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Tri podoby 1. 
septembra 
Súťaž v pečení 
harule
Medzi nebom a 
zemou

Jediné, čo má v živote skutočnú cenu,
je láska k blížnemu.

Z nej sa všetko dobro odvíja.
Jej korene sú v nebi u Pána.

Ako rosa za rána,
padá láska z výšin

do smädných ľudských duší,
silu im rozdáva.

Nadstavte dlane,
prijmite láskavé požehnanie.
V podobe lásky k blížnemu

rozdávajte ďalej.
Po láske všetko živé túži.

Bez lásky život nie je možný.
Láska je cestou do Raja.

Milí naši skôr narodení!
   Jeden múdry človek povedal: „Žijeme, aby 
sme sa učili láske, ľúbime, aby sme sa nauči-
li žiť, nič viac netreba.“ A skutočne. Láska je 
začiatok i koniec. Je ako zlatá niť, ktorou je 
pospájané naše bytie. Vinie sa celým naším 
životom v dobrom i zlom. Tušíme, odkiaľ 
prišla, tušíme, kam nás privedie. Láska. Ako 
krásne znie to slovo s hlbokým obsahom. 
Nech vám nikdy nechýba. Je to niečo, čo 
vám nikto nevezme, pretože je ukrytá hl-
boko v duši a z nej vyžaruje von. Robí z nás 
lepších ľudí. Dovoľme jej prúdiť v našich ži-
lách a život bude krajší.

Mária Pacerová 

Kultúrna jeseň vo Valaskej sa začala súťažou v pečení harule, pokračovala 
16.10. divadelným predstavením Dôchodcovské humoresky z pera MUDr. 
L. Weberovej. Dozvedela som sa, že dôchodcovia nielen športujú, chodia 
po výletoch, zachovávajú naše tradície, ale svoj voľný čas si prospešne 
vypĺňajú nacvičovaním divadelného predstavenia. Výkony hercov boli 
oduševnené, hudobná produkcia Mgr. Pisára excelentná. Predstavenie sa 
nieslo v duchu života dôchodcov, ich trápení a radostí(hľadanie partnera, 
choroby, pomoc deťom, vnúčatám).
Z  môjho osobného pohľadu si dovolím vyzdvihnúť p. Evku Farárikovú, 
ktorá ako herečka zažiarila sťa  hollywoodska hviezda. Netušila som, koľ-
ko herectva sa v nej skrýva. Škoda, že sa touto aktivitou nezačala zaobe-
rať už skôr. Mohla nás obohatiť o viac hereckých úloh. Všetkým herečkám 
a hercovi gratulujem k ich úspechu a prajem im do budúcich hereckých 
rolí, aby „zlomili väz“.
Po zhliadnutí divadelného predstavenia si návštevníci mohli pozrieť vý-
stavu prác žiakov ZUŠ pod vedením p. učiteľa Rastislava Turňu.

Silvia Vilhanová 

13. október 2016 je dňom výnimočným  pre 
našu občianku - pani Paulínu Simanovú, ktorá 
sa v tento deň dožíva neskutočného veku 103 
rokov.  Dožíva sa krásneho veku v kruhu svo-
jich najbližších, ktorí sa o  ňu vzorne starajú. 
Vždy sme jej v dedine hovorili familiárne „teta 
Paľka“. Jej úprimný úsmev, ochota a  celková 
povaha robili z  nej vzácnu ženu. Vychovala 
dve deti – Jarka a  Aničku. A  práve profesor 
MUDr. Jarko Siman, Csc. by bol mal narode-
niny 12. októbra.  Rodina sa okolo našej jubi-

Dôchodcovské humoresky

Blahoželáme!
Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň, dnes ju len pre Teba vánok sem prinesie.
Zlož ruky do lona, počúvaj slová, možno sa mladosťou opiješ znova.
Zlož ruky do lona, počúvaj tóny, dovoľte nám s úctou sa pred Vami skloniť.

lantky zomkla a  do dnešnej doby sa vzorne 
o ňu stará jej dcéra Anička, vnuk Peťo s man-
želkou Erikou a dve vnučky Janka a Peťka. Lás-
ku, ktorú ona dávala im, dávajú jej oni teraz 
plným priehrštím. Prajeme jej aj my, občania 
Valaskej, do ďalších rokov zdravie, šťastie, lás-
ku a Božieho požehnania. Taký vek nedožíva 
každý, a preto buďte medzi nami čo najdlhšie, 
naša „teta Paľka“.

Blažena Pastírová - predsedníčka komisie pre 
soc. veci a školstvo

Pozdrav v mesiaci 
úcty k starším
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   August je už 72. rok mesiacom, 
ktorého dni sú pre väčšinu Slová-
kov naplnené spomienkami na 
významnú udalosť slovenských 
novodobých dejín, na SNP. 
S úctou, bolesťou a poctou sme 
sa klaňali tým, ktorí v horách 
položili svoje životy v boji za slo-
bodu a radostný život budúcich 
pokolení. 
   Mĺkvo, s patričnou pietou sme 
aj vo Valaskej postáli pri kame-
ňoch, na ktorých sú vyryté mená 
mŕtvych synov, otcov, bratov, 
priateľov, spoluobčanov s ne-
vypovedaným slovom: ,,Ďaku-
jeme!“  V horúcom počasí sme 
my, starosta obce, prednosta, 
zástupca starostu, niektorí čle-

Drahí Valašťa-
nia,
   prežívame ob-
dobie Valaštian-
skej kultúrnej 
jesene sériou 
rôznych kultúr-
nych podujatí. 
Tento rok je s  prívlastkom „bo-
hatá“, veď posúďte sami: súťaž 
v  pečení harule, Dôchodcovské 
humoresky, rôzne výstavy v kul-
túrnom dome, koncert bratov 
Nedvědovcov, Muzikál o Sv. 
Martinovi a mnohé ďalšie zaují-
mavé vystúpenia.
   Tohtoročná jeseň bude tiež 
s  prívlastkom „voľba nového 
hlavného kontrolóra obce“. Ing. 
Martin Havaš už túto pozíciu od 
21. 9. 2016 nevykonáva. Touto 
formou sa mu chcem poďakovať 
za jeho prácu, ktorú vykonával 
aj keď... niektoré veci sa mohli 
dotiahnuť. Za predsedníckym 
stolom sa nám ešte vymenil 
aj prednosta. Starosta obce si 
vybral nového prednostu Mgr. 
Romana Hadžegu a od septem-
bra šéfuje na obecnom úrade. 
Novému prednostovi prajem 
úspešné naštartovanie nášho 
obecného úradu tým správnym 
smerom! Zároveň bývalému 
dlhoročnému prednostovi Ing. 
Petrovi Minárikovi želám, aby na 
novej pozícii bol prospešný pre 
našu obec. Pevne verím a  dú-
fam, že schody k našej pošte do-
stanú nový šat a  vzhľad hlavne 
z hľadiska bezpečnosti všetkých 
občanov našej obce. J 
   Nám všetkým prajem poho-
dové prežitie jesene s  nádejou 
krásnych slnečných dní, s poma-
lou, ale istou prípravou na naj-
krajšie sviatky v roku.

     PaedDr. Matúš Magera
váš zástupca starostu

   1. september je už tradične deň, 
kedy leto odovzdáva vládu jeseni. 
Ale je to aj deň, kedy sa otvárajú 
brány škôl, aby naše deti pokračo-
vali po cesta ďalšieho vzdelávania 
a sebapoznávania. Patrí sa preto 
zaželať všetkým vám, žiaci, aby 
ste úspešne zvládli úlohy školské-
ho roku 2016/2017 a aby ste štu-
dijnými výsledkami robili radosť 

svojim pedagógom, rodičom a 
všetkým nám. Vážení pedagógo-
via, prajeme veľa zdravia, peda-
gogického taktu, aby ste zverenú 
generáciu vychovali k dôstojné-
mu pokračovaniu šírenia vzde-
lanosti, múdrosti a inteligencie. 
Aj vaším pričinením dosiahne SR 
upevnenie svojej pozície v rámci 
európskych štruktúr a sveta.
   Ale prvý september je v našich 
novodobých dejinách aj sviatkom 
uzákonenia základného zákona 
života Slovákov - Dňom  Ústavy 
SR. Ústava Slovenskej republiky 
je právny dokument dovŕšenia a 
dlhej etapy boja o slovenskú ná-

Myšlienky od vicestarostu

novia obecného zastupiteľstva, 
pracovníci OcÚ, členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov, čle-
novia matičného spevokolu Lip-
ka, dychovej hudby a členovia 
DHZ v sprievode kráčali k pamät-
níkom na cintoríne a v materskej 
časti obce, aby sme vzdali úctu 
našim mŕtvym druhom. Staros-

Aj my sme sklonili hlavy ta obce, zástupca starostu obce, 
členovia ZPB a žiaci ZŠ Jaroslava 
Simana sa položením  kvetov 
poklonili pamiatke mŕtvych par-
tizánov. 
   Pri kladení vencov hrala dycho-
vá hudba a matičný spevokol 
Lipka zaspieval hymnické a ná-
rodné piesne na počesť povsta-
leckých dní. 

Miestny odbor Matice slovenskej 
Valaská 

Tri podoby 1. septembra
rodnú identitu, upevnenie svoj-
bytnosti a duchovného rozvoja 
mladého slovenského štátu. Ústa-
vou sa tak zakotvila nezávislosť 
SR. 
Aj tohtoročný Deň Ústavy SR si 
matičiari pripomenuli položením 

kytice k Lipke štátnosti na Námes-
tí 1. mája. Príhovor o význame 
tohto nezabudnuteľného histo-
rického faktu  predniesol zástupca  
starostu obce Valaská, PaedDr. 
Magera a matičný spevokol Lipka 
pod dirigentskou taktovkou Mgr. 
Škantárovej zaspieval hymnické, 
národné a upravené ľudové i do-
bové piesne na radosť tých, ktorí 
prišli  pozdraviť a pripomenúť si 
zrodenie našej Ústavy SR. 
Miestny odbor Matice Slovenskej 
Valaská 

Príhovor zástupcu starostu obce: 
V našej vlasti ľudia oddávna uc-

tievali lipu ako strom slovanskej 
vzájomnosti, priateľstva. Lipa 
je strom lásky. Často ju sadili pri 
významných  príležitostiach ako 
symbol významnej udalosti. Pri 
takejto príležitosti  sa v dnešný 
predvečer sviatku stretávame. 
Zajtra je štátny sviatok, Deň ústa-
vy SR.  Ústava SR je najvyšší  práv-
ny predpis platný v našej vlasti, 
ktorý bol prijatý 1. septembra 
1992. 
Veľký Slovák a národovec Ľudovít 
Štúr povedal: ,,Každý národ má 
svoj čas pod Božím slnkom, lipa 
kvitne, aj keď dub už dávno od-
kvitol.“ 
Vážené slávnostné zhromaždenie, 
prajem nám všetkým, aby sme sa 
ešte  veľa rokov stretávali pri sym-
bole našej štátnosti, a tak si pri-
pomenuli Deň Ústavy Slovenskej 
republiky. 
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Leto a aj turistická sezóna je za nami a aj my mô-
žeme povedať, že máme za sebou úspešnú sezó-
nu. Tak ako Lesnícky skanzen a  Čiernohronská 
železnička, začali sme ju spoločne s  nimi účin-
kovaním na otvorení Vydrovskej doliny 1. mája. 

