

Iným spôsobom im vysloviť ĎA-

KUJEM neviem, niektorým už ani 

nemôžem“.

   Týmito slovami sa začína útla 

knižka  Dušana Zemku, venovaná 

60. výročiu vzniku lanovej dráhy 

na Chvatimechu. V  nej si môže-

te prečítať veľa kartografi ckých 

a  technických zaujímavostí, ale 

aj fakty ako sa lanovka budovala. 

Nachádza sa v  nej mnoho  vzác-

nych fotografi í, napr. reprezentan-

tov v  lyžovaní,  Otvárací ceremo-

niál MS v lyžovaní  - Hronec 1953, 

skokanský mostík v  Rudlovej, bu-

dovanie trafostanice  r. 1953 a iné.

   Kniha vyšla vďaka fi nančnej pod-

pore Ing. Júliusa Kriváňa a môžete 

si ju požičať v  obecnej knižnici A. 

A Baníka.

   Danka Králiková

a dve bronzové medaile, ktoré 

vybojovali Jakub Kafrík s  Terez-

kou Ťažkou. Najväčším bojovní-

kom bola 6 ročná Maťka, ktorá 

bojovala  prvý raz na súťaži a sa-

mozrejme mi nedá pochváliť aj 

ostatných a to Jakuba Dundoviča, 

Emíliu Dunajskú, Martina Bukov-

ského, Jozefa Meloša a Filipa Srš-

ňa. Ešte jedna pochvala pre našu 

Lenku Ťažkú, ktorá (momentálne 

pôsobí v CMK Banská Bystrica) má 

2x zlato v kategórii žien a juniorov.  

Samozrejme Jakub Dundovič, 

Maťka Komorová, Terézia Ťažká a 

Lenka Ťažká,  bývajú vo Valaskej a 

nedalo nám nepochváliť ich špor-

tové výkony, pričom Lenka Ťažká 

je reprezentantka SR a Terezka 

Ťažká je vo svojich 11 rokoch v šir-

šej reprezentácii SR. Lenke len o 

vlások unikol štart na ME, ktoré 

sa konali minulý víkend vo Švaj-

čiarskom Zurichu. Preto jej ďalšia 

príprava bude zameraná na jeseň 

tohto roku, kedy sa budú konať 

MS. „Držíme jej palce.“ 

Tréneri: Monika Jenčová 

a Peter Jenča 

    

Prvá lanová dráha na Slovensku 

oslávi 60 rokov

NA CHVATIMECHU 
                             SA SÚŤAŽILO
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  POR .  ODDIEL           Z   V   R   P   K    VJZ   PJZ    PB

  1. Predajná „B“        20  20   0   0   0   293   67    80

  2. Podkonice „B“     20  17   1   2   0  259  101    72

  3. Valaská                 20  15   2   3   0  235  125    67

  4. Selce „B“              20  14   2   4   0  228  132    64

  5. Lučatin „B“           20  11   2   7   0  195  165    55

  6. Predajná „C“        20  10   1   9   0  183  177    51 

  7. Malachov „B“      20  10   1   9   0  199  161    51

  8. Dubová „A“          20   8   2  10   0  167  193    46

  9. Sl. Ľupča               20   8   1  11   0  149  211    45

 10. Medzibrod „C“    20   6   2  12   0  144  216   40

 11. Cobra                   20   6   2  12   0  150  210    40

 12. Braväcovo „B“    20   4   0  15   1  108  252    31

 13. Lučatín „C“          20   2   0  18   0  106  254    26

 14. Dubová „B“         20   1   0  19   0  104  256    23

  V stredu 28. februára  sme sa zúčastnili na rýchlostných pretekoch SZV 
v Osrblí. Bolo to naše prvé živé stretnutie s biatlonom. Mali sme možnosť 
vidieť športovcov nielen nášho Slovenska, ale aj z mnohých krajín Euró-
py. Prežili sme peknú atmosféru   pretekov, ktorú vytváralo obecenstvo. 
Dúfame, že v Osrblí bude viac takýchto podujatí,  ktorých sa s  radosťou 
zúčastníme.

