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Čistenie Teplice
Akadémia 
deviatakov
Nezabúdajme 
na ľudí

Dom v malebnom údolí,
že krásu slovami zviazať je hriech.
Tieň Karpatského oblúka,
jemu, jej i deťom ich pokojný príbytok 
ponúka.
Bezplatné ranné koncerty vtákov,
len otvoriť okno stačí.
S pohárom čistej vody,
minúty nechať plynúť na ranné hody.
Kto by sa na taký svet mračil?

Ďaleko odtiaľ, hoc na jednej planéte,
za slanými vodami a dunami z piesku,
kde na oheň nenájdeš triesku
a napiť sa smieš len po kvapkách,
iní on, ona a deti ich,
bez slov ťažko kráčajú v krokoch ne-
istých.

Už týždne, ráno čo ráno,
strach poháňa ich kroky,
obrazy hrôz, v ktorých žili roky,
krutosti, čo kradli im spánok.
Nechcená púť z miest,
kde ich oči uzreli svet
a srdce spustilo svoj rytmus.
Im vyvolený Zeme kus,
dôverný úľ, sladký med. 

Len vyhnaný desom 
a mŕtvol lesom,
z takého miesta vykročil by vpred.
Vpred, v kapse len s otáznikom –
a celkom bez sĺz.
Už minuli sa týmto pútnikom.

Poháňaní jasnou túžbou po živote,
on s ňou, 
ona s ním,
oni so svojimi deťmi,
čo i v cudzom svete,

Ako predsedu Komisie životného 
prostredia vo Valaskej ma vždy 
poteší, ak ma osloví nejaký občan 
s námetom týkajúcim sa ochrany 
a  zlepšenia životného prostredia 
v  našom okolí. Tentokrát som 
dostal typ od pána Emila Banka 
z  Valaskej, ktorý na potulkách 
po okolitej prírode objavil niečo 
netradičné. Veď čítajte a posúďte 
sami. 
Bývala žiačka ZŠ J. Simana vo 
Valaskej Mária Nemčáková (15) 
z  Hronca sa rozhodla vo svojom 
voľnom čase, počas týchto let-
ných prázdnin, urobiť niečo po-
zoruhodné.

Vážení čitatelia hlásnika, 
prihovárame sa vám v tomto už treťom čísle Valaštianskeho hlásnika, 
ktoré vychádza pod vedením novej redakčnej rady a v štvrtom v pora-
dí tohtoročnom čísle obecných novín. Naša činnosť začala dosť netra-
dične oproti predchádzajúcim redakčným radám a pomerne hektic-
kým spôsobom. Všetci členovia redakčnej rady sme boli úplní nováči-
kovia a začali sme vlastne spôsobom ,,hodili nás do vody a plávajte!“. 
Po vydaní troch čísel v tomto zložení sa nám dostávajú nielen slová 
uznania, čo nás teší, ale aj slová kritiky. V prvom rade by sme chceli 
poďakovať tým, ktorí nás podporujú a ocenia našu činnosť slovami 
povzbudenia. Veľmi si toho vážime. Ale ako sme uviedli, stretávame 
sa aj s kritikou od vás ako občanov, na čo máte samozrejme právo. 
Lenže je rozdiel medzi kritikou a kritikou. Ak ide o kritiku konštruktív-
nu a adresnú, sme jej otvorení a ak sme urobili chybu, sme ochotní ju 
napraviť. „Ale pokiaľ ide o kritiku neadresnú, s vyjadrením ,,ten časopis 
nemá úroveň“, a pritom nič konkrétne sa nedozvieme, tak potom je na 
zváženie, či je to výhrada voči nám ako redakčnej rade alebo voči pri-
spievateľom do Valaštianskeho hlásnika. Ako sme už v predchádzajú-
cich číslach uviedli, na svoj príspevok má právo každý občan Valaskej, 

o ktorom len začuli od vtákov v lete,
že zo všetkých najvľúdnejší je,
chodidlo kladú pred chodidlo.
Na horúci piesok, kameň, betón, sklo.
Ako už stovky iných pred nimi,
a tisíce za nimi,
ešte aj cestou okrádaní,
bití a ponižovaní,
upreným pohľadom priťahujú hori-
zont.

Opájaní hmlistým snom o pokojnom 
tieni,
možno niekde pod Karpatským ob-
lúkom.
Snom o vypláchnutí jaziev v čistej 
vode,
o strasení otravného hmyzu,
o melódii slov našinca,
ktorá dáva pocit, že to dobre mieni.   
Kdesi hlboko azda aj o vzdialenej 
slobode.

A potom o prichýlení,
na čas, kým telu sa vráti sila,
a duši radosť zo života.
Aby nechcená púť,
mohla konečne zakvitnúť.
Zo semena,
čo prešlo toľkú diaľku s nimi,
lebo nebolo mu dovolené,
zapustiť korene do rodnej hliny. 

Aby raz ona a on,
alebo aspoň ich deti,
keď zlo sa tam u nich prepadne do 
seba,
a jeho zvyšky vietor vyplieni,  
vrátili sa  a doma v tieni,
rozmarne hojdali sa v sieti.

Mgr. Peter Babčan

pokiaľ má záujem svoj príspevok uverejniť,  ale nie  negativisticky na-
kloneným smerom k osočovaniu a hrubým invektívam. Takže aj touto 
cestou vyzývame všetkých čitateľov obecných novín, aby sa nebáli 
vyjadriť svoj názor a postreh, pokiaľ sa týka životného toku obce a za-
sielali svoje príspevky na našu e-mailovú adresu valastianskyhlasnik@ 
gmail.com, resp. ich odovzdali niektorému členovi redakčnej rady ale-
bo na sekretariát Obecného úradu vo Valaskej p. Alexandre Muríno-
vej. Zároveň pri našich rozhovoroch s vami občanmi sme sa dozvedeli, 
že  do všetkých domácností sa nedostane každé číslo novín, preto vás 
žiadame, aby ste sa s touto problematikou obracali na distribútora 
obecných novín a to je Obecný úrad Valaská. Nie je v našej kompeten-
cii dozrieť na distribúciu novín do domácností. Ale vy môžete uplatniť 
svoje právo a nahlásiť to na OcÚ, že vám noviny neboli doručené.  Na 
záver len toľko, každý jeden člen redakčnej rady vynakladá maximál-
ne úsilie v rámci svojich možností s najlepším úmyslom, poskytnúť zo 
života obce len to najlepšie a ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú 
a pomáhajú nám.

Útek za návratom
Mladým ešte záleží na našej 

krásnej prírode
Vzala do rúk igelitové vrecia 
a pracovné náradie, ktorými celé 
hodiny počas letných prázdnin 
bez nároku na akúkoľvek odme-
nu, pochvalu či uznanie odstra-
ňovala nánosy a  odpadky, ktoré 
do prírody nepatria, a tým prispe-
la k zlepšeniu životného prostre-
dia a  skrášlenia okolia, v  ktorom 
žije. Kiežby svojim pozitívnym 
vzťahom k  čistote prírody moti-
vovala aj mnohých iných.
Majka, príroda ti ĎAKUJE a  my 
tiež!!!

PaedDr. Matúš Magera
predseda Komisie ŽP vo Valaskej
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Pozývame Vás na oslavy 

prvej písomnej zmienky o Valaskej

10.00-13.00 - Po stopách Vladislava Valacha - materská časť obce
13.00 - kultúrny program v starej   časti obce pri Hostinci pod 
Ubôčou

14.15 - Alegorický sprievod obcou
15.00 - kultúrny program v sídlisku na Nám. 1. mája
- na ľudovú nôtu
- deti MŠ - žiaci ZŠ Ladislava Simana - ZUŠ - Brillant orchester Milana 
Olšiaka - spevokol Lipka - Tanečný orchester Valaská - Anna Repková 
s kapelou
Moderuje Vladimír Dobrík - Občerstvenie – tradičné valaštianske jedlá
20.00 DISCO zábava – kultúrny dom

3. októbra 2015

545. výrocia

PROGRAM

Ako ten čas letí. Nastupovali sme do výkonu 
funkcie poslancov s elánom a s vierou, že keď sa 
chce, tak sa dá, keď sa nechce, tak sa nedá. Teraz 
už viem, že len čiastočne sa dá a ide to pomaly. 
Už chápem poslancov z minulého volebného 
obdobia. Človek to musí spoznať a zažiť na vlast-
nej koži, že len snaha nestačí, pretože sú jeho 
právomoci obmedzené. A tak keď chcem hod-
notiť uplynulý polrok, musím sa priznať, že moje 
očakávania sa nenaplnili. Veci, ktoré som pova-
žovala za dôležité a ktoré sa riešili už v minulých 
volebných obdobiach, sú stále v riešení. No sú 
aj veci, ktoré sa podarili. O tých budú azda písať 
ostatní poslanci. Ja z toho svetlejšieho spome-
niem aspoň vybavenie miestnosti pre redakciu 
obecných novín, takže môžeme pracovať, za čo 
samozrejme aj za vás, milí spoluobčania, ďaku-
jeme.
Tiež ma rozčarovalo, že v júli bolo stretnutie 
partnerstva Muránska planina – Čierny Hron o 
zapojení sa do programu LEADER o príprave In-
tegrovanej stratégie rozvoja našej obce. Poslan-
ci o stretnutí neboli informovaní. Boli by sme 
oslovili vás, občanov, aby ste prišli na stretnutie. 
Vyhlásenie v rozhlase pred samotným stretnu-
tím nestačí. A tak stretnutie bolo bez občanov, 
bez poslancov a námaha ochotných pomôcť na-
šej obci zorientovať sa, vyšla nazmar. Želám nám 
poslancom, aj vám občanom, aby sme v budúc-
nosti boli s realizáciou našich snáh úspešnejší.

Mgr. Mária Pacerová
. . .

Za poslankyňu obecného zastupiteľstva som 
kandidovala s cieľom prispieť k lepšiemu fungo-
vaniu našej obce, pomôcť tým, ktorí to potrebu-
jú a snažiť sa riešiť problémy, ktoré nás najviac 
trápia. Po šiestich mesiacoch vo funkcii môžem 
povedať, že sa nachádzam v prvom bode - pri-
spieť k lepšiemu fungovaniu našej obce.  Na kaž-
dom zasadnutí, či už obecného zastupiteľstva 
alebo komisie riešime otázky z  najrôznejších 
oblastí. Na niektorých sa vieme zhodnúť hneď, 
na niektoré je potrebný kompromis. Niekoľko 
mesiacov sme neodbytne trvali na tom, aby boli 
zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnené 
na webovom sídle obce, ja osobne si myslím, že 
to, že sa nám to podarilo presadiť je krok vpred 
k  občanovi. Je dobré, ak všetci občania majú 
možnosť vidieť svojich zástupcov takpovediac 
v  priamom prenose - to aby bolo zasadnutie 
OcZ vysielané aj v priamom prenose sa nám za-
tiaľ presadiť nepodarilo. 
My poslanci sme akýmisi poradcami, ktorí len 
odporúčajú obecnému úradu alebo žiadajú 
starostu obce. Výkonným orgánom je štatutár 
obce. Zatiaľ mnohé z  našich odporúčaní alebo 
žiadostí sú v štádiu plnenia alebo sú nesplnené. 
Verím, že na to, aby boli všetky požiadavky spl-
nené, je potrebný čas a vôľa. Niekedy sa môže 
zdať, že sme my poslanci v opozícii s obecným 
úradom. Za seba môžem povedať, že tomu tak 
v  žiadnom prípade nie je. Veľa sa pýtame, ale 
ako sa hovorí „kto sa pýta, ten sa veľa dozvie“. 
Komunikácia je podľa mňa to najdôležitejšie pre 

správne fungovanie. Ja mám najradšej priamu a 
otvorenú komunikáciu. 
Za komisiu sociálnych vecí a  školstva, ktorej 
som predsedníčkou, môžem povedať, že sme 
v  riešení možnosti spolupráce s  Mestskou po-
líciou v  Brezne, ktorá by mohla pomôcť pri 
zabezpečení poriadku v našej obci. Riešili sme 
uzavretie dočasného núdzového zariadenia, 
aby bolo pripravené na sprístupnenie v  jesen-
ných a zimných mesiacoch. Mnohé ďalšie veci 
nie je možné pre ich charakter zverejniť.   Som 
človek, ktorý doťahuje veci do konca a  nene-
chá sa zastaviť odpoveďou nedá sa. Ako hovorí 
moja mamina: „Všetko sa dá, keď sa chce“. Len 
treba chcieť. Prajem nám všetkým, aby sa nám 
chcelo ešte viac ako doteraz a  aby už bolo za 
nami vidieť viac výsledkov. Lebo tie sú dôležité.