Privítali sme veľký parný vlak v  Hronci a  odtiaľ 
sme sa previezli vláčikom do Vydrov-
skej doliny, kde sme prezentovali nás 
a  našu obec svojím pestrým progra-
mom. Ďakujeme organizátorom 
a  najmä vedúcemu skanzenu Ing. 
Michalovi Kofirovi za pozvanie. O me-
siac nás čakal náš festival, jubilejný 
45. ročník. Ten bol venovaný pamiat-
ke významných osobností dychovej 
hudby v regióne – Miloslava Hlaváčka 
a Václava Foldynu. Festival trochu po-
strašil dážď, ale môžeme povedať, že 
bol opäť vydarený. Od susednej obce 
Podbrezová sme prijali pozvanie na 
účinkovanie v  rámci ich kultúrneho 
leta a 14. augusta sme potešili Podbre-
zovčanov naším vystúpením. To sme už mali v ru-
kách pozvanie od Dychovej hudby Bučkovanka, 
hosťa nášho festivalu v tomto roku. Pozvali nás 
recipročne na ich festival, ktorý organizuje mesto 
Nové Mesto nad Váhom v rámci konania veľké-
ho Novomestského jarmoku. A tak sme v sobotu 
17. septembra vyrazili na cestu smer Nové Mesto. 
Celú cestu nás sprevádzal výdatný dážď. No s prí-
chodom do Nového Mesta sa počasie umúdrilo 
a nás čakalo po prehliadke jarmoku takmer dvoj-
hodinové vystúpenie. Potlesk divákov a  nálada 
na novomestskom námestí bola znakom, že sme 
sa páčili a boli sme pekným spestrením festivalu 
a jarmoku, čo potvrdili vo svojich príhovoroch aj 
zástupcovia mesta a organizátorov. V neposled-
nom rade to bolo zásluhou dobrého výberu skla-
dieb naším dirigentom Jankom Jenčom a taktiež 
zásluhou našich skvelých spevákov. Organizátori 
vytvorili pre nás výborné podmienky, dobre sa 
o nás postarali, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
Nocou sme sa s dobrým pocitom a v dobrej ná-
lade vrátili domov. Tu nás už čakali ďalšie pozva-
nia, ktoré sme vďačne prijali. Ladislav Tököly bol 
osobnosťou – nestorom dychovej hudby v meste 
Hnúšťa, tak, ako to bol u nás náš Jožko Kučera. 
Po smrti tohto hudobníka, kapelníka a  dirigen-

Tanečný orchester má za sebou úspešnú sezónu
ta miestnej dychovky založili v Hnúšti festival 
dychových hudieb. Všetci v Hnúšti poznali tohto 
pána pod prezývkou Lacko Tečka. A tak festival 
dostal meno Tečkova trúbka. Bol to druhý ročník, 
ktorý sa konal 1. októbra a my sme boli jeho hos-

ťom. Súbežne sa konal už deviaty 
ročník súťaže vo varení kotlíko-
vej kapusty. A  tak po miestnych 
kapelách z  Hnúšte, Rimavskej 
Soboty a  okolia sa vôňa kapust-
nice prelínala s tónmi Tanečného 
orchestra Valaská. Ďakujeme 
organizátorom za pozvanie na 
toto milé podujatie, na ktorom sa 
nám dostalo ďalších pozvaní, ale 
o  tých potom, keď sa stanú sku-
točnosťou. Tu chcem tiež poďako-
vať  spevákovi Jožkovi Ambrozovi, 
ktorý nám pomohol a  zaskočil 
nášho speváka Martina Vetráka, 
ktorý nemohol s nami v tento deň 
ísť. Hneď na druhý deň sme znovu 

vyrazili na ďalšie podujatie, ale už nie tak ďaleko. 

V obci Predajná v rámci Dňa anjelov odhaľova-
li sochu anjela na námestí a nás pani starostka 
Ing. Tatiana Čontofalská, rodáčka z  Valaskej, 

pozvala spestriť Predajčanom nedeľné popolud-
nie. Ďakujeme pani starostke za pozvanie a po-
hostenie, veríme, že sa naše vystúpenie páčilo, 
hoci spev zostal na pleciach len dvoch spevákov 
– Jarka Benka a Jarky Bánikovej, ktorá roztanco-
vala celé námestie v Predajnej. Na tomto mieste 
chcem spomenúť jednu významnú udalosť. Náš 
spevák Martin Vetrák sa zapojil do súťaže Česko 
– Slovensko má talent a  už ste ho mohli vidieť 

v  tejto televíznej 
relácii. V  čase, keď 
čítate toto vyda-
nie Valaštianskeho 
hlásnika, je už istá 
jeho účasť v semifi-
nále. Maťko s  nami 
v  rámci svojich 
časových možnos-
tí spieva, hlási sa 
k nám a je ozdobou 
našich vystúpení, 
ktoré sú väčšinou 
hrané zadarmo ale-
bo za symbolickú 

odmenu. Držíme mu palce v  súťaži a  ďalšej ka-
riére a vyzývame aj vás, dajte mu hlas v diváckej 
súťaži a  podporte ho svojimi sms-kami, ak ho 
uvidíte v  živom prenose zo semifinále a  veríme, 
že aj z finále tejto súťaže.

To bolo v  skratke obzretie sa za uplynulými pri-
bližne šiestimi mesiacmi. A čo nás čaká? Oslava 
a ďalšie spomínanie. Ale nie už za pár mesiacmi, 
ale za 60 rokmi života dychovej hudby vo Va-
laskej. Hoci sme v  novej forme ako tanečný or-
chester, stále sme to my, valaštianski dychovkári 
– priami pokračovatelia tradície dychovej hudby 
vo Valaskej. Slávnostný koncert pri príležitosti 60. 
výročia založenia Dychového orchestra Valaská 
pre vás pripravujeme na 26. novembra. 

Róbert Hlaváčik
Tanečný orchester Valaská
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   Dňa 25.9. 2016 sa konala vo Valaskej tradičná súťaž v pečení  ha-
rule. Pôvodne sa mala konať o týždeň skôr, v sobotu 17.9., ale pre 
zlé počasie organizátori museli vymyslieť náhradný  termín. Keďže 
sa súťaž konala nakoniec v nedeľu, mali obavy o účasť súťažiacich 
a aj divákov. Ja si myslím, že nakoniec  všetko dobre dopadlo, lebo 
účasť družstiev bola hojná. Zúčastnilo sa ich deväť. Zasúťažiť si pri-
šli okrem Valašťanov i  žienky z  Osrblia či vojaci z  Mýta pod Ďum-
bierom. Počasie nám prialo, a tak nálada bola výborná. Ešte viac ju 
spríjemňovali  skvelé moderátorky (zo škôlky). Počas súťaženia nás 
príjemne bavili harmonikári a aj speváčky. Ja - ako člen poroty, som 
mal ťažkú, ale aj fajnú úlohu, ochutnávať a hodnotiť chutné výtvory  
súťažiacich. Bolo to veľmi vyrovnané, skutočne boli  všetky harule 
veľmi chutné a nebolo jednoduché  sa rozhodovať pri rozdeľovaní 
bodov. Ale napokon si prvenstvo odniesli Osrblienky spolu s prven-
stvom za najsympatickejšie družstvo. Ako druhí skončili mladí hasiči 
a tretie sa umiestnili Matičiarky. Na záver nám zahrali dve hudobné 
skupiny, z toho jedna domáca. Ľudia sa dobre bavili a takto si užili 
peknú nedeľu.   

Jozef Vrbovský
Foto: Štefan Németh

Súťaž v pečení harule

Družstvo DHZ Valaská

Valaštianske diouky

valaštianski junáci v plnom nasadení

Ďalší súťažiaci Klub vojenskej histórie

Na svoje si prišli 
aj tí najmenší

Tradične Osrbllienky
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Ako dobre viete, súťaž sa mala 
uskutočniť 17.09.2016 v  sobotu, 
bohužiaľ, počasie nám neprialo, 
a  tak sa termín presunul na ne-
deľu 25.09.2016. Čo myslíte? Bola 
účasť družstiev a návštevníkov dosť 
početná? Aj napriek tomu, že bol 
futbalový zápas a naši dôchod-
covia mali plánovaný výlet, bolo 
námestie zaplnené. Prečo už niekto 
porovnáva terajšiu akciu s  akciou 
spred dvoch rokov. Ak niekomu 
kole oči to, že tento rok bol uspo-
riadateľom Obecný úrad Valaská, 
môžem to vysvetliť. Bolo oslovené 
združenie Pekný deň, ale dievčat je 
už menej, sú zamestnané a  majú 
dosť svojich starostí, tak to nechali 
na obecný úrad. Myslím si, že všet-
ci organizátori, zamestnanci OcÚ  
a naši aktivační pracovníci sa veľmi 
snažili, aby nám spríjemnili nedeľné 
popoludnie. Na stránke webnode 
Valaská sa však objavila kritika, že 
o  19,00 hod. bolo námestie prázd-

   Leto je čas prázdnin, dovoleniek a  trávenia 
voľného času so svojimi rodinami a priateľmi. 
Aj my, partia kamarátov, sa občas večer stret-
neme na nejakom pivku či kofole. Porozpráva-
me sa, zasmejeme sa a  pritom sme si všimli, 
koľko máme v obci detí, ktoré sa veľakrát nu-
dia a  nevedia sa pekne spolu hrať, aj napriek 
tomu, že máme blízko hostinca pekné detské 
ihrisko a  altánky, 
ktoré nám však 
znehodnotili van-
dali. Dali sme hla-
vy dokopy a  do-
stali sme úžasný 
nápad. Spravme 
niečo pre  naše 
deti  a pre ich rodi-
čov. Dohodli sme 
sa, že 27.08.2016 
v  sobotu bude 
rozlúčka s  letom. 
Zišli sme sa deň 
vopred, nakúpili 
veci, sladkosti, 
pozháňali lavice. 
Altánky z  obecného úradu, aparatúru od 
hasičov, vojenský stan, veci na detské sú-
ťaže a  ráno sa mohlo začať s  prípravami 
na akciu. Žienky čistili zeleninu, zemiaky, 
chlapi krájali mäso a cibuľu. Šikovní juná-
ci sa pustili do varenia guľášu. Spravili 
sme si živánku a  ugrilovali klobásky. Po-
stavili sme veľký stan pre prípad dažďa, 
stanovištia pre súťažiacich, ozdobili sme 
altánky, prístrešky a  stromy balónikmi, 
pustili detské pesničky a  všetko mohlo 
začať. O 15,00 hod. sa pomaly začali schá-
dzať prvé deti s  rodičmi a starkými. Viete, kto 
zavítal medzi deti? Mrázik so strigou, Marfa 
a Nastenka. Oni boli tí, ktorí vítali deti, dali im 
kartičky na krk a oboznámili ich so súťažami. 
Súťažiacich detí bolo neúrekom. No uznajte, 

Rozlúčka
s letom

63 kusov. Deti, ktoré dosúťažili, boli odmenené 
sladkosťami, na občerstvenie dosta-
li hotdog a  kofolu.  Cez voľný čas si 
mohli zaspievať do mikrofónu, mali 
možnosť kresliť kriedami na cestu. Aj 
za ich umelecké diela boli odmene-
né sladkosťami a  plyšákmi. Zábava 
však pokračovala ďalej. Radosť po-
zerať, koľko záujemcov prišlo, starší 
a  aj dôchodcovia. Zavítali k  nám aj 
heligonkári, ktorí nám krásne zahra-
li.  Zaspievali a zabavili sme sa dosý-
tosti. Kto prišiel, mohol sa občerstviť 

pivkom, kofolou 
alebo výbor-
ným guľášom. 
No a  pomaly sa 
stmieva. Čo s na-
čatým večerom? 
Budú súťaže 

aj pre dospelých? Áno. Všet-
ci sme sa tešili  ako malé deti. 
Ženy mali možnosť zahádzať si 
kľuchtou, samozrejme aj chlapi 
chceli predviesť svoju silu. Sily 

si merali aj v  držaní plného krígľaka (pohár), 
v jedení vareného vajíčka, v pukaní balónikov. 
O  zábavu a  srandu bolo postarané. Keď sme 
sa vybláznili pri súťažiach, zábava pokračo-
vala ďalej.  Z reprákov zrazu začali znieť staré 
hity,  tak sme si aj zatrsali. Všetko prebehlo ako 
malo.  Deti boli vybláznené, no a najväčšiu ra-
dosť sme mali my, organizátori a  všetci tí, čo 
pomáhali, že všetko vyšlo tak, ako sme chceli. 
Neoslovovali sme ani sponzorov. Stačilo len 
spojiť pár dobrých nápadov, spojiť spoločne 
svoje sily a možnosti. A čo z toho vzniklo? Jed-
na krásna akcia, ktorú určite zopakujeme aj 
o rok. Všetko máme aj na kamerách. Kto by to 
chcel vidieť? Zase dobrý nápad. Znovu sme sa 
stretli v sobotu 01.10.2016 o 14,00 hod. za hos-
tincom v starej Valaskej. Uvarili sme si kolená, 
jágerek a iné dobroty. Zotmelo sa a celú akciu 
sme si premietli na veľkom plátne priprave-
nom v priestoroch sály v hostinci Pod úbočou. 
Ani zima nám nevadila. Tešilo nás to, že sa do-
kážeme takto stretnúť, zabaviť sa a  že medzi 
nami vládne priateľstvo aj napriek vekovým 
rozdielom. Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým zainteresovaným ľuďom. Ďakujem!