Žiaci ŠI –OUI Valaská

Prvé  kolo Viessmann pohára

 Pre všetky  kategórie D+D sa  uskutočnilo  03-04.1.2015  v  Osrblí.  

Bežali  sa rýchlostné  a vytrvalostné  preteky a  dosiahli sme umiest-

nenie:

Dorastenky - 16-17   K. Janíková   N,12                            

Dorastenci - 16-17    P. Štrba  9, 10   

Dorastenky - 17-18   T. Krnáčová  10, 1  

Dorastenci - 18-19     F. Skačan  10,N, A. Krbila  11,7    

Juniorky  -I.  Fialková   1,N
Juniori - F. Kramla  2,2,   R. Kubaliak 10,N  
Pre kategóriu muži A  a  ženy A  boli preteky  4.1.2015  majstrov-
stvami  Slovenska.
Muži - T. Hasilla  3,6,  M.  Šima  5,1,  M. Kubaliak   8,5,  N. Gröne   
12,14,  A. Berčík  19,N    
Ženy - T. Poliaková  2,N , P. Fialková  3,N, L. Šimová  N,N 

Pre  žiacke  kategórie sa uskutočnilo 10-11.01.2015 v Osrblí. 

Bežali sa rýchlostné a vytrvalostné  preteky  a  dosiahli sme umiest-

nenie:

Žiaci 10-11 - A. Černák  3,5

Žiačky 12-13 - S.  Pacerová   6,8,   L. Šuchová  9,1      

Žiaci 12-13 --B. Matovič   3,11, R. Floch  2,4,   J. Vološin  7,3

Žiačky 14-15 - J.  Machyniaková  1,1,  J. Graňaková  4,2,  T. Sivčaková  

14,17,  M. Wagnerová  7,4

Žiaci 14-15 - V. Slezák  2,1,  J. Kolečár 7,5                 

                      
Druhé  kolo Viessmann pohára

 Pre všetky  kategórie D+D sa uskutočnilo 10-11.1.2015  v  Osrblí. 

Bežali  sa rýchlostné  preteky a  vyraďovací  šprint a dosiahli sme 

umiestnenie:

Dorastenky 16-17 - T. Krnáčová  4, 1,  K. Janíková 10,V                            

Dorastenci 16-17 - P. Štrba  9, V,   Troliga 11,V   

Dorastenci 18-19 - F. Skačan  N,V, A. Krbila  4,V    
Juniori - F. Kramla 5,V,  R. Kubaliak 6,V    
Muži - N. Gröne   5,5,  A. Berčík  8,V    

Pre  žiacke  kategórie sa  uskutočnilo 14-15.02.2015  v  Osrblí. 

Bežali  sa  rýchlostné a vytrvalostné  preteky  a  dosiahli sme umiest-

nenie:

Žiaci 10-11 - A. Černák  2,2

Žiačky 12-13 - S.  Pacerová   8,7, L. Šuchová  7,9      

Žiaci 12-13 - R. Floch  1,2,   J. Vološin  7,4

Žiačky 14-15 - J.  Machyniaková  2,1,  J. Graňaková  5,5,  T. Sivčaková  

12,7,  M. Wagnerová  4,8

Žiaci 14-15 - V. Slezák  1,2,  J. Kolečár 2,4                 

Svetový  pohár

V  tejto  najvýznamnejšej  svetovej  súťaži nás začali  reprezentovať  

aj: I. Fialková , M. Šima a  M. Kubaliak  a doplnili  v nej  P. Fialkovú,  T. 

Poliakovú  a T. Hasillu.    
IBU  pohár

V  druhej  najvýznamnejšej svetovej  súťaži už štartovali a  bodovali 

všetci reprezentanti zo svetového pohára a aj  L. Šimová.    
 Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov

Uskutočnili sa  od  18.2. – 24.2.2015  v bieloruskom meste  Minsk. 