PaedDr. Stanislava Benediková
. . .

Je veľmi ťažké hodnotiť moje pôsobenie vo 
funkcii poslanca OcZ Valaská ako aj zástupcu 
starostu. Podľa môjho názoru by to vedeli naj-
lepšie, najobjektívnejšie, najkritickejšie vyjadriť 
občania našej obce, resp. občania, ktorí mi dali 

v komunálnych voľbách svoj hlas. Napriek tomu 
sa pokúsim napísať moju poslaneckú sebare-
fl exiu.
Za úspech považujem pilotný ročník fl orbalo-
vého turnaja o  pohár starostu obce Valaská, či   
aktívnu prácu v  partnerstve Muránska planina 
– Čierny Hron. Tiež aj prácu v Komisii životného 
prostredia, poľnohospodárstva a  ochrany prí-
rodných hodnôt pri OcZ vo Valaskej.
Každá minca má ale dve strany. Zatiaľ sa mi ne-
podarilo nájsť spoločnú reč so všetkými politic-
ky aktívnymi občanmi našej obce, ale aj s rado-
vými občanmi. Možno sa vám niektorým zdá, že 
nie na všetky vaše otázky viem hneď odpovedať, 
ale žiaľ musím priznať, že ako poslanec som nie-
kedy dosť slabo informovaný! Miestami mám 
medzery v   princípoch fungovania v  miestnej 
samospráve a znení jednotlivých zákonov. 
Na záver by som rád povedal, že moja vízia 
poslanca OcZ sa nedá zrealizovať za 8 mesiacov, 
ale urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby 
občania našej obce mohli na konci volebného 
obdobia povedať: ,,Dobre, že som mu dal svoj 
hlas, lebo ma NESKLAMAL!“  

PaedDr. Matúš MAGERA
zástupca starostu obce Valaská

poslanec OcZ Valaská, volebný obvod č. 1

Pol roka od zvolenia za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Oslovili sme všetkých poslancov OcZ vo Valaskej, aby zhodnotili svoje polročné pôsobenie vo funk-
cii poslancov. Ku dňu uzávierky sme obdržali vyjadrenia troch poslancov, ktoré vám ponúkame.  
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Na základe odporúčania Komisie životného 
prostredia, poľnohospodárstva  a ochrany prí-
rodných hodnôt pri OcZ vo Valaskej konané-
ho dňa 17. 6. 2015  som zorganizoval brigádu 
členov DHZ obce Valaská v spolupráci s  ve-
rejnoprospešnými pracovníkmi Obecného 
úradu vo Valaskej s cieľom vyčistiť v materskej 
časti obce potok Teplica. 
29. 6. 2015 sme vyčistili potok Teplica od ne-
čistôt, trávy a  predmetov, ktoré tam nemajú 
čo robiť. Veľmi smutné je to, že len 2 dni po 
vyčistení sme v potoku našli tašku s plienkami 
a  uhynutého kapra. Niektorí nezodpovední 
občania našej obce by sa mali zamyslieť nad 
svojím konaním. Chcem ešte pripomenúť, 
aby občania pokosenú trávu do potoka ne-
hádzali, lebo aj takto sa môžu rozmnožovať 
riasy.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri čistení 
potoku Teplica. 

Miroslav Zelenčík
poslanec a člen Komisie ŽP vo Valaskej 

   Nielen sľuby, ale aj reálne kroky 
hovoria o aktivitách Komisie život-
ného prostredia, poľnohospodár-
stva a prírodných hodnôt pri OcZ 
vo Valaskej.
   Na základe profesionálneho roz-
boru vody z  našej studničky na 
sídlisku od Stredoslovenskej vodá-
renskej prevádzkovej spoločnosti 

Som veľmi sklamaná z ľudí, ktorí dokážu zneuctiť i 
miesto posledného odpočinku. Na hrob svojich rodičov 
som priniesla v auguste väčšiu kyticu, otecko mal me-
niny a blížilo sa druhé výročie úmrtia našej mamičky. 
Aké však bolo moje prekvapenie, keď o týždeň bol hrob 
prázdny. Len ľudia bez charakteru a chrbtovej kosti do-
kážu niečo také. Pevne verím, že raz budú prichytení pri 
čine a adekvátne potrestaní. 

Beata Harineková

Zapisovateľka Ing. Z. Slezáková, predseda komisie  PaedDr. M. Magera, 
referent komisie Ing. M. Murínová

Čistenie potoka Teplica

Studnička na sídlisku
a. s. tiež aj Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom 
v  Banskej Bystrici dňa 17. 6. 2015 
dala Komisia životného prostredia, 
poľnohospodárstva a prírodných 
hodnôt pri OcZ vo Valaskej jed-
noznačné odporúčanie poslancom 
OcZ vo Valaskej, aby schválili vyho-
tovenie informatívnej tabule. Na 
verejnom zastupiteľstve 24. 6. 2015 
poslanci uznesením  č. 143/2015 
schválili tento návrh jednohlasne.
   Dovolím si ešte raz všetkým nám, 
Valašťania, pripomenúť, že táto 
voda je vhodná na ľudskú spotre-
bu, ale!!! napriek tomu by ju oby-
vatelia obce nemali používať ako 
hlavný, jediný a  dlhodobý zdroj 
vody určenej na pitné účely.

PaedDr. Matúš Magera
Predseda komisie ŽP, poľnohospodárstva 

a ochrany prírodných hodnôt pri OcZ vo 
Valaskej

„ Deti by nemali poznať bolesť. 
   Patrí do sveta dospelých.
   Deti by ju nemali zakúsiť,
   lebo keď ju raz zažijú, 
   vytratí sa z nich detstvo! „ 

ĎAKUJEME všetkým vám, ktorým nebol ľahostajný ži-
vot so zdravotným obmedzením, ktorý musí žiť 10-ročná 
Karolínka Molčanová a venovali ste jej svoje 2 % . Vďaka 
tomu absolvovala  liečenie, ktoré jej pomohlo pri rieše-
ní a  tiež otvorilo nové možnosti pri ďalšom zdolávaní jej 
zdravotných problémov. ĎAKUJEME.

Monika Senčeková za OZ Pekný deň

 informatívna tabuľa

OZNAM:
Zmena rozvrhu hodín v zrkadlovej sále:

Zumba - pondelok o 19:00 hod.
Flamenco - utorok o 19:00 hod.

Aerobik  - streda a piatok o 19:00 hod.

Tešia sa na vás Linda, Miša a Alenka!
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   Myšlienka zorganizovať farský 
deň, teda deň, kedy by sa zišli 
všetci farníci a  spoločne prežili 
nádherný deň ešte skôr, než začne 
dovolenková horúčka, vznikla na 
jednom stretnutí v  pastoračnom 
centre a s podporou mnohých nás 
sa táto myšlienka postupne stáva-
la skutočnosťou. 
Po dňoch príprav a  zháňania po-
trebných vecí nastal  očakávaný 
deň „D“, sobota 4. 7. 2015. Vo far-
skej záhrade stáli v  pozore mar-
kízy, pod ktorými čakali stoličky 

                   

E

V týždni od soboty - 24. októbra

do nedele - 1. novembra 2015

vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti,

v rámci

farských misií – misie.

misionár i sv. Vincenta de Paul – vincentíni
z

                  
sú duchovnou obnovou jednotlivých farností, kde prichádzame ako misionári     

na pozvanie miestneho pána farára. 

                   
v

chorých a starých, 
ale aj horlivých i , , nie je naša 

Roman K duchovný otec a farský administrátor vo Farnosti Valaská 
vedúci misijného tímu  

a stoly so slaným pečivom či slad-
kými koláčmi. V  tomto horúcom 
dni taktiež nesmelo chýbať dosta-
tok vody a iných nápojov. Usilovní 
kuchári začínali s  čistením, krája-
ním a  samotným varením guľáša 
za príchodu prvých účastníkov. 
Ďalší na seba nedali dlho čakať, 
a  tak sa záhrada postupne napĺ-
ňala. Všetkých srdečne privítal pán 
farár Roman Kupčák a následne si 
každý vyžreboval meno človeka, 
ktorému sa stal na dnešný deň 
„strážnym anjelom“. 

FARSKÝ 
DEŇ

A  zábava vo forme hier sa mohla 
začať. Každý si vyskúšal triafanie 
na terč loptičkami alebo šípkami. 
Po miernom rozhýbaní tela sme 
chceli zapojiť aj myseľ, kedy zo 
zozbieraných písmen visiacich na 
stromoch mali skupinky vytvoriť 
čo najviac slov. U slovíčok sme zo-
stali aj pri ďalšej hre, ktorou bola 
reťaz a  následné ukazovanie pís-
men vlastným telom.
Všetkým poriadne vyhladlo, a keď-
že guľáš bol už hotový, mohli sme 
začať obedovať. Poludnie odbili 
zvony nášho kostola a z našich úst 
a sŕdc znela modlitba Anjel Pána. 
Po obede k  nám zavítali štyri re-
hoľné sestry z Kongregácie sestier 

Božského Vykupiteľa (SDR), famili-
árne „vykupiteľky“. Tri prišli z Vrícka 
a jedna z Badína. Presunuli sme sa 
do kostola, kde premietali obrázky, 
fotky a  rozprávali o svojom rehoľ-
nom živote i zakladateľke ich rádu, 
ktorá múdro hovorila: „Chcem, aby 
svet na mňa zabudol, aby poznal 
len Boha.“ Po tomto obohacujú-
com stretnutí so sestrami v kostole 
nás už v záhrade čakal ďalší pozva-
ný hosť a ním bol rehoľník z Poník, 
brat kapucín. Povedal nám o  iko-
nách a  mozaikách, ktoré vytvára 
tradičným spôsobom. Zodpovedal 

nám aj naše otázky týkajúce sa 
jeho života ako kapucína. Mno-
hých zaujímalo, čo znamenajú tri 
uzlíky na cingulu (šnurový opasok 
na rehoľnom alebo kňazskom ode-
ve) . „Sú to tri rehoľné sľuby: chudo-
ba, čistota, poslušnosť.“ Obohatení 
novými informáciami a  svedec-
tvami ich rehoľného života sme si 
všetci spoločne zaspievali a  zaba-
vili sa pri živej hudbe. Keď nadišiel 
čas ich odchodu, zo srdca sme 
ďakovali našim hosťom, spoločne 
sme sa s nimi rozlúčili a zaželali im 
veľa radosti a Božieho požehnania. 
Nasledovala večerná sv. omša zo 
sviatku sv. Cyrila a  Metoda. Tým-
to sa ofi ciálne skončil farský deň, 

ale kto ešte vládal, mohol zostať 
a  opiecť si špekáčiky pri zapada-
júcom slnku a  tak ešte načerpať 
dosýta zostávajúce chvíle radosti 
z tohto nádherného dňa, za ktorý 
by som rada poďakovala nášmu 
pánovi farárovi, všetkým, ktorí ako-
koľvek pomohli i  tým, ktorí prijali 
naše pozvanie. A na záver dúfam, 
že farský deň sa stane každoroč-
nou milou tradíciou, na ktorej sa 
chceme opäť stretnúť a byť spolu 
ako farská rodina – všetci, ktorí to 
takto prijímajú. 