Renáta Kubove

ne. Viete prečo? Bola nedeľa, ľudia 
išli v  pondelok do práce a  deti do 
školy. Ešte čo ma veľmi mrzí, sú tie 
fotografie a  tie nemiestne komen-
táre k  nim. Bolo tam 9 družstiev. 
Prečo si niekto všimol a  svojím ob-
jektívom zachytil družstvo č. 2, č. 3, 
č.5. a samozrejme porotu, ktorá vraj 
nerozhodovala spravodlivo a  na-
pomáhala družstvu č. 2. Uvediem 
to na pravú mieru. Člen poroty bol 
znížiť teplotu na indukčnom variči, 
lebo len on ho vedel ovládať. Nič 
iné za tým nebolo. Ďalej prečo ta-
jomný pisateľ napísal, že družstvo 
junákov podľahlo alkoholu, a  že 
tam ostal jeden člen družstva. Áno, 
ostal, ale súťaž už bola skončená. 
No a čo ešte zlé by sme na tejto pek-
nej akcii našli. Nášho pána starostu 
s  pohárikom vína. Na internete sa 
objavila poznámka, že sa nezaprie 
a má rád vínko. Je na tom niečo zlé? 
Aj ja ho  mám rada. Keby ho pil aj 
z vedra, nebol v práci ani na úrade. 

Bolo to vo voľnom čase a na súťaži, 
to by ste museli okomentovať aj iné 
družstvá. Ale načo?  Vy ste videli len 
tieto tri a nespravodlivú porotu. Už 
sa mi potvrdilo, že sa neoplatí nič 
organizovať. Vždy sa nájde niekto 
zatrpknutý, zlý a  nespokojný. Toto 
píšu a fotia len takí ľudia, čo sú osa-
motení, nie sú obklopení dostatoč-
nou láskou a tí, čo možno  pre túto 

Súťaž o najchutnejšiu haruľu obec nič nespravili, ale aj tak im pra-
jem veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v ich  osobnom živote. Zlosť som zo 
seba  dostala na papier. A na záver 
sa chcem poďakovať všetkým zain-
teresovaným ľuďom a  Obecnému 
úradu vo Valaskej za pekné nedeľné 
popoludnie. 

Renáta Kubove
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   Pred časom ma oslovil sused p. Milan Kúdelka, že mi poskytne za-
ujímavý materiál na uverejnenie v našich obecných novinách. Týka 
sa nášho významného rodáka, o ktorom vieme málo, ale predsa sa 
objavili písomné zmienky o jeho živote a tvorbe. Slovo dalo slovo 
a v jedno upršané popoludnie som rodinu Kúdelkovcov navštívila, 
aby som sa aj ja čo-to dozvedela o tomto významnom rodákovi, na 
ktorého sa doposiaľ zabúdalo, alebo sa o ňom nevedelo?
   Písomných zmienok o živote tohto nášho rodáka je naozaj veľmi 
málo, ale niečo sa len predsa podarilo o ňom zistiť. Jozef Kúdelka sa 
narodil 25. novembra 1804 vo Valaskej a zomrel 23. októbra 1884. 
Miesto  jeho posledného odpočinku je v Jasení.  
   Zo života tohto kňaza nachádzame písomnú zmienku v publikácii 
Evy Furdíkovej  O čom nemlčia cirkevné matriky - Čierny Balog a jeho 
obyvatelia v cirkevných matrikách, vydaná v roku 2012.  Z jej obsahu 
vyberáme: 
   ,,Na Balogu pôsobil v rokoch 1844 - 1874 farár Jozef Kúdelka, rodák z 
Valaskej. Niekoľko rokov viedol matriky v slovenskom jazyku, hoci úrad-
ným jazykom matrík bola latinčina.“  
   ,,Tento pán farár musel byť presvedčený Slovák, lebo v decembri 1849, 
po siedmich rokoch povinného písania matrík v maďarskom jazyku, 
urobil takýto zápis v matrike pokrstených a narodených:  Blahoslaven-
je Oči, kterje wideli, čo Mnohí predkovja žadali widiet, a nemohli! 
Nech Každé Koleno Kleká Pravého Slovana Každodene a vzdáva 
Chválu Pánu Wšemohucimu, jenž sa smiloval nad Narodom na-
šim!!!. 
A v knihe zomretých a pochovaných si povzdychol: Z Rokom tímto 
1849 dokonalo na Panstwí Reči Magarskej - nech odpočíva na We-
čnie Weki Amen!!!. 
To bola krásna reakcia na uvoľnenie maďarizačných snáh o koniec 
povinnosti písať matriky maďarsky. Že to nebol trvalý stav a ešte prišli 
tvrdšie časy, toho sa už farár Kúdelka nedočkal.“  
   Ďalším autorom, ktorý sa zmienil o živote a tvorbe kňaza Jozefa 
Kúdelku, je Ing. Milan Kováčik z Brezna, ktorý spracoval dokument zo 
života Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského pri príležitosti 
185. výročia jeho narodenia - Čítanie z Laskomerského.
Z uvedeného dokumentu je zrejmé, že kňaz Jozef Kúdelka a G.K. Ze-
chenter-Laskomerský boli veľmi dobrí priatelia a národovci, čo po-
tvrdzuje aj fakt, že spolu s vtedajším polesným Jozefom Markusom v 
roku 1863 finančne podporili vznik Matice slovenskej. 
Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský vo svojom diele Päťdesiat 
rokov slovenského života - Tatran 1974 spomína:  ,,Farár Jozef Kú-
delka ( 1844 - 1874 ), vyznamenavší sa pohostinstvom, dobrosr-
dečnosťou a vtipom, rozmarom na ďaleko - široko známy.  Často 
som u neho obedoval i nocoval, a to boli milé časy. Vďačne dal, čo 
mal. Najlepšie mi však chutili jeho rýdze vtipy a žarty.” O tom, že 
boli títo dvaja, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský a kňaz Jo-
zef Kúdelka, dobrými priateľmi svedčí aj množstvo príbehov, ktoré 
Laskomerský vo vyššie citovanom diele spomína a v neposlednom 
rade je zachovaná aj báseň, ktorú Laskomerský nášmu rodákovi ve-
noval. Z nej vyberáme aspoň malú ukážku: 

Jozefovi Kúdelka, farárovi na Balogu na mena 
- 19-ho marca v 1857 

,,Jozef - Jozef, pane faráre z Balogu, 
Už je zas rok včerty, prisám Pánu Bohu!
Päťdesiat ich prešlo, jestli dobre lajem,
Ešte toľko žití Vám zo srdca prajem.
Ale nie hociak, tak do sveta žiti,
Lež šťastlivý pritom, dobrej vôle byti
K tomu nadovšetko stálo zdravia patrí,
Pevnô nezmenenô jak slovenské Tatry.

Jozef Kúdelka, rodák z Valaskej,
kňaz, pedagóg, národovec a spoluzakladateľ Matice slovenskej

Aby sa vám v črevách habuas nepristavil,
Než silný žalúdok dobré vínko strovil, 
Aby ste výborný decht nepotrebovali
A od fukricjerkou staly pokoj mali.
A grošík na tabak, pán môj drahý, aby
Ste mali často, Boh dá krst, svadby, pohraby
O to posledné sám sa postarám,
Lebo viem, pomáhať treba biednym farám.“

   Podľa dostupných záznamov vieme, že okrem Balogu pôsobil Jo-
zef Kúdelka ešte v Očovej a v Bojniciach. Zomrel vo veku nedožitých 
80 rokov 23. októbra 1884 a miesto jeho posledného odpočinku sa 
nachádza v blízkom Jasení, kde ho údajne dala pochovať vtedy tam 
žijúca jeho sestra. Hrob je zachovaný a udržiavaný doposiaľ a p. Mi-
lanovi Kúdelkovi sa ho podarilo aj nájsť. 
   Na záver spomeniem hádam už len toľko, vďaka za vynaložené úsi-
lie p. Milanovi Kúdelkovi a jeho rodine za ochotu a záujem o históriu 
našej obce a našich predkov. Určite ho to stálo nemálo úsilia a síl, 
aby získal tieto cenné dokumenty.  Lebo len: ,,Ak budeme poznať 
svojich predkov, možno si lepšie porozumieme navzájom.“ 

Z podkladov poskytnutých p. Milanom Kúdelkom 
spracovala Marika Pančíková 
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Viera vo večný život skutočne ku kresťan-
stvu hlboko patrí, veď to, že ľudská duša 
je nesmrteľná, je jedna zo šiestich základ-
ných právd viery. Článok o večnom živote 
nechýba  v žiadnom z používaných vyznaní 
viery ani v žiadnom katolíckom katechiz-
me. Kľúč k pochopeniu je potrebné hľa-
dať v súvislosti s celkom kresťanskej viery: 
už vierou v Boha Otca, vo vtelenie         a 
vzkriesenie Božieho Syna a v pôsobenie 
Ducha Svätého vyznávame existenciu pre-
sahujúcu tento svet, jeho priestor a čas. 
Pojem Boh a pojem večnosť patria k sebe.  
Problém začína, keď sa pýtame, čo to zname-
ná pre nás ako ľudí - aké to tam bude a čo z 
toho vyplýva pre náš pozemský život?
Veľa ľudí si pod pojmom večný život predsta-
ví akési nevábne záhrobie alebo aspoň „več-
nú nudu“. Ježiš a jeho nasledovníci nás však v 
Novom zákone uisťujú, že údel ľudí verných 
Bohu bude tak nádherný, že si to zatiaľ ani 
nedokážeme predstaviť. Podstatou tohto 
večného života bude byť    s Bohom, naplno 
a definitívne. Kto sa už tu na zemi usiluje o 
naozajstný život v Božej blízkosti      a pod-
ľa jeho vôle, už v kadečom „onú budúcnosť“ 
predchutnáva a možno si len ťažko predsta-

Časnosť 
a večnosť

viť, že by po takomto dovŕšení svojej pozem-
skej púti netúžil.
Čo sa týka súvislosti medzi životom pozem-
ským a večným, výborne ho vystihuje podo-
benstvo z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. 
Dobré veci, ktoré z lásky vykonáme v tomto 
živote, sa nestrácajú, ale zostávajú do več-
nosti - Kristus sám ich vzťahuje na seba a 
na nich bude záležať kvalita nášho večného 
spoločenstva s Bohom vrátane rizika odsú-
denia čiže neschopnosti zúčastňovať sa ne-
beského života. Práve viera vo večný život a 
nádej, že do neho skôr či neskôr vstúpime, 
nám teda dáva silu k odpútaniu sa od seba a 
k nezištnej službe druhým a svetu. 
Naopak úvaha o konečnosti, o nepokoji srd-
ca a o nezmyselnosti existencie bez vyššej 
perspektívy nás vedie k tomu, aby sme večný 
život v Bohu z nášho horizontu nevytesnili, 
ale urobili z neho túžobne očakávaný cieľ na-