Zúčastnila sa ich v kategórii juniorky  I. Fialková  

Otvorené  majstrovstvá  Európy

Uskutočnili sa  od  28.1 – 3.2.2015  v Estónskom  meste  Otepaa. Zú-

častnili sa ich v kategórii: 

Juniorky - I. Fialková, Juniori - F. Kramla, Ženy - T. Poliaková, Muži - T. 

Hasilla  

Svetová  zimná   univerziada

Uskutočnili sa  od  24.1 – 1.2.2015  v Osrblií.  Reprezentovali nás:  P. 

Fialková, L. Šimová,  M. Šima, M. Kubaliak

  Ing. Jozef  Barzík

Rozpis  majstrovských  zápasov  I. trieda  dospelí  
jarná  časť 2014/2015

 22.03.2015   15:00    -  14.kolo   - vonku   -   Nemecká

29.03.2015   15:00    -  15.kolo   - doma     -  Strelníky

05.04.2015   15:30    -  16.kolo   - vonku    -  Brusno  B

12.04.2015   15:30    -  17.kolo   - doma     -  Poniky

19.04.2015   16:00    -  18.kolo   - vonku    -  Jakub

26.04.2015   16:00    -  19.kolo   - doma     -  Osrblie

03.05.2015   16:30    -  20.kolo   - vonku    -  Jasenie

10.05.2015   16:30    -  21.kolo   - doma     -  Čierny Balog

17.05.2015   17:00    -  22.kolo   - vonku     -  Braväcovo

24.05.2015   17:00    -  23.kolo   - doma      -  Podkonice

31.05.2015   17:00    -  24.kolo   - vonku     -  Selce

07.06.2015   17:00    -  25.kolo   - doma      -  Lučatín

14.06.2015   17:00    -  26.kolo   - vonku     -  Hronec

Chcel by som pozvať všetkých milovníkov futbalu na zápasy, aby 

prišli povzbudiťa podporiť  mužstvo v novej  sezóne.

 Ing. Jozef  Barzík

KB Valaská - Osrblie -  výsledky Naša prvá návšteva na pretekoch

Okienko  

OFK  SLOVAN VALASKÁ

Mužstvo  dospelí   I. trieda  v sezóne  2014/2015  

jeseň   obsadilo  5. miesto.

 Mužstvo  starších žiakov  I. trieda  v  sezóne  

2014/2015  jeseň   obsadilo  3. miesto.

Mužstvo  prípravka   v sezóne  2014/2015  jeseň  vyhralo  2 turnaje.

Naši stolní tenisti stále dobrí



SOŠ techniky a služieb v Brezne (Laskomerského 3, 
bývalá Stredná priemyselná škola) ponúka 
v šk.roku 2015/2016 štúdium v odboroch:                                                 

strojárstvo (grafi cké systémy): 4-ročný 
študijný odbor s maturitou
mechanik počítačových sietí: 4-ročný 
študijný odbor s maturitou
škola podnikania: 4-ročný študijný 
odbor s maturitou
nástrojár: 3-ročný učebný odbor
stolár: 3-ročný učebný odbor
hostinský, hostinská: 3-ročný učebný odbor
predavač: 3-ročný učebný odbor
výroba konfekcie: 2-ročný učebný odbor
strojárska výroba: 2-ročný učebný odbor
Nadstavbové štúdium (2-ročné s maturitou) pre absolventov 
učebných odborov (dennou aj večernou formou) v odboroch: 
podnikanie v remeslách a službách, strojárstvo, drevárska 
a nábytkárska výroba, spoločné stravovanie.