Andrea Fašková
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Ich cesta bola niekedy kľukatá a zložitá. No 
nezišli z nej, vytrvali, a tým prekvapili seba aj 
svojich blízkych. Nepochybujú, že im tú cestu 
pripravil On. Vybrali sa na ňu však celkom slo-
bodne.
Ako žiť svoju vieru v spoločnosti? – byť vo sve-
te a nebyť zo sveta. Dá sa to vôbec?   
Vieme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a 
povolal ho do spoločenstva s ním. Rozpráva 
o tom Sväté písmo v knihe Genezis. Tam je 
človek umiestnený v raji. Nevieme ale, ako 
tento raj - stav milosti - vyzeral (nebolo utr-
penia, otázka smrti – či mohol zomrieť, ale 
smrť neprežíval ako utrpenie, alebo vôbec 
neexistovala smrť atď.). Vieme to len predpo-
kladať zo zjavenia a skúsenosti (napr. Panna 
Mária – bola uchránená od dedičného hrie-
chu). Vieme ale, že človek bol pri stvorení 
obdarený slobodnou vôľou. Slobodná vôľa 
je úžasný dar, nesmierny prejav dôvery, ktorú 
do nás Stvoriteľ vkladá, ktorý však aj zaväzuje 
k zodpovednosti. Sloboda totiž skrýva v sebe 
zárodky sebazničenia. Napríklad, ak je slo-
bodná spoločnosť, musí dať slobodu aj tým, 
ktorí slobodu chcú zneužiť a nastoliť diktatú-
ru, a práve títo budú najviac vykrikovať, ak sa 
ich sloboda obmedzí. Čiže sloboda má jednu 
„slabosť“ – môže byť zneužitá. Pretože úplne 
slobodný som len vtedy, keď mám aj túto 
možnosť – rozhodnúť sa proti. 
Prečo potom Boh dal slobodu človeku? Veď 
mohol predpokladať, že človek túto slobodu 
zneužije. Lenže sloboda patrí k dokonalosti 
bytia. Ak by sme nemali slobodu, neboli by 
sme stvorení na Boží obraz. Boh stvoril mno-
ho živočíchov, ktorým nedal slobodnú vôľu. 
Taktiež by sme sa mohli pýtať: Prečo dať v 
štáte ľuďom slobodu? Veď ju zneužijú na ro-
benie zla. Nie je potom lepšia diktatúra alebo 
otroctvo?
Tak isto Boh nechcel bezduché stádo, ktoré 
Ho bude nutne nasledovať, ale chcel osoby, 
ktoré sa slobodne rozhodnú milovať Ho. 
Preto Boh každú inteligentnú bytosť – člove-
ka aj anjela – obdaroval slobodou. Čím je ale 
bytosť dokonalejšia, tým sú aj jej rozhodnutia 
dokonalejšie. Anjeli boli stvorení so slobod-
nou vôľou, mali možnosť rozhodnúť sa, či slú-
žiť Bohu alebo nie. Hovorí sa o skúške anjelov. 
Spravili rozhodnutie. Keďže majú vyšší stupeň 
dokonalosti ako človek, tak ich rozhodnutia 
sú dokonalé a nezvratné. Raz sa rozhodli, a to 
je už nezmeniteľné. Niektorí sa rozhodli slúžiť 
Bohu – majú vôľu, chcú mu slúžiť, lebo sa pre 
to raz rozhodli. Iní sa rozhodli proti Bohu – 
slobodne si vybrali opak Boha. A keďže Boh je 
všetko, je láska, je dobro, tak im neostalo nič, 
neláska, zlo... 
Tak isto aj človek mal možnosť rozhodnúť sa. 
Aj sa rozhodol – proti Bohu. Našťastie rozhod-
nutia človeka nie sú dokonalé, preto ani jeho 

následky nie sú absolútne a nemenné. Nie sú 
však bez dôsledkov. 
Človek začína byť náchylný na zlé. Odmieta 
uznať Boha za svojho pôvodcu, nespráva sa 
dobre sám k sebe, k ľuďom, k svetu. Adam 
dostal prvotnú svätosť a spravodlivosť nielen 
pre seba, ale pre celú ľudskú prirodzenosť. 
Celé ľudské pokolenie je v Adamovi „akoby 
jedným telom jediného človeka“. Pre túto 
„jednotu ľudského pokolenia“ sú všetci ľu-
dia zatiahnutí do Adamovho hriechu, ako sú 
všetci zahrnutí do Kristovej spravodlivosti. No 
i tak je prenášanie prvotného hriechu tajom-
stvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Zo 
Zjavenia však vieme, že Adam dostal prvotnú 
svätosť a spravodlivosť nielen pre seba, ale 
pre celú ľudskú prirodzenosť. Vo chvíli, keď 
Adam a Eva podliehajú Pokušiteľovi, pácha-
jú osobný hriech, ale tento hriech zasahuje 
ľudskú prirodzenosť, ktorú budú prenášať 
v padlom stave. Je to hriech, ktorý sa bude 
prenášať na celé ľudstvo rozmnožovaním, to 
jest prenášaním ľudskej prirodzenosti pozba-
venej prvotnej svätosti a spravodlivosti. Preto 
sa dedičný hriech volá „hriechom“, je to hriech 
„zdedený“, nie spáchaný, je to stav, nie čin.“ 
Tento stav je „smrťou duše“. Pre túto istotu 
viery Cirkev udeľuje krst na odpustenie hrie-
chov aj malým deťom, ktoré sa nedopustili 
osobného hriechu. Neuznávať, že človek má 
zranenú prirodzenosť náchylnú na zlé, je prí-
činou veľkých omylov v oblasti výchovy, poli-
tiky, sociálnej činnosti a mravov. Každý z nás 
to pozná, že zlo ho priťahuje ako magnet že-
lezné piliny. Chceme robiť dobro a robíme zlo, 
ktoré robiť nechceme. Všetky generácie ľud-
stva si túto stratu uvedomovali a uvedomu-
jú. Uvedomujú si, že nie sú tým, čím by mali 
byť, a nemajú to, čo by mali mať. Ak sa človek 
prestane hýbať smerom k dobru, je skoro isté, 
že zlo ho pritiahne. Tvrdiť opak je klamanie si 
pred zrkadlom do očí. Je to výzva, aby som sa 
neprestal hýbať smerom k šíreniu dobra. 
Vráťme sa k otázke straty. Každé vedomie 
toho, kde by som mohol byť a nie som, bolí. 
Aké je potom riešenie? Neukázať, kde by som 
mohol byť – čiže poprieť existenciu hriechu? 
Neexistuje Boh, raj, dobro, krása – keď o ich 
existencii neviem, tak po nich ani netúžim. 
Mohlo by to byť riešenie, ak by sme nemali 
možnosť tento stav zmeniť. Lenže rozhodnu-
tie človeka nie je defi nitívne. Síce padol do 
pasce, z ktorej sa nevie dostať sám svojimi 
silami von, ale prišiel mu na pomoc Boh. Ada-

DEDIČNÝ
HRIECH

movým hriechom sme stratili veľa, ale Ježišo-
vou smrťou na kríži sme získali viac.
Človek aj po páde zostal schopný prijať Boha 
a jeho lásku. Boh stvoril človeka tak, aby bol 
človek schopný prísť k Bohu a spoznať ho. Vlo-
žil mu do srdca túžbu po sebe, taktiež zjavil 
seba samého jednak vo stvorení – zo stvore-
ných vecí môžeme spoznať svojho Stvoriteľa 
(porov.: Rim 1, 20) – a potom sa zjavil aj vy-
volenému národu a úplne najdokonalejšie 
sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. 
Takže nemáme výhovorku. Nie sme otrokmi 
hriechu. Máme cestu von. 
V čom nás ale ovplyvňuje dedičný hriech? 
„Je pozbavením prvotnej svätosti a spra-
vodlivosti, (Človek stráca milosť posväcujúcu 
– schopnosť žiť v spoločenstve s Bohom. Syn-
dróm dieťaťa, ktoré sa zľaklo, keď si uvedomilo, 
čo spravilo a schovalo sa pred rodičmi. Nemá 
odvahu vyjsť von, kým ho rodič nezavolá) ale 
ľudská prirodzenosť nie je úplne skazená: je 
zranená vo svojich prirodzených silách (človek 
sa stáva slabým), podrobená nevedomosti 
(myseľ sa zatemnila – nevie rozlíšiť, čo je dobré 
a čo zlé), utrpeniu a moci smrti a náchylná na 
hriech (táto náchylnosť na zlé sa volá „žiados-
tivosť“).“ (KKC 405) 
Ako vnímam skutočnosť dedičného hriechu 
vo svojom živote? Ako rozmýšľam? Ja úbožiak, 
nič neviem, nie som schopný ničoho, radšej nič 
nerobím, aby som nič nepokazil... Alebo opak 
– suverenita – všetko viem, zvládam, som ne-
omylný. Som si vedomý, že ma dedičný hriech 
ovplyvňuje? Ako viem spracovať skutočnosť, 
že ja ako hriešnik som pozvaný napomínať 
hriešnikov? Nevedie ma to k alibizmu – veď aj 
ja som hriešny, akým právom môžem niekoho 
napomínať? Ako reagujem, keď mňa niekto - 
takisto hriešny človek ako ja - upozorní na môj 
hriech, nedostatok, nedokonalosť? Viem to pri-
jať alebo prejdem do protiútoku? „Bonzák“ je 
človek, ktorý keď sa cíti ohrozený, potopí všet-
kých, len aby sa sám zachránil alebo aby od-
viedol pozornosť. Počítam s tým, že sa môžem 
mýliť? Neuveril som vlastnej dokonalosti? Aké 
spôsoby rozlišovania dobra a zla používam? 
Pri požehnaní veľkonočnej sviece sa spieva: 
,,Ó šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký 
vznešený Vykupiteľ!“ Všetko sa pokazilo na 
strome v raji. Všetko a ešte viac sa opravilo 
na strome kríža. Ježiš nás tam vyslobodil, keď 
zlomil moc Zlého. Odvtedy diabol začal pre-
hrávať na plnej čiare, odvtedy človek mohol 
začať na plnej čiare vyhrávať. Ak chce. Človek 
však nezvíťazí svojou silou...
   Ich cesta bola niekedy kľukatá a zložitá. No 
nezišli z nej, vytrvali, a tým prekvapili seba aj 
svojich blízkych. Nepochybujú, že im tú cestu 
pripravil On. Vybrali sa na ňu však celkom slo-
bodne. 

Roman Kupčák, duchovný otec vo Valaskej



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 6

Niekedy je ťažké,
pozerať sa a konať

optikou spravodlivosti,
a rovnakým metrom merať:

Tento je môj kamarát
a tamten zas dobrý človek,

 každý ho má rád.

Táto je tiež naša.
Nepôjde proti nám.

Vždy sme sa k nej úctivo správali.
 Ona nás pochopí.

Veď kto je bez viny?
Ten, kto niečo robí, má právo na chyby.

Ty si mi zas preukázal
veľmi dobrú službičku.

Áno, viem,
nikdy ti to nezabudnem.

No skoro som zabudol na suseda.
Ten zbytočne netáral,

keď som nechtiac zaváhal.

Pozrime sa,
ty si môjho otca kamarát!

Nejako to urovnáme,
po bratsky sa rozdelíme.

Aby bol vlk sýty aj baran celý.
Veď štát preto neschudobnie.

No nie?

Ej, voľačo je prepísknuté.
Nebude na platy.

Nič to, zvýšime dane aj pokuty za ne,
len čo sa

niektorí z nás ku korytu dostane.
Nech platia, veď sa im,

súkromníkom nenásytným,
v našom štáte darí.

A chyby, ak sa chcú nájsť,
tak sa nájdu.

Tak to bolo, je, vždy bude.

Ale ty sa neboj.
 Na teba som  nezabudol.

Veď si privrel obe svoje oči,
 keď som, veď vieš, vtedy v noci...

na tej ceste.
Mohol si ma udať.

Našťastie máš srdce tam,
kde ho máš mať,

vždy na pravom mieste.

Tu mi napadá jeden citát 
od J.C. MACAULAYHO:

Vysloviť radu taktne – na to musí byť 
človek osobnosťou,

 ale väčšou osobnosťou musí byť ten,
 kto ju vie prijať dôstojne.

Ako?   Čože ste to zasa chceli?
Milá pani, čože vás dnes bolí?

Že sa vám nezdravím,
že som muž a k tomu mladší?

Čo vás nemá.
Ste azda hluchá a slepá?

Ja viem, že ste žena.
Ale vy neviete, kto som a čo som robil!

Keď ste taká múdra,
čo tak si naštudovať pravidlá etikety.

 Nie vždy totiž platí,
že sa mladší staršiemu má zdraviť.

  Spoločenský status treba správne 
vyhodnotiť.

Takže načo táto hádka?
Načo toľko slov?

Ste iba slobodná matka.
Tak čo by ste chceli?

Buďte rada, že ešte máte
strechu nad hlavou.

Čo ťa trápi, moja milá,
čo si mi prišla povedať?

Že sa nechá ovplyvňovať,...že si dáva 
radiť tou zlou,

ktorú nemám rád?
Tak jej veru dohovorím,

dobre, že si prišla.
Nenecháme si od hocikoho

kafrať do remesla.
Že vieš, čo sa o mne hovorí?
Že som narcis? Ha, ha, ha.

Pekný kvietok, mám ho rád,
hlavne že mi nehovoria, červený 

karafi át.
Normálne  som na to hrdý...

 Keď budem bohatý, vplyvný, šťast-
ný, zdravý, možnože doprajem aj 

tým druhým.

A  vy tu čo chcete?
Kto vás za mnou vpustil?

Ja že som vám voľakedy niečo sľúbil?
Pred pol rokom?

Obáločku?
Nie, neviem o tom.

Že váš syn je policajtom?
Komisárom?

Áno, áno, spomínam si.
Mal som toho vtedy veľa.