šej pozemskej púte. 
Je pravda, že pre dnešného človeka sú nie-
ktoré články viery dosť vzdialené a ťažké na 
pochopenie. S pribúdajúcou ľudskou i kres-
ťanskou zrelosťou si pod vplyvom Božej mi-
losti iste budeme chcieť  osvojovať všetko, čo 
patrí k autentickej kresťanskej viere vrátane 
pravdy o večnom živote. 
Chcem popriať nám všetkým, aby sme zo 
svojej viery už teraz naplno žili: aby sme zo 
svojho života urobili dar – dar pre Boha a pre 
druhých.
Starý aj známy príbeh hovorí o misionárovi, 
ktorý odchádzal do dôchodku. Celý život 
pracoval pre Boha a  ohlasovanie Božieho 
kráľovstva v ťažkých okolnostiach ďalekej 
krajiny. Vracal sa domov do Európy na jednej 
lodi spolu s  jedným obľúbeným spevákom 
vracajúcim sa zo svojho turné. Speváka vítali 
ako hviezdu. Čakali ho jasajúce davy, červe-
ný koberec a médiá s pozdravnými príhovor-
mi. Misionár vystúpil z lode bez povšimnutia. 
Smutný sa posťažoval Bohu, že jeho nikto 
nečaká, nikto nevíta. Tu mu Pán jemne pri-
pomenul: „Ale dieťa moje, však ty ešte nie si 
doma.“

Roman Kupčák, váš duchovný otec
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   Týmito slovami zhodnotil duchovný otec Roman 
našu farskú púť do katedrálneho chrámu do Rož-
ňavy, ktorá sa uskutočnila v sobotu 15. októbra. 
Ako isto všetci vieme, teda aspoň väčšina z vás, 
od 08. decembra 2015 do 20. novembra 2016 sa 
v katolíckej cirkvi slávi Svätý rok Božieho milosr-
denstva. A v rámci tohto slávenia boli vo vybra-
ných chrámoch určené brány milosrdenstva, cez 
ktoré pri vstupe za obvyklých podmienok môžu 
veriaci získať úplné odpustky. Zopár veriacich 
našej farnosti vyslovilo túžbu vidieť náš katedrál-
ny chrám Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, 
sídle nášho diecézneho otca biskupa Stanislava, 
a  tak slovo dalo slovo a v rámci Svätého roka mi-
losrdenstva sme sa rozhodli v sobotu 15. októbra 
zorganizovať túto púť. 48 odhodlaných pútnikov 
nastúpilo s veľkými očakávaniami v sobotu ráno 
do autobusu a vybrali sme sa na blízky Gemer, 
kde sa Rožňava nachádza. Už úvod cesty na-
svedčoval tomu, že nás bude sprevádzať pekné 
počasie a dobrá nálada, čo sa aj potvrdilo. Počas 
cesty nám duchovný otec Roman priblížil histó-
riu Rožňavskej diecézy od jej vzniku, pôsobenie 
otcov biskupov, ale aj históriu Rožňavskej kated-
rály. Pri prechode malebnou prírodou skrášlenou 
farbiacim sa lístím nám až srdce poskočilo od 
radosti a napĺňala nás neskonalá radosť a pokoj 
z vízie rodiaceho sa krásneho slnečného dňa. Pri 
prechode do doliny a pri pohľade na pestrofa-

Nebo sa sklonilo 
k zemi...

rebnú prírodu, pasúce sa stáda oviec na blízkych 
kopcoch si človek uvedomí, akými neskutočnými 
darmi nás obdaroval náš tvorca a my si to ani 
neuvedomujeme. Pri príchode do Rožňavy slnko 
už pohládzalo strechu katedrály a my sme spo-
ločne s duchovným otcom Romanom pomaly s 
bázňou a úctou vstúpili cez bránu milosrdenstva 
do katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny 
Márie, ktorý nás už očakával. Naše očakávania 
nás nesklamali, po svätej omši, ktorú celebroval 
náš duchovný otec, nám miestny organista Jož-
ko urobil obhliadku celej katedrály s výkladom 
o jej histórii, previedol nás hrobkami, kde spia 
svoj večný sen biskupi, ktorí v minulosti pôso-
bili v tejto katedrále a v Rožňave. Prezreli sme si 
relikvie sv. Neita, ktoré sa tu nachádzajú. Hoci 
nás p. organista Jožko svojou krásnou hrou na 
organe sprevádzal celú svätú omšu, prídavok 
nám pridal aj pri obhliadke katedrály a organu, 

za čo si vyslúžil aj náš potlesk. Po obhliadke ka-
tedrály nám duchovný otec Roman sprostredko-
val návštevu predajne Spolku sv. Vojtecha, kde si 
účastníci mohli zakúpiť pamiatku na túto púť, či 
už pre seba alebo pre svojich blízkych. Po malej 
obedňajšej prestávke sme sa všetci o 13,45 hod. 
sústredili pre biskupským úradom, sídlom náš-
ho diecézneho biskupa Stanislava. Privítali nás 
rádové sestry pôsobiace na biskupskom úrade 
s ospravedlnením otca biskupa, nakoľko sa ešte 
nevrátil z výkonu svojich povinností(vysluhoval 
sviatosť birmovania v Dobšinej). Začali sme teda 
prehliadku priestorov biskupského úradu pod 
vedením rádových sestier. Asi po pol hodinke 
bolo počuť buchnúť dvere, zaštrkotať kľúče a do 
miestnosti vošiel otec biskup Stanislav so širokým 
úsmevom na tvári a príslovečným humorom nás 
privítal vo svojom sídle. Prevzal úlohu hostiteľa a 
povodil nás po svojom úrade, priblížil nám histó-
riu Biskupského úradu v Rožňave, porozprával 
príbehy o svojich predchodcoch nielen vtipne, 
ale aj vážne, hlavne z obdobia totality. V kaplnke 
BÚ Svätého kríža sa s nami pomodlil, previedol 
nás izbou, v ktorej odpočíval sv. Ján Pavol II. pri 
svojej návšteve v Rožňave a po rozhovore s nami 
nám udelil na cestou domov svoje biskupské po-
žehnanie. 
Domov sme sa vracali plní radosti a pokoja, 
naplnení novými poznatkami a zážitkami. Na 
spiatočnej ceste sme sa ešte pomodlili Korunku 
Božieho milosrdenstva a Litánie k Božiemu mi-
losrdenstvu. Otec Roman obdaroval každého 
účastníka obrázkami na pamiatku tejto púte - 
obrázkom sv. Matky Terezy, ktoré nám podaroval 
otec biskup Stanislav a obrázkom Božieho milo-
srdenstva.
   Na záver už len v mene všetkých účastníkov 
púte chcem poďakovať v prvom rade nášmu ne-
beskému Otcovi za to, že nám doprial zúčastniť 
sa tejto púte za Jeho ochranu a nádherné poča-
sie a všetky milosti, ktoré nám v tento deň udelil, 
a následne duchovnému otcovi Romanovi za 
prípravu a zorganizovanie tejto púte, za sprevá-
dzanie počas nej a myslím, že jednotne s otcom 
Romanom môžeme všetci konštatovať, že v ten-
to deň sa naozaj nebo sklonilo k zemi. 

Marika Pančíková



   15. septembra sme slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Pat-
rónky Slovenska. Je to národný sviatok, ktorý je aj dňom pracovného 
pokoja. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme začali sláviť sláv-
nostnou svätou omšou  o 9,00 hod. Potom nasledovala už od pred-
chádzajúcej nedele avizovaná pobožnosť pri kríži v katastri našej obce 
v lokalite nazývanej Hnusnô. Neviem odkiaľ pochádza tento názov, 
ktorý vôbec nevystihuje atmosféru a prírodu tejto časti miestneho cho-
tára. Po oznámení vyhlásenom naším duchovným otcom Romanom, 
že v prípade priaznivého počasie sa uskutoční uvedená pobožnosť, 
sa vydalo niekoľko  farníkov na malú prechádzku v prekrásnom ešte 
letnom počasí malebnou prírodou na uvedené miesto. Po vyše hodi-
novej  turistickej prechádzke  sme sa v pomerne hojnom počte spolu aj 
s duchovným otcom Romanom stretli na uvedenom mieste pri kríži na 
Hnusnom. Po malej úprave okolia kríža, kde sme vymenili kvety a za-
pálili kahance, sme si pobožnosťou o 15,00 hod., modlitbou Korunky 
Božieho milosrdenstva a litániami k úcte sv. Kríža uctili nielen sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, ale aj sviatok Povýšenia Svätého Kríža, 
ktorý slávime deň vopred a to 14.09. Spolu s duchovným otcom Romanom a za účasti pána kantora a 
žalmistu Robka Hlaváčika sme si aj zaspievali piesne z Jednotného katolíckeho spevníka k úcte svätého 
kríža, Sedembolestnej Panny Márie, ale aj našich predkov, ktorí verne zachovávali odkaz sv. Cyrila a 
Metoda: ,,Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“  Vzdali sme vďaku a úctu aj  predkom,  ktorí postavili 
tento kríž, aby sa každý okoloidúci pútnik na chvíľu zastavil, vzdal úctu a vďaku Bohu, ktorý nám vo 
svojej štedrosti ponúka takéto miesta plné pokoja pre telesný, ale aj duchovný odpočinok. Ďakujeme 
všetkým, ktorým to fyzické sily dovolili a vymenili pohodlie svojich príbytkov za účasť a vytvorenie prí-
jemnej atmosféry v náručí krásnej prírody, kde sme poďakovali  Darcovi života za všetky dobrodenia, 
ktoré nám dáva.                                                                                                                                Marika Pančíková 
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   V piatok 23. septembra sme v rámci je-
senných kántrových dní v našom farskom 
Kostole sv. Martina ďakovali za tohtoročnú 
úrodu. Netradičná výzdoba nášho chrámu 
zhotovená z plodov a darov zeme, ktorú 
poskytli farníci našej farnosti opätovne pri-
pomenula všetkým zúčastneným čas vzdať 
chválu a vďaku tomu, ktorý je darcom života 
a všetkých dobrodení, potrebných pre náš 
život. A tak veriaci našej farnosti spolu s du-
chovným otcom Romanom, ktorý pri svätej 
omši požehnal tieto plody Božej štedrosti a 
práce ľudských rúk, ako po iné roky aj ten-
to rok ďakovali za tohtoročnú úrodu a dary 
zeme. 

Marika Pančíková 

   Presne po roku naša farská rodina vyrazila na tradičnú mariánsku púť, 
ktorá sa koná každú prvú sobotu v mesiaci na blízke pútnické miesto 
Staré Hory. 43 odhodlaných pútnikov sprevádzaných požehnaním du-
chovného otca Romana v sobotu 5. septembra ráno nasadlo do auto-
busu a vydalo sa na cestu. Ranná rosa, opar nad dvíhajúcim sa údolím 
a predierajúce sa slnečné lúče cez koruny stromov vítali prvých ran-
ných návštevníkov.  Stánky ponúkali množstvo duchovnej literatúry, 
devocionálií či iných suvenírov  pre potešenie tela i duše. Snáď každý 
z nás myslel na tých najbližších a nik neprešiel popri stánku bez toho, 
aby sa tam nepristavil a nekúpil niečo pre svojich blízkych a známych. 
Ako v  bazilike, tak aj na jej nádvorí ponúkali kňazi možnosť prijatia 
sviatosti zmierenia, ktoré mnohí aj z nás na tomto posvätnom mieste 
využili. Po výstupe na Studničku sme sa mohli osviežiť vodou vyviera-
júcou z prameňa s rovnomenným názvom.
Modlitbou posvätného ruženca na Studničke sa začal program Dňa 
modlitieb a spoločenstva Rádia Lumen. Posvätný ruženec sa modlili 
redaktori a pracovníci Rádia Lumen. Keďže v tento deň sa konal v rám-
ci púte aj Deň modlitieb a spoločenstva Rádia Lumen, medzi pozva-

Prírodovedec a spolupracovník Rádia Lumen Miroslav Saniga rozpráva 
svoje svedectvo o uzdravení 

Pobožnosť na Hnusnom Ďakovali sme za úrodu

nými hosťami nechýbali ani  
zamestnanci z moravského  
Rádia Proglas.
Svätú omšu celebroval 
generálny vikár bansko-
bystrickej diecézy otec 
Branislav Koppal. Homília 
sa dotkla mnohých prítom-
ných. ,,Kde človek končí, tam 
Pán Boh začína,”  pripome-
nul ľuďom otec Branislav. V 
závere sa prítomným priho-
voril aj riaditeľ Rádia Lumen 
, otec Juraj Spuchľák:  ,,Pán 
Ježiš nás všetkých zjedno-
cuje. A ja mám obrovskú ra-
dosť, že sme pomohli aj my k 
takejto jednote v tomto ne-
jednotnom svete,”  reagoval  
na atmosféru na Starých 
Horách. 
Na záver po svätej omši 
prítomným pútnikom odo-
vzdal svoje neuveriteľné 
svedectvo o svojom uzdra-
vení sa práve tu na Starých 
Horách aj  dlhoročný spolu-

pracovník a milovník prírody, prírodovedec Miroslav Saniga.  ,,Pred 23 
rokmi som nečakane prestal vidieť. Ani kráčať vzpriamene som nedoká-
zal. Tak som doslova štvornožky prišiel prosiť Pannu Máriu sem na Staré 
Hory, aby ma uzdravila. Stalo sa,” vyznal sa Miroslav Saniga. Odvtedy, 
ako sľúbil, svedčí o Panne Márii všade, kam chodí. Toto svedectvo zná-
meho milovníka prírody chytilo za srdce každého jedného z nás. 
Presne na pravé poludnie sme dopoludňajší program ukončili modlit-
bou Anjel Pána na Studničke s otcom Jurajom Spuchľákom a požeh-
naním otca Pavla Jurčagu. 
Domov sme odchádzali obohatení a povzbudení hlbokým duchov-
ným zážitkom a snáď každý jeden z nás mohol povedať: ,,Toto je deň, 
ktorý dal nám Pán...”