Bližšie informácie poskytneme záujemcom na tel.č.: 048/6304015, 
0908697708 alebo na internetovej stránke: 

https://ssbrezno.edupage.org/
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Čistiareň Mýval - zberňa prádla, 
pobočka materská časť Valaská

Otváracie hodiny:
Pondelok: 9,00 – 10,30

Streda :     9,00 – 10,30       14,00 – 15,30
Piatok:      9,00 – 10,30       14,00 – 15,30

   Občania môžu nosiť nepotrebné, obnosené šatstvo, ktoré bude 
poskytnuté pre neziskovú organizáciu „ Dobrý anjel“.

       

6. marca 2015 si pripomíname 70. výročie 
oslobodenia obce. 
Kronikár, učiteľ Anton Kúdelka zaznamenal :
„Začiatkom marca viedol sa boj o  samotnú 
Valaskú. Osloboditeľské rumunské vojská boli 
už u Parašinov /Za ulicou/. Takto obec patrila 
dvom-osloboditeľom i  nepriateľovi. Nápor 
osloboditeľských vojsk neustával a  nepriateľ 
bol nútený Valaskú opustiť. V  noci z  5. na 6. 
marca 1945 boli stiahnuté všetky jednotky ne-
priateľa z obranného postavenia a sústredené 
v dedine. Materiál nakladali na vozy a odchá-
dzali smerom na Hronec, cez Chvatimech na 
Podbrezovú...“
Vyhodenie valaštianskeho mosta bolo signá-
lom odchodu nepriateľa z  obce a  začiatkom 
ďalšieho frontového obdobia pre Valaskú. Ne-
priateľské vojská sa stiahli len do Podbrezovej, 
odkiaľ ostreľovali Valaskú počas ďalších dvoch 
týždňov.
Z kroniky vyberáme časť:

      Obete frontových udalostí:
1. Dňa 30. januára 1945 ráno o 9. hodine bol 
zastrelený v  jaskyni na Bystrej Gabriel Krupa, 
35 ročný, živiteľ štvorčlennej rodiny.
2. Dňa 1. februára 1945 popoludní o 2. hodine 
zranený bol črepinou míny pri svojom dome 
Šimon Molčan, 43 ročný, živiteľ 5 člennej rodi-
ny.
3. Dňa 1. februára 1945 pri mínometnej streľ-
be zranená bola črepinou míny a zraneniu 
podľahla vd. Rozália Gonzurová, rodená Spi-
šiak, 35 ročná.
4. Dňa 2. februára 1945 pri mínometnej streľ-
be zranený bol črepinou míny a zraneniu pod-
ľahol Jozef Pacera, 66 ročný, keď sa vracal z prá-
ce na uvoľňovaní cesty pre vojenské povozy.
5. Dňa 11. februára 1945 o 17. hodine pri mí-
nometnej streľbe ranený bol črepinou míny 

6. MAREC – VÝZNAMNÝ DEŇ PRE OBEC VALASKÚ
a zraneniu podľahol Karol Iždinský. Mína pri-
letela oknom do kuchyne domu (Za ulicou), 
v ktorom sa menovaný zdržiaval. Bol okamžite 
mŕtvy. Ostatným v kuchyni sa nič nestalo. Do-
časne ho pochovali v záhrade. Bol živiteľom 5 
člennej rodiny.
6. Dňa 17. februára 1946 popoludní o 17. hodi-
ne ranený bol črepinou míny a zraneniu podľa-
hol Ondrej Podmanický, 30 ročný.
7. Dňa 14 februára 1945, teda po oslobodení 
Bystrej a po presune frontu smerom na Hornú 
Lehotu, zabitý bol strelnou ranou do hlavy Jo-
zef Havrila, 42 ročný.
8. Dňa 21. februára 1945 popoludní o 15. hodi-
ne zranený bol črepinou míny a zraneniu pod-
ľahol Ondrej Králik (6 ročný).  
9. Dňa 22. februára 1945 popoludní o 15. ho-
dine zranená bola črepinou míny a zraneniu 
podľahla Marcela Gréčová z Piesku, 14 ročná.
10. Dňa 23. februára 1945 popoludní o  13. 
hodine zranený bol  črepinou míny a zraneniu 
podľahol Štefan Bánik, 41 ročný, živiteľ 3 člen-
nej rodiny.
11. Dňa 1. marca 1945 ráno o  9. hodine zra-
nená bola črepinou míny a zraneniu podľahla 
Margita Mesiarkinová, 18. ročná.
12. Dňa 6. marca 1945 o 8. hodine ráno zabitý 
bol výbuchom míny Tibor Revay, 20 ročný.
13. Dňa 5. apríla 1945 popoludní o 19. hodine 
zranená bola črepinou míny a zraneniu pod-
ľahla Pavlína Gajdošová, rod. Kirdaj, 22 ročná.
14. Dňa 5. apríla 1945 dopoludnia o 11. hodine 
zranený bol črepinou míny a zraneniu podľa-
hol Milan Kukla, 11 ročný, keď išiel z Brezna, /zo 
školy/ pod Ždiarom pri mostíku.
15. Dňa 28. marca 1945 o 11. hodine zranená 
bola črepinou míny a zraneniu podľahla na 
Chvatimechu  Elena Chovancová, rod. Spišiak, 
21. ročná. 