Každý niečo chcel odo mňa.
Veď viete, keď môžem, rád pomôžem.

Zajtra sa vám na to pozriem.
Alebo ešte dnes.

Zariadim to spoľahlivo, to mi verte,
pôjdem za tým hneď.

Idú voľby,
 treba sa pred voličmi

 v dobrom svetle ukázať.
Aby národ vedel,

 komu svoju dôveru má dať.
Nezvolia si predsa
nejakého chudáka.

Zviditeľním sa ja
aj na sociálnej sieti.
Na obdiv vystavím

manželku a deti,
aj tie naše bombové
dovolenkové výlety.

Moji milí, všetkých vás mám veľmi rád.
Chcem vám slúžiť, pomáhať, vždy pri 

vás stáť.
Bude pre mňa cťou,

keď vo voľbách dáte mi svoj hlas.
Veď viete, poctivú prácu mám rád.

Vsádzam na kvalitu,
 neznášam príživníkov a šmejdov.

No musím sa vám s niečím priznať.
Som veľký kávičkár, maškrtník a 

gurmán.
Milujem horkú čokoládu, tú veľmi 

tmavú.
Skrátka, rád sa najem.

K tomu dobré pivko, vínko.
Ale aj pravidelne cvičím, posilňujem.

/Aby raz vedeli, čo mi majú ponúknuť,
 čím obdarovať, čo priniesť, dať.

Veď sa to patrí, či nie?
Pre niekoho by mohol byť,

 vplyvného človeka pohostiť,
veľký problém.../

 
No človek má smolu v tom,

 že minulosť ho dohoní.
Ako žil, tak sa mu povodí.

Ticho sa chudáčik cez mreže pozerá.
Pozoruje vtáčka, bzučiacu mušku ako 

lieta.
V kúte cely pavúk siete splieta.

Niečo mu to pripomína.
Áno, pavučinu pokušenia.

Zamotal som sa ja... moja vina.
Nie!  Môj druh zlyhal!

Vraj mu svedomie spať nedá,
preto ma udal.

Za čo! Veď vždy to tak bolo,
že košeľa je bližšia, než smradľavý 

kabát!
A čo všetko som pre neho urobil!

Ale tak mu treba!

Žena ho opustila,
 deti mu tiež ukázali chrbát.

Čo asi robí tá moja?
Je mladá a krásna, ...
 azda na mňa počká,

azda vie o tajných kontách.

*
Vybavujú sa vám pri čítaní tohto 

dielka nejaké tváre?
A myslíte si, že také myslenie a kona-

nie nie je správne?
Potom sme na jednej lodi,
na rovnakej vlnovej dĺžke,

a to je dobre,
lebo verte,

takí ľudia sú medzi nami.
A možno sme takí aj my,

len nám to doteraz nik nepovedal.
Len naše okolie niečo o tom vie.
A neboli sme ešte pri korytách.
Skúste ohodnotiť sami seba...
A čo budúcnosť našich detí?

Čo nás čaká?
Nezdravá kariéra, hlúposť, povrch-

nosť a zištnosť.
S heslom ruka ruku myje a po nás 

potopa.

Mňa veru isté veci pália a chcem ich 
hasiť.

No som v tom veľmi malá dáma.
Ale niekde začať treba.

Napríklad, ísť múdro voliť.
Kdeže sa stratili úprimnosť a čest-

nosť, kde sú vyššie ciele?
Dôležité však je, že o tom vieme.

Azda sme v správnom čase
na správnom mieste,
 aj na správnej ceste.

A ešte niečo.
Tí tam hore nie sú všemocní.

Vo vás je sila!
Len ju treba správne využiť.

Pýtate sa ako?
Na to sú múdrejší.

Ja som „slabá“ žena.
Môžem držať iba štít.

Štít pokoja, rozvahy a slova.

A ešte jeden citát sa mi sem tlačí:
Neodvažujeme sa nie preto, že veci 

sú ťažké, ale veci sú ťažké,
pretože sa neodvažujeme.

/Seneca/

A niečo pre tých, ktorým sa darí:
V dobrých časoch, keď prúd života 
plynie podľa našich želaní, snažne 

sa usilujme vyhnúť akejkoľvek neha-
nebnosti, nadutosti a pýche...

/Cicero/
Mapava

Čo nás páli...
/Ne/ Spravodlivá optika vplyvného človeka
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   Naša akadémia bola pre nás najskôr  veľký, nevyriešiteľný problém, ktorý nás 
prenasledoval už od začiatku roka. Neraz nám naši učitelia pripomínali, že je to 
už bližšie než sa zdá, ale my sme stále videli veľkú medzeru medzi vtedy aktu-
álnym dátumom a dátumom akadémie, tak sme to ešte neriešili. No postupom 
času sa niektorí z nás zobúdzali a začínali riešiť základné veci, kým ostatní ešte 
spali. Riešili básničky učiteľské či žiacke, aspoň symbolické náhľady nejakých vy-
stúpení... 
   Ale 3 týždne pred akadémiou sa zobudilo dosť mojich spolužiakov na to, aby 
sme vytvorili program, na ktorý som ja osobne veľmi hrdá. Potom sme už len s na-
šimi triednymi vymýšľali, ako poriešiť pár drobností, ktoré sme my nedokázali. 
A akadémia bola na svete (samozrejme zatiaľ len teoreticky). A potom nasledo-
vali dlhé chvíle cvičenia plné srandy aj nervov, potu z premýšľania aj z trénovania, 
ktoré sa odzrkadlili na generálke, po ktorej sme boli ešte viac stratení, než keď sme 
tam došli. Ale myslím si, že nejeden si vtedy povedal: ,,Nejako som dokončil školu, 
nejako dokážem aj toto.“ A potom prišiel ten deň, deň našej akadémie, ktorý bol 
plný upokojovania jeden druhého. No keď prišiel aj ten čas začiatku, myslím, že 
každý pocítil to, čo si dovtedy nepripúšťal. Uvedomil si, že ide preč. A viac-menej 
som si istá, že bude spomínať v dobrom a s hrdosťou na Základnú školu Jaroslava 
Simana, kde študoval.
   A tak by som chcela poďakovať z celého srdca VŠETKÝM, ktorí nám priamo či 
nepriamo pomohli nielen s akadémiou, ale s celým štúdiom.

Mária Nemčáková, bývalá žiačka 9.A triedy ZŠ J. Simana

Milí bývalí deviataci,
veru už deväť rokov ubehlo od chvíle, keď ste v očakávaní prišli do svojej 
prvej školy, niektorí nesmelí, iní vzrušení s otázkou v očiach, čo ma to v škole 
čaká. Zasadli ste do lavíc v triede ako prváčikovia, kreslili ste paličky, vlnovky, 
krúžky, potom ozajstné písmená a číslice. A ako ste sa tešili z toho, keď sa 
vám vydarili. Počítali ste včeličky, tešili ste sa z každej pochvaly prvej pani 
učiteľky, robili ste radosť sebe i rodičom. Mnohí z vás na prvé krôčiky v škole 
nezabudnú, nezabudnú ani na svoju prvácku pani učiteľku, ktorá vám bola 
ako druhá mamička.
Myslím, že mnohí nezabudnú ani na väčšinu ostatných vyučujúcich, s ktorý-
mi sa za tých deväť rokov – pre niektorých dlhých, pre niektorých krátkych,   
stretávali na vyučovacích hodinách a ktorí  sa usilovali naučiť vás čo najviac.
Milí  bývalí deviataci,
buďte čo najdlhšie deťmi, spomínajte na hry a šibalstvá, ktoré ste zažili me-
dzi svojimi spolužiakmi, nezabudnite na priateľov zo školských lavíc, aj keď 
získate nových v stredných školách, kde budete znovu začínať ako prváci. 
Dovoľte mi na záver zaželať vám, aby sa vám v ďalšom živote darilo, aby ste 
boli schopní splniť si všetky svoje túžby a aby ste našli svoje šťastie.

Mgr.  Oľga  Nemčáková

   Leto pomaly vrcholí. Už len pár dní a žiaci a študenti opäť zasadnú do škol-
ských lavíc. Počas  horúcich  letných dní  sme si ani neuvedomili , ako rýchlo ten 
čas plynie . Dva mesiace prázdnin pre našich žiakov, študentov a pedagógov 
ubehli ako voda a čochvíľa je tu druhý september, kedy sa nanovo začne kolo-
toč odovzdávania a prijímania nových vedomostí. 
Ale my sa chceme ešte vrátiť späť do obdobia spred dvoch mesiacov, kedy si 
všetci koncom mesiaca júna povedali ,,konečne prázdniny“.  Ako po iné roky, 
tak aj tento rok Obecný úrad vo Valaskej v zmysle Uznesenia Obecného úra-
du  vo Valaskej č. 59/2007/OcZ zo dňa 20.08.2007  poskytol fi nančnú odmenu 
najusilovnejším žiakom a študentom  vo výške 20,- € . Odmena sa poskytuje 
žiakom Základnej školy J. Simana vo Valaskej a študentom stredných škôl s tr-
valým bydliskom vo Valaskej, ktorí majú na vysvedčení samé jednotky, nanaj-
výš dve dvojky, výborné správanie a ani jednu neospravedlnenú hodinu.  V škol-
skom roku 2014/2015 si toto právo na Obecnom úrade vo Valaskej uplatnilo 
spolu 15 žiakov a študentov. Všetkým naším úspešným žiakom a študentom 
blahoželáme za výborné výsledky a zároveň dávame do pozornosti ostatným. 
Myslíme, že je to celkom dobrá motivácia v nastávajúcom školskom  roku vy-
vinúť väčšie úsilie pri dosahovaní študijných výsledkov. A tak nám ostáva len 
popriať pedagógom veľa trpezlivosti a pevné nervy a našim žiakom a študen-
tom veľa úspechov a dobré výsledky v škole.                                         Mária Pančíková

Predkovia nám ju zanechali. 
Tí verní ju sami opatrovali. 
Pôvodné miesto uvoľnila priemyslu, 
ušlo sa jej miesto v tichom pokrajisku. 

Raz niekto cudzí - bez charakteru, 
obral zvoničku o zvon a dal do zberu.
Piesočanom bola zvonička blízka, 
museli kúpiť svoj zvon zo šrotoviska. 

Vzomkli sa Piesočania spolu. 
Vôkol tety Mojžišovej a uja Bullu.
Každý podal pomocnú ruku. 
Nejeden farbil, obíjal, strechu natie-
ral...
Ružencový spolok korunkou prispie-
val. 

Dôležité bolo zabezpečovať zvon, 
aby už nikdy zo zvoničky nedostal sa 
von. 
Tu vďačne pomohol Rydzoň Pavol, 
vyhotovil mreže zhora až nadol. 

Malučká - skromná navonok. 
Bohatá zasvätením svojím: 
,,Matke ustavičnej pomoci“. 
Kto chvíľu nepostojí ???
Ponúka každému útulok.

Otvárala náruč prítomným, 
mariánskym službám omšovým. 
Nebo v ten čas, keď prišiel kňaz, 
vyslalo slniečko, zadržalo dážď. 

V peknom zelenom prostredí,
každý si pri nej posedí. 
Mnohí tí, čo jej darovali dar i čas,
našli už trvalý zvona hlas. 

Zvonička je najvzácnejšia tým, 
 čo k nej s prosbou bežia. 
Tu v mieste ticha,  pokoja, 
mnohé sa bolesti zahoja.

No jej služba i tomu patrí,
čo na ňu možno nikdy nepopatril. 
Veď každému, tety Cabanovej rúčky,
rozozvučia zvon tichučkej rozlúčky. 

Zvoničke ale vlhkom dochádza dych 
...
Zvon znova budí záujem bezcharak-
terných...
Ostáva nádej, uchrániť pamiatku a 
hlas zvona?
Či ostane len spomienkou istého ob-
dobia?