Marika Pančíková 

Toto je deň, ktorý dal nám Pán!

Modlitba Anjel Pána s o. Jurajom Spuchľá-
kom
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Po kontroverznej rekonštrukcii sme boli aj my z redakčnej rady zvedaví na vynovené 
priestory ZUŠ-ky. Je krásna, vynovená, všade nové dvere. Už pri samotnom vstupe 
do budovy ostane návštevník uchvátený. Maľby po oboch stenách vstupnej haly 
vytvoril p. Rastislav Turňa. 
Na stenách sú namaľova-
né rôzne umelecké osob-
nosti, medzi ktoré autor 
právom zakomponoval 
i  tú našu -  Jána Jenču. 
Najviac nás upútal ob-
raz, ktorý obsahoval len 
rám, pod ktorým je nápis 
„TY“. Rám vyzýva každé-
ho žiaka ZUŠ-ky, aby sa 
svojím úsilím dopracoval 
k  miestenke v  tomto voľ-
nom ráme. 

RR

Môžete sa nám v krátkosti predstaviť, kde 
obaja pracujete, koľko máte rokov a pod.? 
A: Rokov máme veľa, dokonca spolu 102. Oba-
ja pracujeme... :o), čo je v dnešnej dobe vítané 
z  ekonomického hľadiska, ale z  umeleckého 
ani tak nie, nakoľko voľného času veľa nezo-
stáva. Ja pracujem v  Súkromnej základnej 
umeleckej škole Talentárium ako učiteľka vý-
tvarného odboru. Manžel je zamestnaný v Sú-
kromnej bezpečnostnej službe v ŽP.
Najskôr by sme oslovili p. Dušana, ktorý už 
vystavoval svoje diela na viacerých výsta-
vách a podujatiach. Vieme, že ste vystavo-
vali v Stredoslovenskom múzeu v Brezne,  
v Banskej Bystrici, ale aj za hranicami našej 
vlasti v Českej republike, v Rakúsku a tiež aj 
v Portlande v USA. Čo vás priviedlo k maľo-
vaniu a odkedy sa venujete tejto záľube?
D: Prvotnou inšpiráciou boli diela a osobnosť 
starého otca Viliama Schwarza z Hronca, akad. 
maliara, ktorého olejomaľby boli určite v mno-
hých miestnych rodinách, ale aj v kostoloch. 
Výtvarnej tvorbe sa venujem od detstva, ale ni-
kdy som neštudoval na žiadnej výtvarnej škole. 
Takže som začínal kópiami veľkých svetových 
vzorov moderného umenia, hlavne impresio-
nistických autorov. Neskôr ma oslovilo aj ume-
nie Afriky, najmä drevené plastiky a masky, kto-
ré sa stali inšpiráciou pri mojej práci s drevom. 
Toto umenie sa premietlo aj do  plošných prác, 
kde výrazne ovplyvnilo môj vlastný vznikajúci 
štýl.
K  zámeru vystavovať svoje diela, a  tým ich 
predstaviť širokej verejnosti ma primäla moja 
teta Anastázia Matulová (rod. Schwarzová), 
ktorej touto cestou chcem poďakovať, pretože 
bola aj organizátorkou výstav.
Vo vašej tvorbe však nenachádzame ako 

ZUŠ-ka v novom šate

je názov súboru výtvarných diel, ktoré o. i. boli vystavené počas mesiacov september a ok-
tóber  2016  vo výstavnej miestnosti Obecného úradu vo Valaskej. Išlo o  výstavu obrazov z 
tvorby manželov Šajgalíkovcov - Dušana a Adriany. 
Dušan Šajgalík, výtvarník, rodák z Valaskej, kde aj doposiaľ žije a venuje sa tvorbe už niekoľko 
rokov. V minulosti bol členom Združenia výtvarníkov Horehronia. 
PaedDr. Adriana Šajgalíková, ukončila UMB v Banskej Bystrici, do roku 2010 žila a tvorila v 
Banskej Bystrici. V súčasnosti žije a tvorí vo Valaskej.

My  sme ich oslovili a požiadali o krátky rozhovor, aby aj našim čitateľom priblížili v krátkosti 
svoju tvorbu a svoje koníčky. 

Medzi
nebom 

a zemou

by sme očakávali idylické krajinky predsta-
vujúce región Horehronia, ale dominuje tu 
figúra. Vaše obrazy sú plné fantázie, lásky 
a energie. Môžete nám bližšie predstaviť 
vašu tvorbu a čo vás k nej inšpirovalo? 
D: V  prvých obrazoch je určite veľkou inšpi-
ráciou krajina Horehronia. Neskôr  sú to uvoľ-
nené kompozície plné línií, plôch a  ich ná-
hodných prelínaní. Takto sú moje diela nielen 
výpoveďou o súčasnom vonkajšom svete, ale 
sú aj obrazom môjho vnútorného sveta. 
Vieme, že manželia ste len krátko, spojila 

vaše životné osudy práve táto vaša záľuba 
- maľovanie?
A + D: Zoznámili sme sa pri našej inej spoločnej 
záľube - kynológii. Neskôr bolo príjemným pre-
kvapením, že máme aj ďalšiu spoločnú záľubu, 
okrem iných :o).
Predstavte nám v krátkosti vaše spoločné 
záujmy.
A+ D: Budovanie domova - túto sezónu ako 
hlavný koníček :o), ale zároveň veríme, že 
budúci rok - možno už táto zima, prinesie aj 
priestor na tvorbu.
Kynológia - tiež nás pekne oberá o čas, ale po-
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kiaľ ste to niekedy skúsili, viete o čom hovorím, 
psík si vás žiada, či prší, sneží, alebo aj ak máte 
teplotu...
Príroda - v zime či v lete túlačky po okolí, na bi-
cykli, so psíkmi  - je tu náááádherne, je stále čo 
objavovať.
Vieme, že maľovaniu sa venuje aj vaša man-
želka Adriana, je vám pri vašej tvorbe  inšpi-
ráciou? 
D: Určite áno. Našiel som ju aj na obrazoch, kto-
ré vznikli dávno predtým, ako som ju spoznal. 

pre p. Adrianu Šajgalíkovú 

Keď ste uzavreli manželstvo s Dušanom, 
prisťahovali ste sa k nám do Valaskej. Mô-
žete sa nám predstaviť, odkiaľ ste, ako ste 
sa zoznámili a vaše počiatočné pocity z Va-
laskej. 
A: Narodená v Lučenci, kde som nikdy nebýva-
la - žili sme vtedy na Šiatorskej Bukovinke - Ra-
dzovce, kde otec ako začínajúci lesný inžinier 
dostal „polesie“. Väčšinu svojho života som pre-
žila v Banskej Bystrici, cítim sa byť preto Bystri-
čanka. Zoznámila nás naša spoločná štvornohá 
záľuba -„psíčkarčenie“. A z mojej strany to bola 
láska na prvý pohľad. Nakoľko som Valaskú za-
čala spoznávať ako zamilovaná - moje pocity 
boli určite úžasné a v mnohom neobjektívne. 
Všetko bolo supeeer! Viem, aké kvality má táto 
obec, jej okolie si ma úplne získalo - je tu nád-
herne. Na druhej strane - dnes už vnímam aj 
nedostatky, ktoré dosť kazia môj prvý dojem. 
Čo však ostalo pre mňa nezmenené sú úžas-
ní ľudia, ktorých som mala možnosť spoznať 
a  stále spoznávam. Veselí, družní, skromní 
a s veľkou láskou k športu a pohybu v prírode.
Premostili ste tieto pocity z okolitej prírody 
Valaskej a Horehronia aj do vašej tvorby?
A: Určite áno. V budúcnosti sa mi, dúfam, poda-
rí pripraviť výstavu len z motívov Horehronia. 
Myslím, že táto téma je pre výtvarníka nevyčer-
pateľná. Zatiaľ je to v rovine skíc a uvažovania. 
Nakoľko máme budovateľské obdobie :o), re-
konštruujeme starší domček, v ktorom plánu-

jeme vybudovať aj ateliér.
Čo vás priviedlo k maľovaniu a odkedy sa 
tomuto venujete?
A: Asi odjakživa, do ĽŠU som začala chodiť ako 
7-ročná , vtedy ma to chytilo a už nepustilo. 
Veľkým vzorom boli pre mňa pani učiteľky vý-
tvarného odboru a ovplyvnilo to aj môj výber 
povolania. Neskôr na štúdiu na UMB v Banskej 
Bystrici boli pre mňa veľkou inšpiráciou osob-
nosti vyučujúcich pána M. Bárdiho a ak. mal. S. 
Balka.
Priblížte nám, čo prevláda vo vašej tvorbe. 
A: Krajina, krajina, krajina... ako celok, detail, jej 
metamorfózy a nálady. Inšpiruje ma tým, ako 
ju nielen vidím, ale ako vonia, ako sa pohybuje, 
akú má náladu... Maľujem aj to, čo cítim pri jej 
vnímaní.
Čo by ste obaja odkázali našim čitateľom? 
A + D: Chceme touto cestou poďakovať všet-
kým návštevníkom výstavy za záujem o našu 
tvorbu, samozrejme ďakujeme aj OcÚ Valaská 
za možnosť vystavovať. Čitateľom prajeme, 
aby si našli čas v svojom nabitom kalendári na 
túlačky prekrásnou jesennom prírodou a  ďa-
kujeme za rozhovor aj 
redakcii Valaštianskeho 
hlásnika.

Ďakujeme manželom 
Dušanovi a Adriáne Šaj-
galíkovcom za rozho-
vor, za to, že sa podelili s 
nami o svoje pocity a aj 
napriek časovej vyťaže-
nosti nám venovali tro-
chu zo svojho voľného 
času, za ich nádherné 
diela, ktorými spestru-
jú a spríjemňujú tento 
čoraz viac pochmúrny 
svet. Prajeme im veľa 
tvorivých síl pri ďalšej 
tvorbe, ale aj pri iných 
záľubách a koníčkoch. 
Ešte raz ďakujeme!