16. Dňa 15.mája 1945 popoludní o  6. hodine 
zranený bol črepinou míny na Ždiariku, pri čis-
tení lúky, Ján Zelenčík, 47 ročný, živiteľ 3 člen-
nej rodiny. 
17. Dňa 3. júna 1945 o  16. hodine popoludní 
zranený bol črepinou míny a zraneniu podľa-
hol Ján Mesiarkin, 15 ročný.
18. Dňa 22. mája 1945 o 6. hodine ráno  zrane-
ný bol črepinou míny a zraneniu podľahol Vin-
cent Václavik z Piesku, 36 ročný.

   Pripomeňme si mená obetí, veď nie všetky sú 
vyryté na tabuli pomníka padlých z 2. svetovej 
vojny. Chýbali už na pôvodnej bronzovej tabu-
li, ktorú ukradli zlodeji.
V kronike zas chýba spomienka na obeť – de-
siatnika Antona Tomáša Mojžiša. 
Narodil sa 10. 10. 1922 v  obci Valaská. Jeho 
rodičia si postavili dom na Piesku „pod Die-
lom“. Ako vojak základnej vojenskej služby, 
príslušník armády 
Slovenského štá-
tu,  10. decembra 
1943 musel ísť 
bojovať po boku 
nemeckej armá-
dy proti ZSSR.. 
Tam prebehol na 
stranu sovietskej 
armády. Po vý-
cviku v  Jefremo-
ve bol zaradený 
k  príslušníkom I. 
československého 
armádneho zboru 
v  ZSSR. V  jeho ra-
doch bojoval ako desiatnik pozemnej armády 
až do 1. marca 1945, kedy padol za slobodu 
Československej republiky v boji pri Ždiari. 

   Mária Luptáková

Desiatnik Anton Tomáš Mojžiš

OZNAM
    Pohrebné podporné združenie Betliar na Slovensku, odbočka č. 93 
oznamuje občanom, že prihlášky do združenia si môžu vyzdvihnúť 
u predsedníčky Aleny Hučkovej, pokladníčky Stely Kramlovej, ta-
jomníčky Boženy Daxnerovej alebo u ostatných členov výboru 
odbočky Antonovi Barzíkovi, Jarmile Havrilovej, Anne Popovičovej, 
Blažene Pastírovej, Soni Rafajovej, Márii Trnavskej. Členovia výboru 
Vám poskytnú bližšie informácie o našom združení. Pán Jozef Kuli-
faj, ktorý bol pokladníkom dlhé roky, ostáva členom výboru. 
   Výbor by sa aj touto cestou chcel poďakovať pánu Kulifajovi za 
odvedenú prácu, ktorej sa  venoval statočne. Prajeme mu v jeho 
živote veľa zdravia a síl do ďalších rokov.
   Výbor odbočky