Vierka Babčanová 

Pamiatka predkovp
PIESOCKÁ ZVONIČKA

AKADÉMIA 2015

ODMENY ZA USILOVNOSŤ
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     Hovorí sa, že lepšie jedenkrát vidieť, ako 
stokrát počuť. Presne toto sme si povedali 
,,Goldwing ťím Valaská“ Felix a  Roman, su-
peršport Jozef a jedna dáma Yamaha Ivana. 
Predstavte si, že stojíte na streche Vysokých 
Tatier v  Lomnickom sedle vo výške 2  145 
metrov nad morom. My sme strávili pár dní 
jazdenia po horách v Rumunskej Transylvánii 
a  v kraji grófa Draculu. S  úžasom zisťujeme 
napredovanie v tejto krajine.
Výstavba ciest v  Rumunsku síce neustále 
prebieha a  nešlo všetko vždy tak jednodu-
cho a hladko. Po nádhernom úseku krásneho 
asfaltu sa vám zrazu bez upozornenia cesta 
stratí, asfalt končí a  vy pokračujete v  rozbi-
tej štrkovitej ceste, ktorá má aj niekoľko km. 
Presne tak hneď na začiatku po prekročení 
hraníc prechádzame 28 km za 2 hod. max. 
rýchlosťou 30 km/hod. Zhodli sme sa, že Ru-
muni sú nevyspytateľní. Po tomto úseku nás 
však čaká 58 km blaha a  čírej motoristickej 
rozkoše. Najvyššie položená a jedna z najza-
ujímavejších ciest v  pohorí Južných Karpát 
Transalpina. Na najvyššom bode 2 142 met-
rov nad morom nám po chrbte prebiehajú 
zimomriavky, naskytuje sa nám neopísateľ-
ný pohľad. V tej chvíli si poviete, že pre tieto 
okamihy sa oplatí žiť. Fantasticky pozitívne 
naladení nasadáme na mašiny a  pokraču-

Turistika Rumunskom vo štvorici
jeme ďalej podľa plánu smer Transfagaraš. 
Naša ostražitosť sa zvyšuje nielen na obdi-
vovanie okolitej prírody, ale aj na niekoľké 
náhodné stretnutia na ceste s ovcami, koňmi 
či kravami.

     Transfagaraš je horský priesmyk, ktorého 
najvyšší bod je 2  042 metrov nad morom. 
Túto cestu znova opisujeme ako 90 km bla-
ha. Legendárna cesta vysoko v horách bola 
vybudovaná v  rokoch 1970-1974. Šlo o  vo-
jenskú cestu, ktorú dal vybudovať známy 
diktátor Nicolae Ceausesco ( údajne náročný 

terén vyžadoval použitie nepredstaviteľných 
6000 ton trhaviny a  cesta si vyžiadala aj tú 
najvyššiu cenu, pri jej vybudovaní vyhaslo 
40 ľudských životov).
90 km širokej kvalitnej cesty s  rýchlymi zá-
krutami a nádhernou prírodou. 
Po pohladení duše, zajazdení si kvalitným 
asfaltom pokračujeme ďalej po stopách 
strašidelného príbehu o Draculovi. Draculo-
va údajná rezidencia, hrad Bram, ktorá patrí 
k  najnavštevovanejším strašidelným loka-
litám sveta. Mučenie a  rezanie nepriateľov, 
narážanie na koly – práve tieto činnosti boli 
typické pre sídlo Vlada III. Tepeša, zvaného 
aj narážač. Za nie príliš originálne, za to však 
pomerne kruté praktiky, si vladár vyslúžil aj 
prezývku Dracula. Záhada tým bola rozlúš-
tená – žiadna nesmrteľnosť, žiadne upírske 
uhryznutia, iba jeden krutovládca a  jedna 
nesmrteľná kniha stoja za povesťami opra-
deným hradom Bram.
     Našu cestu Rumunskom završujeme cez 
chránené územie v  pohorí Hagymaš skal-
nými stenami a  bizarnými útvarmi – Cheile 
Bicazului (Žabia tiesňava).
Naozaj platí - lepšie je jedenkrát vidieť,  ako 

stokrát počuť. Krajina nádherná, ľudia praco-
vití, skromní, pohostinní a ubytovanie, jedlo 
za rozumné ceny. Prešli sme 2  400 km a  so 
sebou sme si doniesli magické okamihy, na 
ktoré budeme dlho spomínať. Úžasná krajina 
na dovolenku.

Mgr. Ivana Kvačkajová
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 Teta Soňa, dozvedeli sme sa o vašom pôsobení vo funkcii pred-
sedníčky OO KVPS Banská Bystrica, ale zistili sme, že veľa ľudí  o 
tejto organizácii vôbec nič nevie, ani to, že niečo také existuje. 
Môžete nám ju priblížiť, čo je jej úlohou a aké postavenie zastáva 
v súčasnej spoločnosti? 
   Konfederácia politických väzňov Slovenska je nadstraníckym občian-
skym združením podľa zákona č.  83/1990 Zb.  KPVS sídli v Bratislave 
a pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Združuje bývalých po-
litických väzňov a  občanov, ktorých práva boli porušené totalitným 
režimom počas vlády komunizmu tak, že bola ohrozená ich občianska 
existencia ako aj ich rodín. Bol im znemožnený osobný rast, boli pre 
svoje presvedčenie a názory i za to, že sa postavili proti komunistické-
mu režimu, prenasledovaní, protiprávne väznení a odsúdení. 

Táto organizácia zbiera a 
archivuje dokumenty a 
súdne spisy v spolupráci 
s Ústavom pamäti náro-
da. Vydáva časopis Naše 
svedectvo. Jeho posla-
ním je zhromažďovať a 
publikovať dokumenty 
o  osudoch prenasledo-
vaných občanov Sloven-
ska a  tak odkrývať biele 
miesta histórie rokov 

1948 – 1989.  Predsedom KVPS na Slovensku je  Anton Srholec, kňaz, 
salezián, spisovateľ a bývalý politický väzeň, človek s veľkým „Č“, ktorý 
sa o tejto organizácii krásne vyjadril v časopise Naše svedectvo: ,,Naša 
KVPS je živé, priateľské spoločenstvo. Každý sme svoj príbeh pretavili cez 
vlastné telo, trpezlivo niesli a nesieme. Poznáme svoje ideály, aj svoje 
mantinely. Sú to demokratické a kresťanské hodnoty. U nás sa nekričí, 
nerozkazuje, u nás sa spolupracuje.“ 
KVPS sa kreovala svojím vývojom od roku 1989 s postupne sa odčle-
nila od  Združenia protikomunistického odboja na Slovensku. Naším 
poslaním nebolo byť proti niekomu, bojovať proti niekomu, ísť proti 
niekomu, ale pomôcť tým, ktorí boli nespravodlivo odsúdení v období 
minulého režimu, pomôcť im odčiniť krivdu, pomôcť pri rehabilitácii.
Ako ste sa vy vlastne k členstvu v 
KPVS a k tejto funkcii dostali?
   Členstvo v KPVS som získala popri 
manželovi Júliusovi Rafajovi, ktorý bol 
nespravodlivo odsúdený  Nižším vo-
jenským súdom v Kolíne v roku 1953. 
Manžel aj s ostatnými kamarátmi bol 
obžalovaný, že opustili svoj vojenský 
útvar s úmyslom prekročiť hranicu. Pri 
vyšetrovaní boli násilím nútení podpísať 
protokoly tak, ako im boli predložené, 
že chceli odísť do cudzineckej légie s 
úmyslom zabíjať nevinné deti a starcov 
a že sa chceli ísť dať vyškoliť za špiónov 
s úmyslom organizovať povstanie proti 
demokratickému Československu. Na 
základe rozhodnutia súdu boli všetci odsúdení. Môj manžel bol od-
súdený na 14 rokov za vlastizradu. Výkon trestu musel nastúpiť v naj-
ťažšej skupine v  uránovej bani v Jáchymove. Celkovo si odsedel, resp. 
odpracoval trest v dĺžke 5 rokov, 2 mesiace a 29 dní.  ( pozn. red. - spo-
mienky p. Júliusa Rafaja prinesieme v nasledujúcom čísle). Po Nežnej re-
volúcii v roku 1989 ako jeden zo zakladajúcich členov VPN v Pekárňach 

ODPUSTILI SME - NEZABUDNEME
týmto výrokom sa na svojich akciách pripomína svojím členom a sympatizantom Konfederácia politických väz-
ňov Slovenska. 
My sme navštívili našu rodáčku a obyvateľku p. Soňu Rafajovú;  tetu Soňu, ako ju niektorí familiárne voláme,  
ktorá je predsedníčkou Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska Banská Bystrica (OO 
KVPS BB). 

v Brezne kontaktoval p. Javorského z 
Banskej Bystrice, ktorý vtedy zakladal 
združenie  na rehabilitáciu politických 
väzňov, ponúkali politickým väzňom 
pomoc pri získavaní dokumentov o ich 
prenasledovaní a pomáhali im pri ich 
rehabilitovaní. 
KPVS združuje nielen politických väzňov, ale aj ich rodinných prísluš-
níkov. Po smrti manžela som ostala naďalej právoplatnou členkou, 
aktívne som sa zúčastňovala spomienkových akcií, ktoré KPVS orga-
nizovala.  Na jednom zhromaždení v roku 2010  ma oslovili s ponukou 
prevziať predsedníctvo OO KPVS Banská Bystrica pre okresy Brezno, 
Banská Bystrica a Zvolen. Bola som vekovo najmladšia, ale najstaršia 
členstvom v tejto organizácii. OO KPVS Banská Bystrica zastrešuje aj 
okresy Žiar nad Hronom, Lučenec a Veľký Krtíš.  V súčasnosti má OO 
KPVS Banská Bystrica  32 členov a ich počet každým rokom ubúda. 
KPVS úzko spolupracuje s Ústavom pamäti národa, ktorý sa snaží za-
znamenávať všetky údaje z minulého režimu a uchovávať pre budúce 
generácie.  Pokiaľ mi to zdravotný stav dovoľuje, aj v súčasnosti sa s 
ostatnými členmi zúčastňujeme na akciách a pietnych spomienkach 
usporiadaných KPVS. Spomeniem aspoň niektoré z nich: 
   - Spomienkový zájazd na Oravu pri príležitosti 50. výročia úmrtia Bo-
žieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka a 60. výročia úmrtia blaho-
slavenej sestry Zdenky Schelingovej v piatok 7. augusta 2015 (v deň 
50. výročia pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka)
   - Pietnu spomienka na obete 21. augusta 1968 pri príležitosti 47. 
výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v piatok 
21. augusta 2015 
   - Pietnu spomienku  na nespravodlivo a protiprávne väznených ko-
munistickým režimom v sobotu 22. augusta 2015 v Leopoldove 
   - 65. výročie Akcie Rehoľníčky (násilného vyvezenia rehoľných sestier 
z kláštorov komunistickým režimom v auguste 1950) v sobotu 29. au-
gusta 2015 v Bratislave. 
   Veľkú podporu malo OO KPVS Banská Bystrica od dnes už zosnulého 
otca biskupa mons. Rudolfa Baláža, ktorý sa tiež veľmi angažoval pri 
vzniku a pomáhal pri činnosti a odhaľovaní skrytých a krutých sku-
točností. 

A na záver dnešného rozhovoru, v 
čom vidíte prínos KPVS pre našu 
spoločnosť a čo by ste chceli odkázať 
hlavne mladším generáciám, ktoré si 
toto obdobie nepamätajú, alebo len 
matne. 
   Ešte vždy je mnoho neodhalených a 
nevysvetlených bielych miest obdobia 
minulého režimu. Niekedy sa naša spo-
ločnosť správa tak, ako keby sa  vôbec 
nestali a niektoré udalosti sa predsta-
vitelia niektorých politických garnitúr 
snažili akoby ututlať. Preto je potrebné 
všetky svedectvá dať do pozornosti 
hlavnej mladej generácii, uchovávať ich 
pre budúce generácie. Aj dnes sa na roz-

ličných úsekoch nášho života musí namáhavo bojovať o viac slobody, 
pravdy a spravodlivosti, a aj viac lásky.  A my sme na strane týchto 
hodnôt. 