Rozhovor pripravila 
Marika Pančíková 

z tvorby Dušana Šajgalíka

z tvorby Dušana Šajgalíka

Čiarový kód Slovenska

Kordícka zima



Tí, ktorí sledujú dianie v našom výtvarnom 

odbore Základnej umeleckej školy vo 

Valaskej, si isto všimli, že to, čo nás robí 

odlišnými od iných umeleckých škôl, 

sú na jednej strane naše výpravy za 

poznaním, no zároveň časté a  zakaždým 

rozsiahle výtvarné projekty a  z  nich 

následné výstavy. Tie sú už dvanásť rokov 

pevnou súčasťou kultúrneho diania v obci 

a  návštevníci našich výstav tu zakaždým 

môžu pookriať a na chvíľu strávenú vo svete 

umenia zabudnúť na starosti všedného 

dňa. Jedným z najrozsiahlejších projektov, 

aké sme kedy realizovali, je náš literárno-

výtvarný experiment pod názvom HAIKU 

INAK. Celé to vlastne začalo pred dvoma 

rokmi, keď sme na výstave v Ružomberku 

spoznali poéziu „haiku“. Už o polroka na to uzrela svetlo sveta naša 

prvá kniha „Haiku Inak“, kde sme výtvarne a literárne spoznávali 

diela rôznych majstrov štetca. Už onedlho sme sa pustili do práce 

na pokračovaní knihy, kde sa nám pre zmenu stal inšpiráciou Paul 

Gauguin so svojimi cestami na Tahiti. V podstate zaznamenával 

svet, ktorý vplyvom kolonializácie postupne mizol a  vtedy som 

si uvedomil, že podobných autorov sme vlastne mali aj my. 

Rovnako to boli majstri mysle a štetca, a rovnako v prostredí, kde 

tvorili, venovali veľkú pozornosť zachyteniu sveta, ktorý pomaly 

mizol. Vznikla tak posledná, záverečná časť projektu, kde sa tento 

raz venujeme našim, slovenským autorom.

Mnohé z  našich tohoročných ciest za poznaním boli práve 

inšpirované našou snahou o spoznanie tohto starého sveta, ktorý 

dnes poznáme už iba vďaka múzeám či etnografickým snahám 

ľudí zaoberajúcich sa všetkým tým, čo v sebe zahŕňa pojmy ako 

tradícia a folklór.  Na našich cestách sme tak za posledné roky 

navštívili skanzeny ľudovej 

architektúry v  Pribyline, 

Zuberci, Bardejove, Martine 

či v  Humennom, rovnako 

sme nevynechali ani drevené 

gréckokatolícke kostolíky na 

východnom Slovensku, či 

úžasné gotické pamiatky na 

Spiši, ktoré sú v podstate našim 

slovenským unikátom, pretože 

v tomto priestore vzniklo veľmi 

špecifické a  od celej Európy 

neskorého stredoveku odlišné 

umenie známe ako Spišská gotika. Do 

nášho projektu „ciest po stopách starého 

a odchádzajúceho sveta“ nám veľmi dobre 

zapadol práve Spiš a  jeho mestá a  dediny 

či  nádherné kostolíky ako Žehra, Spišská 

Sobota, Spišský Štvrtok a  samozrejme 

Levoča, pretože v  prostredí modernej 

doby tento kút sveta pôsobí ako ostrovček 

z  dávnych čias, vyčnievajúci v  mori 

súčasnosti.

Sme v  prvom rade výtvarníci, a  tak sme 

na našich cestách za poznaním starého 

sveta hľadali a  aj našli mnoho známych 

umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali 

práve svetu, ktorý oni ešte zažili a podobne 

ako Paul Gauguin na ostrovoch Tahiti 

zaznamenávali pre ďalšie generácie. Videli 

na vlastné oči svet slovenskej dediny, ktorý napríklad perom 

zachytili takí velikáni literatúry ako Kukučín, Margita Figuli, 

Hviezdoslav či Tajovský, no oni – majstri štetca využili dar, ktorý 

im bol daný od Boha na to, aby svojimi pozornými očami spoznali 

a tvorbou im vlastnou zachytili a prerozprávali svet, ktorý videli 

a ktorý pomaly nástupom modernej doby odchádzal. 

Na našich cestách sme tak navštívili napríklad galériu úžasnej 

oravskej maliarky Márie Medveckej v  Trdošíne, v  kaštieli 

v Strážkach galériu s dielami Mednianského, Katonu a mnohých 

ich súčasníkov, videli sme výstavu mapujúcu dielo Martina Benku 

v  galérii v  Levoči, v  Považskej galérii v  Žiline sme niekoľkokrát 

prešli dielami Vincenta Hložníka a v Ružomberku sme sa nechali 

viackrát uniesť úžasnou farebnosťou a tvaroslovím Ľudovíta 

Fullu. V galérii Nedbalka v Bratislave sme strávili niekoľko hodín 

obdivom pri dielach najväčších velikánov slovenskej maľby 

prvej polovice dvadsiateho storočia a  neobišli sme ani galériu 

Dominika Skuteckého v Banskej 

Bystrici. U neho sme si napríklad 

všimli, že sa už nevenoval len 

onomu svetu, ktorý končil, ale 

aj dobe, ktorá pomaly ale isto 

prichádzala. V jeho dielach sme 

našli idylku života v uliciach 

Bystrice z prelomu storočí, ale aj 

jeho obdiv k ľuďom pracujúcim 

v okolitých zlievarňach 

a  železiarňach, a  tak práve tým 

sa stal súčasťou našej poslednej, 

tretej cesty svetom umenia a 

VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 12
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poézie „Haiku“.  

Pre nás to nebola len pomyselná cesta fantáziou, tvorbou a 

obrazmi majstrov. Na našich skutočných cestách za poznaním 

onoho sveta, o  ktorom sme chceli písať a maľovať, sme strávili 

mnoho dní a  z diel výtvarných ako aj literárnych, ktoré nám 

vznikli, bude, myslím, pozornému divákovi aspoň na malú chvíľu 

hrejivo...

Samotná výstava, ktorá bude patriť k  našim doteraz 

najrozsiahlejším, bude slávnostne otvorená v polovici decembra 

a návštevníci si ju budú môcť pozrieť do konca januára 2017.

Čo sa výtvarných projektov týka, rád by som ešte spomenul našu 

výstavu ,,Zuškári 01“, ktorá je súčasťou dlhodobejšieho projektu. 

V rámci neho sa o niečo hlbšie zaoberáme témou portrét a 

návštevníci výstavy, ktorá je v priestoroch Domu kultúry vo 

Valaskej prístupná do polky decembra, môžu vidieť to najlepšie, 

čo sa nám za posledné dva roky práce podarilo. Ono číslo v názve 

výstavy napovedá, že je to len prvá časť projektu. Druhú časť 

pripravujeme na marec roku 2017.

Rastislav Turňa 

Vedúci Výtvarného odboru ZUŠ-Valaská
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Každý vyhodí priemerne pol kilogramu potravín denne. Tu je 10 
tipov, ako to môžete znížiť a nakladať s potravinami efektívnej-
šie.

1. Plánovanie nákupov
Naplánujte si, aké jedlo budete variť počas týždňa, skontrolujte svo-
je zásoby a kúpte iba tie potraviny, ktoré vám skutočne chýbajú. Ne-
kupujte netrvanlivé potraviny do zásoby a nepodľahnite akciám na 
tovary, ktoré nemôžete spotrebovať.
2. Kontrolujte dátumy
Potraviny s krátkym dátumom spotreby nakupujte, iba ak ich hneď 
skonzumujete. Naučte sa rozoznať rozdiel medzi „dátumom spotre-
by“ a „dátumom minimálnej trvanlivosti“. Ten totiž označuje dokedy 
si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti, pričom je jej kon-
zumácia naďalej bezpečná.
3. Zvážte si svoj rozpočet
Plytvanie potravinami je plytvanie peniazmi, ktoré pocíti i váš rodin-
ný rozpočet.
4. Skladujte potraviny správnym spôsobom
Skladovanie v chladničke je odporúčané medzi   1- 5 stupňami 
Celzia. Potraviny by pritom podľa možnosti mali byť rozdelené na 
tri teplotné pásma:
•	 vrchná polička: syry, vajcia, maslo
•	 stredná polička: mliečne výrobky, údeniny, polotovary
•	 spodná polička: rýchlo sa kaziace jedlá (varené jedlo, mäso, 
ryby, ...)
•	 úplne na spodku (priehradky):  zelenina a ovocie
5. Skladujte podľa inštrukcií uvedených výrobcom
Potraviny takto uchováte v ich najlepšej kvalite. Vo vašej chladničke 
sa pritom môžu nachádzať potraviny, ktoré je možné skladovať aj 
pri izbovej teplote.
6. Pravidelne vystriedajte potraviny uložené v chladničke
V poličkách ukladajte nové potraviny dozadu a staršie naopak do-
predu. Predídete tým splesniveniu potravín a tomu, že na staršie 
potraviny zabudnete.
7. Naučte sa variť správne veľké porcie jedál
Na tanier si radšej naberajte menšie porcie a neskôr si doložte. Ne-
skonzumované jedlo odložte.
8. Spotrebujte všetky potraviny
Spracujte zvyšky zeleniny do polievok alebo omáčok, zvyšné ovocie 
do ovocných koktejlov alebo ovocných pyré.
9. Mrazte, sušte, konzervujte
Potraviny sa dajú efektívne konzervovať ich zavarením, vysušením 
alebo zmrazením (chlieb, mäso, ryby, vňate možno zamraziť a ovo-
cie, zeleninu možno vysušiť alebo zavariť)
10. Premeňte potravinový odpad na kom-
post
Zvyšky varenej stravy, ovocné a zeleninové šup-
ky môžete skompostovať, získate tak kvalitné 
hnojivo. Kompostovať môžete aj ak nebývate 
v rodinnom dome a ide to i bez zápachu pomo-
cou rôznych tipov elektrických kompostérov, 
ktoré dokážu spracovať potravinársky odpad 
v priebehu pár hodín.

Ing. Miriam Murínová
odborný referent

Nápojové kartóny z  džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych 
veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku 
predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš.Vzhľadom na 
ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených 
obalov. 
Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To zna-
mená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním 
alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vysepa-
rujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber. 
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený 
zber a tým úsporu financií.

Ing. Miriam Murínová
odborný referent

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verej-
ného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kto-
rý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre mestá 
a obce konkrétna úloha zriadiť komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie jej 
úloh. Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funk-
cionári obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) 
predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného 
zastupiteľstva - Komisii pre ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcií funkcionárov obce.
• prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecné-
ho zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. 
V prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od 
dotknutých funkcionárov vysvetlenia
• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie ko-
nania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a prav-
divosti písomných oznámení
• sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných ozná-
meniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom záko-
nom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektu-
júc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9
• predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu
• preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verej-
ného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené 
ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladať 
obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochra-
ny verejného záujmu
• udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedné-
ho roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 
ústavného zákona
• kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustano-
vení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlav-
ného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy 
obecnému zastupiteľstvu
Predseda komisie

PhDr. Zuzana Kúdelková

10 tipov, ako znížiť množstvo
potravinového odpadu 

v domácnosti

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
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Zápis zo stretnutia komisie  pre soc. veci a školstvo zo dňa 06.10.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa bodov v zápisnici

• Komisia sa dohodla, že na základe oznámenia o zanedbaní povinnej 
školskej dochádzky prevedie pohovor s rodičmi na komisii pre sociálne 
veci a školstvo.

• Do dnešnej komisie neboli splnené úlohy z 25.8.2016. Preto je potreb-
né tieto záležitosti riešiť prostredníctvom referátov OcÚ do 31.12.2016.

• Splnené sú: -     kamerový systém v MŠ sa bude riešiť rozpočtovým opat-
rením

• oznam do hlásnika bol daný do uzávierky
• Pri Hronskej 22 bol pristavený veľkoobjemový kontajner a  previedlo 

sa vyčistenie a vydezinfikovanie pivničných priestorov. Takto bolo pre-
vedené opatrenie zo strany obce, aby sme zabránili vzniku a prenosu 
žltačky.

• Členky komisie hovorili o  probléme distribúcie omamných a  psy-
chotropných látok pre mladistvých v obci.

• Úhrada za OSL vypracovaná Dodatkom k  VZN č. 3/2009. Materiály 
budú doručené finančnej komisii na prejednanie. 

• Núdzové ubytovanie – v mesiaci október 2016 bolo pridelené ubyto-
vanie Marekovi Bartákovi a  Ivanovi Mušukovi. Ostatných žiadateľov 
budeme posudzovať spolu so starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom. 
Ubytovanie p. Anny Trochovej riešila referentka Bc. Krupová. Môže sa 
ubytovať v nocľahárni Mládežnícka 3 v Brezne.

Komisia  odporučuje  OcÚ:
• plniť úlohu z 25.8.2016 – majetkovoprávne záležitosti Hronskej 22
• kontaktovať políciu ohľadom prevencie z  oblasti protidrogových 

opatrení – prevádzať ranné a  poobedňajšie hliadky na miestach, 
ktoré určí obec

Zápis napísaný dňa 10.10.2016.
Zapísala: Bc. Silvia Krupová referentka OcÚ
                Blažena Pastírová – predseda komisie

Zápisnica zo zasadnutia kultúrno – športovej komisie, konanej 
5. októbra 2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Privítanie
2. Príprava rozpočtu na rok 2017
3. Informácie o prebiehajúcej KJ a podujatia, ktoré nás v rámci  
 KJ čakajú
4. Mikuláš
5. Pripravované podujatia
6. Diskusia
7. Záver

1. Stretnutie členov kultúrno – športovej komisie otvorila a prítom-
ných privítala kultúrna referentka pani Králiková. Informovala ich 
o pracovnom rozdelení komisie na kultúrnu a športovú. Stretnutie 
pokračovalo osobitne.
2. Kultúrna komisia spracovala požiadavky na finančný rozpočet na 
rok 2017, ktorú predloží finančnej komisii.
3. Referentka OcÚ podrobne informovala o  podujatiach, ktoré 
v  rámci Valaštianskej kultúrnej jesene prebehli a  tiež, čo nás ešte 
čaká. Zároveň poprosila o spoluprácu a propagáciu podujatí.
4. Dňa 4.12.2016 pripravíme pre deti a  rodičov v  KD bábkové di-
vadlo „Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba“. Lístky na predstavenie 
v hodnote 1€ si môžu kúpiť v predpredaji v knižnici alebo pred vy-
stúpením v KD. Deti dostanú od Mikuláša sladkú odmenu a potom 
spoločne rozsvietime strom na námestí. Deťom na  Piesok  Mikuláš 
sladkosti donesie.
5. Do konca roka nás čakajú (okrem KJ) tieto kultúrne podujatia: Vy-
stúpenie Nedvedovcov, Vianočné vystúpenia, Živý Betlehem.
6. Rôzne
- Slovník nárečových slov – pripravuje Ing. Fischerová
- uverejňovať Valaštiansky hlásnik a  všetky kultúrne a  športové 
podujatia na internetovej stránke
- zakúpenie a umiestnenie lavičiek pri ihriskách (prezúvanie detí)
- svetelná vianočná výzdoba obce
- oslava Dňa vzniku Slovenskej republiky a nového roka na námestí
- Valaská očami detí – nový projekt
- zábava na námestí po ukončení FDH

Komisia odporučuje: Uverejňovať Valaštiansky hlásnik, všetky 
kultúrne a športové podujatia na internete, zakúpenie lavičiek 
pri ihriskách, slávnostné pripomenutie vzniku Slovenskej repub-
liky.

7. Na záver p. Králiková poďakovala prítomným za účasť.

Zápisnica zo zasadnutia kultúrno – športovej komisie, konanej 
5.10.2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Po otvorení a  privítaní členov kultúrno – športovej komisie sa 
stretnutie pracovne rozdelilo na kultúrnu a športovú časť. 

Športová komisia odporučuje:
- opravu multifunkčného ihriska
- úpravu hokejových brán (predtým kontaktovať p. Benedika)
- zabezpečiť otvorenie WC v  kultúrnom dome, pri používaní 
ihrísk
- zabezpečiť sociálne zariadenie pre verejnosť na futbalovom 
ihrisku 
- zabezpečiť odpratávanie snehu na ihriskách (fréza)
- umiestniť na internet tabuľku s rozpisom kto a kedy má pre-
najaté ihrisko 
- zabezpečiť predaj lístkov aj cez víkend, členovia komisie na-
vrhli v Maestro

Pozývame Vás na koncert Nedvědovcov, ktroý sa uskutoční 
20.11.2016 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome vo Valaskej. Predpre-
daj vstupeniek v knižnici v cene 9€. V deň vystúpenia cena 12 €. 
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Piesok

16. októbra si pripomíname Sve-
tový deň CHLEBA. Je to tak len od 
roku 2002.
 Chlieb ako jedna zo základných 
každodenných potravín zaujíma 
u  všetkých národov sveta popred-
né miesto. Jeho počiatky siahajú do 
Orientu. Biblia ho často spomína vo 
význame obete. Bol to však chlieb 
z  nekvaseného  cesta. Z  dejín sta-
rých Grékov vieme, že pri slávnos-
tiach na počesť boha Dionýza, ktorý 
bol oslavovaný predovšetkým ako 
darca vína, nosili v sprievode veľké 
chleby. I Rimania pripisovali vynáj-
denie chleba bohu, pomenujúc ho 
„panis“. U týchto najkultúrnejších 
národov otrokárskeho obdobia bol 
chlieb jedlom obradným a  obet-
ným. Keď sa piekol chlieb z  prvej 
múky v  roku, obetoval sa bohom. 
Kresťanstvo prispelo k  sakralizácii 
chleba(posledná večera) a udržiava 
posvätnú úctu k chlebu dodnes.
V strednej Európe bol chlieb známy 
už v dobe neolitickej ako nekvase-
ný, pšeničný i  prosný, zhotovený 
z  hrubo drveného zrna. Piekol sa 
v  popole na rozžeravených kame-
ňoch.
Chlieb bol oddávna rozšírený aj 
v končinách, ktoré obývali Slovania. 
Aj slovanské kmene si ustálili zvyk 
a  prvý napečený chlieb venovali 
domácemu bôžikovi. Smel ho jesť 
iba gazda alebo gazdiná.
Obradné jedlá, ako aj chlieb, ktoré 
sa vyskytujú v našej oblasti, siahajú 
svojim pôvodom do dávnej minu-

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov a prešetrovanie sťažností
predseda: PhDr. Zuzana Kúdelková 
členovia: PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová,  Ing. Ján Dundo-
vič, Marian Dobiš   

Komisia pre financovanie a správu majetku obce
predseda: Ing. Ján Dundovič
členovia: Milena Dobrotová, Mgr. Róbert Hlaváčik, Ing. Ján Holko, Ing. 
Peter Bánik, PhDr. Zuzana Kúdelková, Ján Kaderiak 
Mgr. Roman Hadžega, prednosta úradu, Ing. Zuzana Slivková - odborná 
referentka, Silvia Vlkoláčková - odborná referentka

Komisia pre sociálne veci a školstvo
predseda: Blažena Pastírová
členovia: Zdenka Vojteková, Mgr. Iveta Babčanová, Mgr. Mária Pacerová, 
Mgr. Katarína Paprčková, Mgr. Danka Dorková, Libuša Oláhová
Bc. Silvia Krupová - odborná referentka

Rada by som sa v článku vrátila ešte do letných mesiacov. 30. júla a 13. au-
gusta sa konali súťaže v strihaní oviec. Aj my máme šikovných strihačov, 
ktorí sa radi zúčastňujú na týchto súťažiach, tak prečo sa s nimi nepochváliť. 
Možno si poviete, čo to je ostrihať ovcu, ale verte mi, nie je to také jednodu-
ché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Naši chlapci Peter Kučera, Radovan Sepe-
ši, Marek Marko a zo susedného Hronca Martin Olšiak tvoria strihačskú sku-
pinu, pre ktorú je strihanie oviec popri zamestnaní a študovaní koníčkom, 
sú známi nielen na Horehroní. Na súťažiach si merajú sily so súťažiacimi, u 
ktorých to je denno-denná záležitosť. Preto sa treba s našimi strihačmi po-
chváliť, že obsadzujú každý rok pekné miesta. Veď Peter Kučera drží rekord o 
najrýchlejšie ostrihanú ovcu už druhý rok. Ostrihal ju za 59 sekúnd. 
Dňa 30. júla sa konali Majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec v Liptovskej 
Lužnej. Zúčastnilo sa ich 19 strihačov zo Slovenska, Česka, Poľska. Marek 
Marko, ktorý ešte študuje na vysokej škole ako najmladší strihač, obsadil 
nádherné 2. miesto. Ostatní naši strihači obsadili: 4. miesto - Peter Kučera, 
5. miesto - Martin Olšiak, 6. miesto - Radovan Sepeši. Je to super, keď sa šty-
ria Horehronci dostali do semifinále a obsadili také miesta. V ten deň nás 
usporiadateľ Marián Chamaj z Dolného Hričova pozval na Bačovské pas-
torále na ich súťaž. Tie sa uskutočnili 13. augusta v Dolnom Hričove. Tam sa 
prezentovalo 21 strihačov, na druhom mieste sa umiestnil Peter Kučera a na 
treťom mieste Martin Olšiak z Hronca. 
Myslím si, že všetci títo chlapci aj takto reprezentujú našu obec a patrí im 
zato vďaka. 
A ja ako manželka a matka im z celého srdca tiež blahoželám a prajem veľa 
síl a zdravia.

Ľubica Kučerová

Komisia pre kultúru a šport
predseda: Dušan Blahut 
členovia:  Mgr. Mária Pacerová, Pavel Sedliak, Jozef Vrbovský, Jaroslav 
Kocúr, Pavol Vilhan, Mgr. Róbert Hlaváčik, Monika Flochová, Tibor Be-
nedik, Vendelín Štrba
Danka Králiková - odborná referentka, Alena Kureková - odborná refe-
rentka    

Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prí-
rodných hodnôt
predseda: PaedDr. Matúš Magera
členovia: Ľubomír Múka, Jozef Pacera, Mgr. Lucia Náterová, Ing. Zuzana 
Slezáková, Jozef Hucík, Ing. Stanislav Blahút
Elena Trnková - odborná referentka, Ing. Miriam Murínová - odborná 
referentka               

 Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán
predseda: Ing.Peter Bánik
členovia: Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, Jaroslav Poliak, Milena Dobro-
tová, Blažena Pastírová, Peter Sorkovský, Martin Krupa
Ing. Peter Minárik - odborný referent, Elena Trnková - odborná referent-
ka, Marek Turňa - odborný referent

 Zbor pre občianske záležitosti ZPOZ
sobášiaci: Ing. Juraj Uhrin, Mgr. Mária Pacerová, Ing. Peter Bánik                 
členovia: Elena Sukičová, Alexandra Murínová, Bc. Martina Škantárová   
 

Komisie pri Obecnom úrade vo Valaskej
   Vážení spoluobčania, ako iste viete, od začiatku volebného obdobia, 
kedy boli zvolení do svojej funkcie členovia Obecného zastupiteľstva 
vo Valaskej už piati poslanci odstúpili zo svojich postov a nahradili ich 
noví s nasledovným najvyšším počtom hlasov. Z tohto dôvodu došlo 
aj k zmene personálneho obsadenia komisií pracujúcich pri Obecnom 
úrade vo Valaskej.  Preto vám prinášame stručný prehľad zloženia 
týchto komisií. 