( pokračovanie nabudúce ) 
Za rozhovor ďakujú Silvia Vilhanová a Mária Pančíková 
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Čo rozprávali pamätníci

   Keď umrel v mladom veku po-
sledný kováč z rodu Havašovcov, 
zostala dedina nielen bez maj-
stra, ale aj bez šmykne, kováč-
skej vyhne. Na jej mieste bola 
postavená budova Potravného 
družstva. /dnešný obchod/
Kováč Vojtech Zachar
   Kováčske práce obec „postrá-
dala“. Do starej, opustenej vyhne 
pri mlyne prišiel mladý kováč 
Vojtech Zachar, rodák z  Dolnej 
Lehoty. Priviedol si manželku, 
ktorá pochádzala z  Hornej Le-
hoty. Najprv bývali v  podnájme 
u  Králikov v  Lúžku pri Javoro-
vej. Keď sa mu podarilo odkúpiť 
dom od rodiny Žabkovej, natrva-
lo sa tu usadil. Oproti, na druhej 
strane cesty, pod Vŕškami, sme-
rom na Závoz (na Piesok) obec 
postavila novú, zrubovú vyhňu. Do rodiny 
kováča sa narodili dve dcéry, Iľka a  Žanka. 
V 30-tych a 40-tych rokoch min. storočia sa 
majster kováč nemohol sťažovať na nedo-
statok práce, postupne sa u neho vyučili aj 
niekoľkí učni. Boli to chlapci z  dediny, ktorí 
sa neskôr venovali tejto profesii v okolitých 
fabrikách. Po znárodnení museli ukončiť prá-
cu aj malí živnostníci, tak sa kováč Zachar za-
mestnal ako nočný strážnik čističky vody na 
Piesku. Objekt stál v blízkosti hydrocentrály 
(elektrárne pod Dielom), kde vtedy pracovali 
niekoľkí Valašťania. 
   Majitelia konských záprahov vstupovali do 
Jednotného roľníckeho družstva a venova-
li sa povozníctvu na „spoločnom“ majetku. 
Ťažné zvieratá bolo treba občas podkúvať. 
Na požiadanie bývalý kováč Zachar vo vyhni 
rozkúril, pomocník dúchal mechy. Raz som 

POSLEDNÝ DEDINSKÝ KOVÁČ

sa išla na túto prácu pozrieť s mojím starým 
otcom, keď naše kobylky Pejka a Kata (vte-
dy už vlastne družstevné) potrebovali nové 
podkovy. Najprv im kováč vyčistil kopytá, 
potom priklincoval žeravé podkovy. Starý 
otec s pomocníkom museli držať pri tejto ne-
bezpečnej práci kobylkám nohy a ukľudňo-
vať ich. Bála som sa, aby im zvieratá neublí-
žili. Neskôr, keď JRD nahradil Štátny majetok, 
chodili kočiši (takto pomenovali profesiu po-
vozníkov) podkúvať do Lopeja.
   Tak ako v iných dedinách aj v našej žili fi glia-
ri a huncúti, ktorí sa vedeli zabávať na účet 
iných. Chlapi – elektrikári a  strojníci, ktorí 
pracovali v hydrocentrále, pobadali, že býva-
lý kováč je poverčivý človek. Keď v noci strá-
žil susedný vodárenský objekt, zišiel jeden 
z  chlapov do šachty, búchal tyčou na rúry 
a kričal: „Hohó! Kováč, chystaj sa do roboty, 

čerta treba podkú-
vať!“ Ozvena sa nies-
la ku vystrašenému 
Zacharovi a ten ako 
bez duše pribehol do 
hydrocentrály vyža-
lovať sa, čo sa mu pri-
hodilo. Vtom dobehol 
od blízkej studničky 
ujo Jano Bánik – Kan-
ko, pofŕkaný vodou a 
v  džbáne vody len na 
dne. Starí ľudia, býva-
lí baníci z  tohto kraja 
verili poverám o „per-
moníkoch“ a čiernej 
panej. Taká vraj bola 

pri žliebku. Vysoká, v čiernych šatách, s ruka-
vicami povyše lakťov. Ujo Jano zadychčaným 
hlasom prehovoril. „Povedala mi, ešte šťastie, 
Janko, že si to ty. Keby niekto druhý, tak je 
po ňom. Chlapi, nože mi nalejte za kalíšok 
alebo aspoň tých Ochmanských  /Hofman-
ských/ kvapkou!“ Kováč Zachar vybral trasú-
cimi rukami ťapku z vrecka a podal chlapom 

s prosbou. „Chlapi, aj mne 
z  tých kvapkou“. (Kvapky 
užívali ľudia proti rôznym 
žalúdočným ťažkostiam.) 
Inokedy zas ujo Jano videl 
pri vode ozrutného hada, 
ktorý keď raz chvostom 
šibol, tri kubíky piesku na 
breh vyhodil.
   Poverčivý strážnik pre 
veľký strach chodil v noci 
ku chlapom do centrály 
do tých čias, kým sa ne-
zdôveril svojej žene. Ona 
neverila na také bludy a 
začala chodiť do nočnej 
smeny s ním, aby mu do-
kázala, že si niekto z neho 
robil žarty. Kováčova žena 
bola chýrna krajčírka. 
Zvlášť jej dievčatá, dcéry 

a vnučka chodili vyparádené ako z módne-
ho salónu. 
   S  posledným dedinským kováčom Vojte-
chom Zacharom zaniklo vo Valaskej kedysi 
tak prosperujúce remeslo. Na mieste, kde 
stála jeho „šmykňa“, sú dnes postavené ga-
ráže.
   Dodatok:
Mgr. Tomáš Bánik zaznamenal a popísal prá-
cu a vybavenie spomínanej kováčskej a pod-
kúvačskej dielne podľa stavu okolo roku 1950, 
pred jej zrušením. Podľa výpovede vtedajšie-
ho kováčskeho pomocníka Martina Švantne-
ra (od Ochymov), bolo v strede vyhne ohnisko. 
Vedľa bola nákova a  súdok s  vodou. Dym sa 
odvádzal komínom, mechy boli na povale 
a ťahali sa retiazkou. Ďalšie náradie a náčinie 
je opísané na celej strane, poväčšine sú názvy 
prevzaté z  nemčiny. Pre zaujímavosť niekto-
ré uvediem: „gvindajzeň“, „otinka“, „bonfajl“, 
„rundhamer“, „rajbor“ „rafcigle“, „ špicirgeľ“.
U  majstra Vojtecha Zachara bol vyučený aj 
Ján Kúdelka (od Telekov), ktorý bol informá-
torom Mgr. Tomáša Bánika o  podkúvačstve. 
Keď si postavil Ján Kúdelka dom na konci 
dediny „Za ulicou“, venoval sa popri svojej 
práci podkúvaniu koní na zmodernizovanom 
zariadení. Pahreba na železnom stojane bola 
rozdúchavaná elektrickým kompresorom. 
Dnes sú už nie ani títo spomínaní kováči me-
dzi živými, ale zanechali nám svojou výpove-
ďou dedičstvo, aby sme my, ďalšie pokolenia, 
mali predstavu o  ťažkej práci aj o  zručnosti 
našich valaštianskych kováčov.

   Mária Luptáková 
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   Mala som vtedy 14 rokov. Práve sme boli na prázdninách v malej dedinke pri Prievidzi, odkiaľ pochádzala moja matka. Otec bol doma vo Va-
laskej. Keď sa dozvedel, čo sa stalo, pozháňal auto a prišiel po nás. Staršia sestra bola pred pôrodom. V obci panovalo vzrušenie, strach aj zlosť. S 
kamarátkami sme sa chodili pozerať na tanky, ktoré stáli na novej asfaltovej ceste pod fabrikou na Piesku /pod ťahárňou/. Ľudia sa pýtali ruských 
vojakov, že po čo prišli, že u nás je všetko v poriadku. Vojaci boli akoby zaskočení, sami nevedeli, po čo vlastne prišli, veď všade bol pokoj. Pred bý-
valým zelovocom na Námestí 1. mája /teraz je tam cukráreň/, prebiehala petičná akcia proti okupácii spojeneckými vojskami. Hrdo sme sa tam s 
kamarátkami podpísali.
   Človek by si myslel, že niečo také sa už nemôže opakovať. Po hrozných vojnách, že sa ľudia poučia, že nebudú bezohľadne siahať na cudzie. Opak 
je pravdou. Človek, ľudstvo je zdá sa nepoučiteľné.  Všade to vrie. Po celom svete. Neprávosti sa dejú aj naďalej. Ľudstvo asi trpí ťažko liečiteľnou 
chorobou, ktorá je zmesou sebectva, pokrytectva, zištnosti, ľahostajnosti, povrchnosti. Ženieme sa za vidinou bohatstva, majetku, moci, peňazí 
na úkor ľudí, ktorí sa snažia poctivo pracovať, žiť, aby zabezpečili základné potreby pre svoje rodiny. Sprievodné javy tejto choroby sú kšeftárstvo, 
podplácanie, podvody, klamstvo. K čomu to môže viesť? K napätiu, nepokojom, k agresivite? Rodiny sa nám rozožierajú zvnútra. Preto všetka česť, 
úcta, uznanie tým ľuďom a rodinám, ktoré ešte čestne a zodpovedne fungujú. A je ich ešte našťastie dosť.

Mapava
A ako si vy spomínate na udalosti augusta 1968? Podeľte sa s ostatnými so svojimi spomienkami.

Redakčná rada

   Do Valaštianskeho hlásnika prispievam článkami o histórii obce. Často 
sa stretávam s  ľuďmi, ktorí mi k danej téme môžu niečo povedať. Popri 
tom si vypočujem aj ich názory, čo by malo alebo naopak nemuselo byť 
v novinách. Zvlášť tým skôr narodeným chýba rubrika „Rozlúčili sme sa“, 
ktorá sa v posledných číslach vytratila. V skrátenej podobe, s najdôležitej-
šími údajmi zo života zomrelých by sa snáď mohla na stránku novín vrátiť.  
Starší ľudia nemajú počítače, internet. Treba určiť jasné pravidlá, kedy, kde 
a komu môžu odovzdať článok písaný perom.
   V poslednom čísle hlásnika nejakým nedopatrením chýbali dve mená, 
v tom čase zosnulých spoluobčanov. 
Jedným z nich bol pán JÁN DATKO, známy to človek celému sídlisku, ako aj 
celej dedine. Koho stretol, s každým prehodil pár slov 
alebo ho odviezol na aute do starej časti  Valaskej, či 
opačne do sídliska. Nohy mu posledné roky neslúžili 
tak, ako by chcel. Veď sa dosť od „mladi“ narobil, na-
chodil za koníkmi, neskôr nastál za strojom vo fabri-
ke. Bez jeho spevu a hry na heligónke sa nezaobišla 
žiadna kultúrna alebo spoločenská udalosť v  obci. 
Vychoval si za seba „náhradníkov“ -  pokračovateľov, 
milovníkov folklóru, hudby a spevu. Spolu s manžel-
kou vodili svoje deti Richarda a Andrejku do Brezna, 
kde pôsobili celé detstvo v súbore Šťastné detstvo. Starý otec Ján Datko 
mal nadovšetko rád svojich päť vnúčat. Nevymeškal ani jediný ich koncert 
v hudobnej škole, ani jediné vystúpenie na javisku. Deti a vnúčatá priúčal 
aj nábožným a mariánskym piesňam. Bolo radosťou a potešením pre nás 
divákov sledovať ich spoločné vianočné vystúpenia. 
Pán Ján Datko svojím príkladným životom, starostlivosťou a láskou k svo-
jej rodine, k Bohu sa môže s hrdosťou pozerať z neba na svoje dielo, ktoré 
tu po sebe zanechal.  

   Mária Luptáková

Nezabúdajme na ľudí.... Možno aj 
toto si povedal kolektív Horehron-
ského múzea v Brezne a usporiadal 
pri  príležitosti 1. výročia úmrtia 
Mgr. Jána Weissa stretnutie veno-
vané spomienkam na neho.
Po vstupe do Meštianskeho domu 
č. 13 nám Mgr. Hana Peterajová 
odporučila pozrieť si aktuálnu vý-
stavu fotografi í venovanú bývalé-
mu p. riaditeľovi HM J. Weissovi. Na 
fotografi ách som okrem jeho osoby 
spoznala svojho otca – Jozefa Sliv-
ku a  mnoho iných známych tvárí 
z kultúrneho života. Ako v sprievod-
nom slove povedala aktuálna p. 
riaditeľka Mgr. Ivica Krištofová, bolo 
náročné vybrať z množstva fotodo-
kumentov, na ktorých Jano bol, pre-
tože väčšinou stál na druhej strane 
a  fotil. Odporúčam výstavu navští-
viť. Na tomto podujatí som stretla 
mnoho osobností, ktoré sa po smrti 
môjho otca v istej miere vytratili. Tu 
som sa mohla porozprávať s ĽUĎMI, 
ktorí prišli vzdať úctu Janovi. MUDr. 
Martin Tesák, MUDr. Kreutz, Petr-
lovci, Ľubo Medveď, Ľubo Tatarka, 
Peter Blaha, Lacko Macko, Jozef 
Medveď, Paľo Hass, Peter Halasz, 
p. Ihringová, p. Kovačovičová a iní. 

Spomienka na 21. august 1968

NEZABÚDAJME NA ĽUDÍ, 
ktorí svojím životom zanechali hlbokú stopu v našej obci

S  problematikou odovzdávania prí-
spevkov sme sa opakovane zaoberali 
aj na stretnutiach redakčnej rady. Po 
dohovore s  pánom starostom Ing. 
Jurajom Uhrinom sme sa dohodli na 
kontaktnej osobe, ktorá bude prebe-
rať písomný materiál od občanov, 
ktorí nemajú prístup k  internetu. To-
uto osobou je poverená sekretárka 
starostu obce p. Alexandra Murínová, 
ktorá bude preberať písomné materi-
ály v  pracovnej dobe. Občania, ktorí 
majú prístup na internet, môžu svoje 
príspevky posielať na mailovú adresu 
valastianskyhlasnik@gmail.com .
Občania, ktorí majú záujem o uverej-
nenie nekrológu, nech tento doručia 
na sekretariát OcÚ alebo na vyššie 
uvedenú mailovú adresu.

Redakčná rada

JÁN  WEISS
Janovi kamaráti pospomínali na 
stretnutia a zážitky s ním, na veľkosť 
jeho osobnosti, na neustále báda-
nie, prácu v  etnografi i, precíznosť, 
neúnavnosť. V  kruhu týchto skve-
lých ľudí som si spomenula nielen 
na Jana, ale aj  na môjho otca, pre-
tože mali kopu spoločne prežitého. 
Boli kamaráti i kolegovia. Život Jána 
Weissa bol hodnotný, činorodý. Po-
dieľal sa na mnohých publikáciách: 
Brezno v  spomienkach, Monogra-
fi a obce Valaská, Tradičné remeslá 
a  ich majstri, Liatinová krása, 
Smaltovaný riad z Hronca,  Mono-
grafi a Brezna... Spolupracoval na 
množstve etnografi ckých výstav. 
Kooperoval s  FS Mostár, kde dbal 
na čistotu reprodukovanej hudby 
i  tanca, účinkoval spolu s  Petrom 
Berčíkom na ústnej harmonike, na 
heligónke, drumbli. Jano patril me-
dzi ľudí, ktorí obetovali svoj život 
práci a každý, kto sa s ním stretol, si 
ho zapamätal.

Hold jeho práci, 
česť jeho pamiatke!

Silvia Vilhanová



ako na to. Je zaujímavá takáto práca 
s inými ľuďmi?
Chodím do klubu dôchodcov, bola som 
aj v  škole. Ľudia sa snažia, niektorí to už 
aj vedeli, aspoň ten základ, čiže je to za-
ujímavé. Najmä s malými deťmi. Deti baví 
vyrábať niečo, hlavne pre mamičku.
- Keby s tým niekto chcel začať, čo na to 
potrebuje? Čo si na to musí zaobstarať?
Najdôležitejší je papier. Potom taviaca 

silikónová pištoľ, le-
pidlo a  ihlicu 

na krútenie 
papiera. 

A  po-
tom 

t o 

u ž 
z á -

visí od 
samotné-

ho výrobku, 
čo chce urobiť. 

Dôležité je aj farbenie. Ja 
odporúčam najprv nafarbiť papier a  po-
tom pliesť, aby sa potom niečo z farby ne-
rozmočilo a nerozpilo. Navyše, všetko je to 
náročné na čas, teda robiť to na zárobok 
by sa asi neoplatilo. V prípade, že by mal 
niekto záujem o zaškolenie, nebude mi to 

- Akým technikám sa ve-
nujete?
V  minulosti to bolo plete-
nie, najmä nórskych vzorov, 
a  vyšívanie, no na to treba 
dobrý zrak, a  tak som so 
stúpajúcim vekom postup-
ne prešla na pletenie z pa-
piera, skladanie kvetov ku-
sudama, servítkovú tech-
niku a  zhotovovanie kytíc 
z bonbónov a hodvábnych 
stúh.
- Takže určiť časové roz-
medzie, ako dlho sa venu-
jete tejto záľube, bude asi 
náročné.
Pletenie a  vyšívanie je zá-
ľuba z  mladosti. K  tomu 
ostatnému som sa dostala, 
keď som išla na dôchodok, 
čo sú tri roky.
- Čo vás k  spomínanej 
záľube priviedlo, najmä 
k papierovým výtvorom?
Vždy ma pútalo niečo tvoriť, niečo urobiť, 
vždy ma pútali ručné práce, a keďže vyší-
vať a  štrikovať už nemôžem, prešla som 
na hrubšiu prácu, ktorá si nevyžaduje takú 
presnosť a precíznosť.
- Kde vyhľadávate nové nápady?
Základ mám z  internetu a  všetko ostat-
né je z  mojej hlavy. Na internete som sa 
naučila samotnú techniku a aký vý-
sledný tvar to dostane, to je už 
len moja práca. Mojím naj-
väčším zdrojom je moja 
fantázia.
- Máte aj nejakú oso-
bu, ktorá vás inšpi-
ruje?
Nie, skôr som za-
čala tvoriť podľa 
aktuálnych ob-
dobí, tie ma in-
špirujú. Vianočné 
dekorácie, po Via-
nociach ešte ne-
jaké tie zimné, ako 
snehuliak napríklad, 
potom veľkonočné 
zajace a  sliepky. V  lete 
kvety a  robila som pletený 
dáždnik z  kvetov kusudama. 
A tak ďalej.

- Kto vám pomáha s realizáciou?
Väčšinou nikto, no keď mi treba niečo 
s drevom, čo si sama neviem, tak syn Ma-
rek.
- Pokiaľ viem, tak ste sa zú-
častnili nejakých tvori-
vých dielní, kde ste 
učili a  ukazovali, 
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Predstavujeme vám
Kvety, ktoré nikdy nezvädnú, kytice, ktoré chutia a darčeky, ktoré sú originálne. Toto 
a ešte omnoho viac je dielom našej rodáčky Margity Hahnovej, ktorá mi porozprá-
vala o svojej záľube.
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Dňa 25.7. 2015 sa v Liptovskej Lúžnej ko-

nal 11. ročník Medzinárodných majstrov-

stiev SR v strihaní oviec. Svoju šikovnosť 

a rýchlosť si vyskúšali ôsmi strihači zo Slo-

venska a Poľska. Hodnotil sa čas a kvalita 

ostrihania oviec. Aj naša obec má šikov-

ných strihačov a z toho dvaja Peter Kuče-

ra st. a Marek Marko si aj zasúťažili. Marek 

Marko len s malou stratou skončil na 5. 

mieste a Peter Kučera st. na 3. mieste. Po 

gratuláciách sa už všetci tešili na pozvanie 

do Dolného Hričova na 11. ročník Hričov-

ských p astorále. Tu si zmerali sily v striha-

ní oviec 13 strihači, medzi nimi opäť Peter 

Kučera st., Marek Marko, Radovan Sepeši 

a Martin Olšiak. Tak ako v Lúžnej, aj tu sa 

ukázali ako najšikovnejší strihači.

Nebolo to ľahké, všetci sú majstrami svoj-

ho remesla, ale Peter Kučera st. skončil 

na 3. mieste. A najmladší strihač Marek 

Marko skončil na krásnom 1. mieste. Bola 

to preňho veľká udalosť a hlavne veľká 

radosť, keď  mu všetci strihači blahoželali 

a mali rešpekt z jeho výkonu. Ako jeden 

z nich povedal: ,,Mladý nám to natrel.” Ja 

ako manželka a matka som na nich prá-

vom hrdá. Nech sa im aj naďalej darí, veď 

šíria dobré meno aj našej obci. 

 Ľuba Kučerová

robiť problém, rada po-
môžem pri vyrábaní.
- Robíte aj na objed-
návku?
Áno, najmä kytice ro-
bievam, potom pierka 
na svadbu. Robila som 
raz aj kyticu na auto, 
len to je veľmi nároč-
né. No napríklad kyti-
ca z  hodvábnych stúh, 
hoci je fi nančne náročná 
na materiál, preto je aj jej 
cena vyššia, je obľúbená naj-
mä u  neviest, lebo je krásna 
navždy. Ak má byť kytica na 
narodeniny, napíšem tam špeciál-
nou zlatou alebo striebornou farbou 
aj číslo.
- Takže ak by niekto hľadal zaujímavý 
a  najmä originálny darček, vie, kam sa 
má obrátiť, pretože to vyzerá naozaj 
pôsobivo.

Strihači 
z Valaskej

Samozrejme, a ešte radšej budem, keď ten 
niekto príde a  urobí ten darček spolu so 
mnou.

Rozhovor a fotografi e Michaela Rafajová
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Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na valaštianskom cintoríne spíš svoj večný sen.
Len sviecu horiacu a krásnu kyticu na hrob ti môžeme dať
a na krásne prežité roky s tebou spomínať.
Mal si nás rád a chcel si ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel opustiť.

Dňa 01.08. 2 015 sme si pripomenuli prvé 
smutné výročie od smrti nášho milovaného 
syna, brata a vnuka Martina Babčana. 

S láskou spomína celá rodina.

Odišiel si tichúčko, nečakane. 
Zastalo srdiečko Tvoje mladé, 
zavreli sa oči, stuhlo telo, 
stíchol Tvoj hlas, 
anjel strážny neprišiel včas. 
Tak veľmi Miško chýbaš nám, 
na dlhú cestu odišiel si sám. 
Tam v raji nebeskom, večný pokoj maj, 
si naším anjelom, na zemi nás chráň. 

Dňa 16. augusta by oslávil svoje  27. na-
rodeniny  náš milovaný synček, vnúčik, 
synovec, bratranec a kamarát 

Miško Kováč 

a dňa 24. augusta si pripomíname smutné 
šieste výročie, keď nás po tragickej nehode navždy opustil. 

S láskou a večnou bolesťou v srdci na Teba spomína mama, 
starká, otec, blízka rodina a kamaráti. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKYV pokojnom, tichom žitia prúde 
ďalší rad rokov nech vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, šťastie. 
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia 
a s nimi spolu srdcia naše
nech vám dá Pán Boh veľa zdravia!
 

Ing. Vojtech Vichr, 85 r. 
Ján Gallo, 80 r. 

Rozália Rosíková, 80 r. 
MUDr. Ružena Ďurišová, 80 r .

Juliana Krahulcová, 75 r. 
Marta Kardhordová, 75 r. 

Anna Bundová, 75 r. 
Vladimír Kišš, 75 r. 

Helena Kokavcová, 70 r. 
Mária Macková, 70 r. 

Ján Krištek, 70 r. 
Helena Suchá, 70 r. 

Mária Kúdelková, 70 r. 
Mária Pipichová, 70 r. 
Emília Ilievová, 70 r. 
Eva Haľková, 70 r. 

Mária Škultétyová, 70 r. 

ROZLÚČILI SME SA

mm žittia pprrúde
cch vámámm rrrasasastititititt eeee

sviiatkokokoom mm mm bububububudedededededed ,,
skuku,, šťšťšťšťťasasasasa titiitit e.e.e.e.e. 

orrre e e čačačačačašešešešeše,,,,,
nggomomom zzzza aaaa nánánánásss vrvrvrvrvravavavavavaviaiaiaiaiaiaa 
ciiaa naaaaašešešešeš
BooB hh veeeeľaľaľaa zzzzdrdrdrdrdrdravavavavaviaiaiaiaia!!!!!!!

JUBILANTI

PREDSTAVUJEME NOVÝCH 
OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE

09.06.2015 – Michal Brezničan
13.06.2015  – Matúš Špalek

18.07.2015 – Nina Liliana Pehelová
22.07.2015 – Adam Buček
30.07.2015 – David Bartoš

Je ticho po bolesti,
je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, vyklonené sviece
a zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu,
keď slzy vyplavili klasobranie dní,
keď slovo ešte naposledy zazvoní.
Láska - ako ľahko zapraskali putá,
čo držali nás pevne k zemi,
keď sme sa oddávali kvetom
pre zakvitnutie zajtrajšie.

14.06.2015 – Pelagia Muchová 
16.06.2015 – Ján Datko

10.07.2015 – Anna Peťková 
11.07.2015 – Gustáv Koľaj 

01.08.2015 – Mária Lalíková 
17.08.2015 – Mária Kosnová

20.08.2015 – Mária Wágnerová

Uzavreli manželstvo
 11.07.2015 – Peter Tasáry – Iveta Adamcová
14.08.2015 – Milan Held – Eva Markusová

 Dozneli akordy slobody, odteraz na husliach spolu budete 
hrať. Žite tak, aby tóny nezhody, nemuseli ste počúvať.

Z rannej rosy spektra farieb, 
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne 
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami 
utešené dieťa,
nech na teba iba dobré 
sudby žitia letia,
nech ti Pán Boh požehnáva 

všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krás-
nom 
mnohé dlhé roky.
Nadišla tá šťastná chvíľa, 
matka dieťa porodila. 
Vietor odvial čierne chmáry, 
zostal úsmev, radosť v tvári.
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Život je pre ňu už len minulosť,
a tak hľadajúc inde, chce nájsť prítomnosť.

26.09.2015 si pripomíname 1. výročie, 
kedy svoju dušu odovzdala nebeskému 
Otcovi 

Irenka Miklošová. 

S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plameni sviečky sa za Teba modlíme. 

Dňa 01. augusta uplynuly 2 roky, odkedy 
nás opustil manžel, starý otec, 

Silvester Medveď.

S láskou a úctou spomína manželka, deti 
s rodinou. 

Hoci si odišiel a niet Ťa už medzi nami, 
v našich srdciach ostaneš vždy s nami. 

Dňa 23. júla sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia 

Pavla Pekára. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, syno-
via s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. 

Pod krížom Tvojím drahý Kriste, 
vždy hľadal som a našiel útočište. 

Dňa 06. augusta 2015 sme si pripomenuli 
4. výročie odchodu do večnosti nášho prí-
buzného 

Ivana Faška. 

Kytice zo spomienok a z lásky uvité,
sú v našich srdciach navždy pre Teba ukryté. 
V modlitbách sme stále s Tebou. 

Matka, synovia  Ján a Ivan, brat Igor a ostatná rodina, pria-
telia a známi. 

Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že náš otec je niekde 
tam. Pri tom pohľade si slzy stierame, na neho s láskou spo-
míname.
Dňa 14. 09. 2015 uplynie 5 rokov odo dňa, 
kedy sme sa navždy rozlúčili s naším man-
želom, otcom a starým otcom 

Jánom Dundovičom  

z Valaskej. S láskou spomína manželka 
Marta, deti s rodinami a ostatná rodina.

8. augusta sa konal už 4. ročník Husky HN Quadrathlonu na Krpáčove. 
Ide o veľmi atraktívnu súťaž v štvorboji - 350m plávanie, 13km bicykel, 
500m kanoe a 4km beh. Súťažia jednotlivci, ale aj štafety. Súťaž orga-
nizuje hotel Polianka. Tento rok sa zhostil moderovania Andrej Bičan, 
čo prispelo k  veľmi dobrej nálade a  atmosfére podujatia. Po súťaži 
pokračoval program - hrala živá kapela a  o  zábavu bolo postarané. 
Ak neviete, čo s časom, tak na budúci rok v auguste príďte povzbudiť 
športovcov a môžete si užiť krásny deň so skvelými zážitkami, aj sprie-
vodnými akciami pre deti. Tak o rok!

                 Mgr . Jana Pohorelcová

Milí žiaci, milí rodičia!
V šk. roku 2015/2016 bude jednou 
zo záujmových činností našej ško-
ly (ZŠ Jaroslava Simana), z ktorých 
si budete môcť vybrať, aj turistický 
krúžok. Poviete si - nič nové, ale 
tohto roku nás čakajú omnoho 
zaujímavejšie túry v priebehu jed-
ného školského roka, ako to bolo 
doteraz.
Turistický krúžok bude pre deti od 
4. ročníka až po 9. ročník.
A na čo sa môžete tešiť? 
Tak napríklad na jeseň sa chystá-
me do Vysokých  Tatier - na Chatu 

TURISTICKÝ KRÚŽOK 
v šk. roku 2015/2016

pod Rysmi, na jar sa vydáme do 
Slovenského krasu - do Zádielskej 
doliny, na konci školského roka 
to budú nádherné Súľovské skaly 
s  hradom na Považí. Okrem toho 
nezabudneme ani na Nízke Tatry 
a naše okolie. 
Ak ste zdatní a máte radi prírodu, 
pohyb a  nové zážitky s  dobrou 
a veselou partiou, tak ste srdečne 
vítaní a počas septembra sa môže-
te do krúžku prihlásiť u p.uč. Poho-
relcovej.

Mgr. Jana Pohorelcová

Husky HN Quadrathlon na Krpáčove
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Mužstvo dospelí  I. trieda v sezóne 2014/2015 ob-
sadilo 6. miesto.
Mužstvo starších žiakov I. trieda v  sezóne 
2014/2015 obsadilo 4. miesto.
Mužstvo prípravka v sezóne 2014/2015 vyhralo 4 turnaje.

VYHODNOTENIE ROČNÍKA 2014 - 2015 / STARŠÍ ŽIACI / 
Jarné obdobie ročníka bolo rozdelené do dvoch častí. Prípravná časť 
trvala od 
10. januára do 8. apríla. Hlavná časť trvala od 10. apríla do 21. júna. 
V prípravnej časti tréningy prebiehali v telocvični základnej školy a 
tie boli zamerané na rozvoj obratnosti, koordinácie a rozvoj loptovej 
techniky. Tréningy v teréne boli zamerané na rozvoj vytrvalosti a vytr-
valosti v rýchlosti. V hlavnom období tréningové jednotky boli zame-
rané na rozvoj loptovej techniky, zdokonaľovanie prihrávky a streľby 
na bránu po narážačke. 
Na jar 2015 sme odohrali 10 zápasov, z toho sme 4 vyhrali, 2 remizova-
li a 4 prehrali, skóre sme mali 36:24 a získali sme 17 bodov.
Celkove sme v sezóne 2014 / 2015 obsadili 4. miesto. Z 20 zápasov 
sme 10 vyhrali, 2 remizovali, 8 prehrali, skóre sme mali 67:48 a získali 
sme 32 bodov. Po poslednom zápase sa konalo aj posedenie, kde sme 
sa rozlúčili s chlapcami, ktorí končili v kategórii žiakov a zároveň sme 
vyhodnotili najlepších hráčov. S kolektívom sa rozlúčil Miloš Janík, 
najlepší strelec - Adamovičová Patrícia, najvšestrannejší hráč - Filip 
Trunek, najlepšiu dochádzku na tréning a zároveň aj najlepší hráč bol 
vyhodnotený - Rado Markus. Podujatia sa zúčastnili členovia výboru 
- pokladník p. Barzík, p. Badinka, ktorý sponzoruje pranie dresov, p. 
Štrba - predseda OFK Slovan Valaská a starosta obce p. Uhrin, ktorý 
aj odovzdával  najlepším vecné ceny. Na záver chcem poďakovať p. 
Poliakovi Samovi, ktorý kosieval trávnaté ihrisko za Hronom, p. Polia-
kovi Marekovi, ktorý podaroval hráčom čerstvé ovocie, podniku Cafe 
Maestro a manželom Dobrotovcom, ktorí sponzorovali občerstvenie a 
chutnú PIZZU, obecnému úradu a nakoniec trénerom p. Vilhanovi, p. 
Babčanovi, p. Dankovi.

VYHODNOTENIE ROČNÍKA 2014 - 2015 / PÍPRAVKA/
V lete 2014 na podnet trénera p. Danka sme sa rozhodli, a futbalo-
vý výbor to aj schválil, že do ofi ciálnej súťaže okrem starších žiakov 
prihlásime aj prípravku. Túto súťaž tvoria mužstvá Partizán Č. Balog 
„A“, Partizán Č. Balog „B“, Braväcovo, Heľpa, Brusno a Valaská. Súťaž sa 

Okienko  
OFK  SLOVAN VALASKÁ

hrá turnajovým spôsobom pri každom prihlásenom mužstve. Na je-
seň 2014 sme odohrali 5 turnajov, z toho na štyroch sme obsadili 1. 
miesto a na jednom sme obsadili 4. miesto. Odohrali sme 23 zápasov, 
z toho sme 19 zápasov vyhrali 2 zápasy sme remízovali a 2 zápasy sme 
prehrali a zo skóre 48:9 sme boli najlepšie mužstvo v súťaži. O góly sa 
rozdelili: Spišiak 16, Výbošťok 10, Berák 7, Baran 4, Patúš Tomáš 3, Maj-
chút 2, Patúš Lukáš 1, Švantner 1, Kožiak Tomáš 1, Szalai 1.
Na jar 2015 sa v súťaži pokračovalo, ale už sa nám tak nedarilo. Odo-
hrali sme 5 turnajov v nich sme končili nasledovne - jedenkrát sme 
skončili na 2. mieste, jedenkrát sme skončili na 3. mieste, jedenkrát 
sme skončili na 4. mieste, jedenkrát na 5. mieste a jedenkrát na 6. 
mieste. Odohrali sme 23 zápasov, z toho 5 výhier , 7 remíz a 11 prehier 
a skóre 10:24. Góly dali: Spišiak 6, Podrážka D. 2, Švantner 1, Leitner 1.

Rozpis majstrovských zápasov I. trieda dospelí, jesenná časť 
2015/2016

02.08.2015 16:30 -  1.kolo  -  vonku  -  Hronec
09.08.2015 16:30  - 2.kolo  -  doma  -  Osrblie
15.08.2015 18:30  - 3.kolo  -  vonku  -  Šalková B
23.08.2015 16:00  - 4.kolo  -  doma  -  Jasenie
30.08.2015 16:00  - 5.kolo  -  vonku  -  Bacúch
06.09.2015 15:30  - 6.kolo  -  doma  -  Slovenska Ľupča
13.09.2015 15:30  - 7.kolo  -  vonku  -  Poniky
20.09.2015 15:00  - 8.kolo  -  vonku  -  Nemecká
27.09.2015 15:00  - 9.kolo  -  doma  -  Strelníky
04.10.2015 14:30  - 10.kolo  -  vonku  -  Jakub
11.10.2015 14:30  - 11.kolo  -  doma  -  Michalová
18.10.2015 14:00  - 12.kolo  -  vonku  -  Čierny Balog
25.10.2015 14:00  - 13.kolo  -  doma  -  Lučatín

Rozpis majstrovských zápasov I. trieda žiaci, jesenná časť 
2015/2016

06.09.2015 13:30  - 1.kolo  -  doma  -  Priechod
13.09.2015 10:30  - 2.kolo  -  vonku  -  Hrochoť
20.09.2015 10:30  - 3.kolo  -  doma  -  P. Polhora
27.09.2015 10:30  - 4.kolo  -  vonku  -  Sásová
04.10.2015 10:30  - 5.kolo  -   doma  -  Šalková
11.10.2015 10:30  - 6.kolo  -   vonku  -  Jasenie
18.10.2015 10:30  - 7.kolo  -   voľno
25.10.2015 10:30  - 8.kolo  -   vonku  -  Priechod

Chcel by som pozvať všetkých milovníkov futbalu na zápasy, aby prišli 
povzbudiť a podporiť naše mužstvá v novej sezóne.

Ľubomír Danko

Dňa 22.8. 2015 sa konal  3. ročník hokejbalo-
vého turnaja ,,SUMMER CUP VALASKÁ‘‘,  kto-
rý sa uskutočnil vo Valaskej  za účasti piatich 
družstiev. Turnaja sa zúčastnili tieto družstvá: 
Wanderers Valaská,  ĎurišTEAM Valaská,  VIC-
TORS Podbrezová,  ROLTA Brezno a MIXTEAM.  
Systém hry sme zvolili každý s každým, za vý-
hru sa pripočítali tri body do tabuľky, kde pri 

Hokejbalový turnaj Valaská 2015
rovnosti  bodov rozhoduje o vyššie postave-
nom vzájomný zápas. Zápasy boli vyrovnané 
a mnohokrát sa rozhodlo až v samom závere. 
Víťazmi turnaja sa stalo družsto ĎurišTEAM 
Valaská v zložení : Sveťo Slivka, Raďo Mojžiš, 
Tibor Benedik, Matúš Kocka, Karol Krumpál, 
Števo Šimko.
Výsledky :
ROLTA Brezno - Wanderers Valaská  4:9
MIXTEAM  - ĎurišTEAM Valaská  4:7
VICTORS Podbrezová - ROLTA Brezno  7:3
MIXTEAM - Wanderers Valaská  7:8
VICTORS Podbrezová - ĎurišTEAM Valaská  5:6
ROLTA Brezno - MIXTEAM  14:2
VICTORS Podbrezová - Wanderers Valaská  6:5
ROLTA Brezno - ĎurišTEAM Valaská  11:7
VICTORS Podbrezová - MIXTEAM  4:2
Wanderers Valaská - ĎurišTEAM Valaská  8:11

Konečná tabuľka :
1. ĎurišTEAM Valaská 4 3 0 1 - 9 b

2. VICTORS Podbrezová 4 3 0 1 - 9 b
3. Wanderers Valaská 4 2 0 2 - 6 b
4. ROLTA Brezno 4 2 0 2 - 6 b
5. MIXTEAM 4 0 0 4 - 0 b

Poďakovanie patrí sponzorom: Moje potravi-
ny - Marek Poliak, OcU Valaská.  Za občerstve-
nie patrí poďakovanie Sveťovi Slivkovi  a Perle 
Gastro a taktiež organizátorom akcie, ktorí za-
bezpečili bezproblémový chod turnaja.

Tibor Benedik