losti. V  dedinskom kolektíve mali 
v minulosti väčší ideový zmysel ako 
dnes. Ľud vyjadroval svoje názory 
na jednotlivé životné prejavy prí-
sloviami a  zvykmi. V  nich sa jasne 
odráža jeho myslenie a názor. Veľká 
časť slovenských zvykov a  príslo-
ví(Za kus chleba, robiť treba. Jedz 
chlieb a pi vodu, neprídeš na chu-
dobu.) sa viaže ku chlebu, pretože 
nášmu ľudu bol chlieb nielen jed-
lom posvätným, ale aj najdokona-
lejšou potravinou, ktorej prosperitu 
si hľadel takto zabezpečiť. 
V minulosti bol chlieb veľmi uctie-
vaný a vážený. Svedčí o tom nejed-
na skutočnosť. Keď spadla na zem 
omrvinka z neho, zdvihla sa, ofúka-
la, ba aj pobozkala. Chlieb, z ktoré-
ho sa práve krájalo, býval položený 
na stole a  prikrýval sa obrúskom 
alebo čistou látkou. Vedľa neho le-
žal nôž. Pred načatím pecňa bola 
obyčaj prežehnať ho povzdychom: 
„V mene Otca i Syna i Ducha sväté-
ho,“ pričom špičkou noža krájajúci 
urobil na spodnej alebo vrchnej 
kôrke chleba znamenie kríža. Nača-
tý chlieb sa krájanou časťou nesmel 
obracať do dverí, aby „neutekal“ 
z  domu. O  veľkej patriarchálnej 
úcte ku každému chlebu svedčí aj 
to, že v  minulosti nový peceň na-
čínal sám gazda alebo jeho žena. 
Deti nesmeli načínať chlieb, po-
kiaľ si naň nevedeli zarobiť. Keď si 
chceli z neho odkrojiť, museli im to 
dovoliť rodičia. Zachoval sa aj staro-
slovanský zvyk uctiť si hosťa práve 
a  predovšetkým chlebom. Dievka, 
ktorá sa chcela vydať, musela ve-
dieť napiecť chleba, pravda, okrem 

iných domácich prác. Pečeniu chle-
ba sa dedinské dievčatá začali pri-
účať v 15. - 16. roku. Ale nie každá 
žena – gazdiná – vedela ho dobre 
upiecť. Svoju vážnosť mával chlieb 
u  nás aj preto, lebo nie vždy si ho 
mohli v  hojnosti, prípadne aspoň 
do sýtosti dopriať všetci ľudia. Hoci 
sa zaň modlievali každodenne, ne-
býval jedlom každodenným. Neraz 
jeho nedostatok vyháňal ľudí do 
cudziny. Odísť za chlebom zname-
nalo nielen zarobenie jeho väčšej 
skyvy, ale i stratu rodného domova. 

Chlieb sa prestal piecť v domácnos-
ti po r. 1948, pretože pôda prešla do 
kolektívneho vlastníctva a veľa žien 
odišlo do zamestnaní. Do tohto ob-
dobia sa temer v každej domácnos-
ti piekol pravidelne raz do týždňa.
Dnes si každý zbehne do obchodu 
a kúpi si chlieb podľa vlastnej chuti. 
Či už biely, čierny, celozrnný, kvas-
ný. Napriek veľkému výberu a hoj-
nosti mu prináleží  dôstojné miesto 
na našich stoloch.

Silvia Vilhanová

CHLIEB

Strihači z Valaskej
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KRČMA U ZURIANOV
   Majetný statkár, krčmár a obchodník, bývalý 
obecný richtár Jozef Valentíny s  manželkou 
Paulou rod. Weltzl mali viacero detí. Synom 
doprial vzdelanie v  lepších maďarských ško-
lách, pre dcéry hľadal vhodných zaťov z  bo-
hatších, pomaďarčených rodín. V čase maďa-
rizácie si zmenil priezvisko na Valentényi a aj 
mená svojich detí rodičia pomaďarčili. Druho-
rodenú dcéru Máriu Magdalénu pomenovali 
Irma. Keď dorástla na vydaj, zapáčila sa isté-
mu mládencovi, Jánovi Zurianovi. Jeho profe-
sia bola – obchodník s vodou v železiarňach. 
Nemal panský pôvod, preto bol neprijateľný 
za zaťa do rodiny Valentényi. Otec svoju dcéru 
Máriu zatváral do chlieva medzi husi, aby jej 
z hlavy vytĺkol nápadníka, ktorý mu nebol po 
vôli. Láska mladých zaľú-
bencov však bola silnejšia 
ako otcove hrozby o  jej 
vydedení. Tak sa nakoniec 
Mária Valentíny vydala za 
Jána Zuriana. Manželia si 
kúpili dom vedľa strýka 
Františka, rovno oproti 
Mihálikove krčmy. (Na-
posledy, pred asanáciou, 
v tom dome bývala rodina 
Oravcová – Brusiková.) Ján 
sa tiež chytil prosperujú-
ceho krčmárskeho a mä-
siarskeho remesla.  Vozík 
so somárikom, na ktorom 
predtým vozil do fabriky 
„kyslú“ (minerálnu) vodu 
z Mýta pod Ďumbierom, si 
nechal pre radosť a zábav-
ku svojich detí. Potomko-
via opatrujú fotografiu, na 
ktorej sú členovia famílie 
Zurianovej so somárikom 
a s  malým vozíkom, „dra-
biniačikom“. Keď som uvi-
dela tú fotku, prišla som 
na to, akým spôsobom sa 
mohla do našej záhrady 
dostať podkova zo somá-
ra, ktorú som vykopala. 
Z  cesty vedúcej hore de-
dinou /dnes Tatranská/, 
sa dalo cez spoločné dvo-
ry prechádzať na Grant, 
(dnes Záhradná ulica, pod 
hudobnou školou), kde vyvierala voda a boli 
tam aj válovy, napájadlá pre zvieratá. 
   Manželia Mária a Ján Zurianovci mali jede-
násť detí. Slúžtičkou v  tejto rodine bola od 
svojich dvanástich rokov Terka Siládiová, vyd. 
Troligová, polosirota z chudobnej rodiny. Pani 
Mária, s chudobou cítiaca osoba, jej neraz na-
balila do košíka poživne. V deň výplaty prišla 

Čo rozprávali pamätníci o krčmách a krčmároch
pre peniaze Terkina 
matka. Slúžtička Ter-
ka z  nich nevidela ani 
halier.
   Keď nastal rozvoj 
fabriky na Piesku a píly 
na Štiavničke, ľudia sa 
začali sťahovať do ko-
lónie a nových domov, 
bližšie ku pracovným 
príležitostiam. Ján Zu-
rian tiež videl lepšie 
podmienky pre pod-
nikanie na Piesku, tak 
si v roku 1925 postavil 
dom v blízkosti fabri-
ky, kde zriadil hostinec 
a „mäsnu“. Tu sa zastavovali „zohriať“ kalíškom 

pálenky chlapi prichádzajúci 
do šichty pešo zo vzdialenej-
ších dedín a tiež povozníci, 
čo vozili drevo zo „šľógov“ na 
pílu Štiavnička. U Zurianov 
sa zamestnal aj mäsiar Rud-
ko Krbyla z Valaskej. Krčmár 
Zurian bol poľovníkom a 
choval psa - veľkého bieleho 
chlpáča s  hnedým uchom. 
Poznala ho celá Valaská aj 
Piesok. Bol výnimočný a také 
mal aj meno, volali ho Cézar. 
Bol miláčikom najmladšej 
krčmárovej dcéry Anky. Raz 
sa stalo, že sa Cézar trhal na 
ulici s  dvoma psami. Anka 
na neho kričala a volala ho 
k sebe. Nahnevaný pes sko-
čil a pohrýzol ju do nohy. 
Keď to videl jej brat, schytil 
bicykel a zaviezol ju do pod-
brezovskej nemocnice zašiť 
ranu. Po návrate domov sa 
Cézar plazil okolo nej a sna-
žil sa oblizovať jej boľavú 
nohu. Cítil previnenie, no už 
mu to nepomohlo, lebo otec 
rozhodol. Pes bol už starý a 
skoro slepý. Mäsiar Krbyla ho 
pýtal pre svojho otca, zva-
ného Amerikán, na liečenie 
pľúc starým valaštianskym 
receptom, „psovskou“ mas-
ťou. Takto si ľudia vo Valaskej 
oddávna pomáhali pri pľúc-

nych chorobách, najmä cez vojnu, keď nebolo 
liekov. Chlapi psa odšikovali z  Piesku do Va-
laskej. Podľa spomínania tety Marty Molčano-
vej „Zo mlyna“ sa to neodohralo na fašiangy, 
ale pred Martinom. Následné udalosti okolo 
Cézara valaštianski mládenci ospievali v pies-
ni:

Hore Urokyťou sniežik poletuje, už sa Cézar 
na smrť pripravuje.
Cézar môj, Cézar môj, na čo si ty vyšiel, keď 
pre teba Tóno Kružinove prišiel.
U nás na Martina je veľká hostina, schádzajú 
sa mládenci do mlyna.
Schádzajú sa zhora, schádzajú sa zdola, za-
bili Cézara, tam hostina bola.

Z Cézara vraj bolo päť kilo sadla. Mládencom 
sa ľúto videlo vyhodiť mäso z dobre vykŕme-
ného psa. Skrsla v nich myšlienka, že z neho 
uvaria guľáš. Varili ho v mlyne a ponúkali v 
krčme u  Mihálikov, na Martinskej zábave. 
Všetkým veľmi chutil, aj krčmárovi Mihálikovi, 
ale len dovtedy, kým kuchári nezačali havkať. 
   Ľudia spomínali, že od tejto udalosti sa za-
užíval vo Valaskej zvláštny fašiangový zvyk. 
Z  recesie primleli mládenci do klobás „psov-
ské“ mäso, údili rebierka alebo varili guľáš. 
Na fašiangovej zábave vyspevovali častušku 
o  Cézarovi. (Zápis breznianskych piaristov 
o časoch evanjelizácie hovorí niečo iné o pô-
vode konzumácie psieho mäsa vo Valaskej, 
ale o tom si povieme v inom článku.)
   V hostinci U Zurianov muselo byť čulo počas 
celej doby jeho trvania. O „kunčaftov“ /zákaz-
níkov/ z okolitých fabrík nebola núdza, zába-
vy v hosťovskej izbe pri svadbách a krstinách 
svojej početnej rodiny si manželia Ján a Mária 
Zurianovci užili nadostač. Staršia generácia 
si ešte pamätá, kde stál Zurianove hostinec. 
Bol postavený na dolnom Piesku, na rázcestí 
starej „hradskej“ a  cesty na Piesok, neďaleko 
bytovky, vedľa bývalého „konzumu“.
   Členovia rodu Valentíny sa rozišli po svete. 
Niektorí potomkovia Márie Zurianovej rod. 
Valentíny žijú v  našom okolí. Valentínyovci 
podstatne ovplyvnili život v  našej obci po 
roku 1860, až do konca Prvej svetovej vojny. 
O  histórii týchto rodín som sa dozvedela od 
pani Anny Matovičovej, najmladšej dcéry 
z rodiny krčmára Jána Zuriana.  

Mária Luptáková
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 Tajch
    Presťahovaním z Piesku na Tajch sa skončilo 
jedno z najkrajších období môjho života. Pocit 
akejsi prázdnoty – chýbali  mi tí moji dlhoroční 
piesockí kamaráti – Jožo F., Jano M., Öči V., Jano 
S. a ďalší. Aj keď som tu – na Tajchu  stretol no-
vých priateľov a kamarátov – Joža T., Mariana 
S. či Jana P. alebo bratranca Rona P., predsa mi 
dlho trvalo, kým som si zvykol na tú skutoč-
nosť, že s tými bývalými piesockými kamarát-
mi sa už nebudem stretávať.

     Na Tajchu čakali celú rodinu nové „výzvy.“ 
Jedna z hlavných úloh stála pred nami všetký-
mi, a to: dokončiť dostavbu rodinného domu, 
resp. jeho úpravu, ako aj skrášlenie okolia – 
dvora a záhrady a vôbec - spríjemnenie býva-
nia. To pre nás deti, predovšetkým staršieho 
brata a mňa (najmladší mal len 2-3 roky), zna-
menalo „stop“ doterajším detským hrám a za-
čala pre nás aj niekedy tvrdá fyzická práca.
Po skončení vyučovania (do školy sme už 
chodili do tzv. Osemročnej strednej školy 
v Podbrezovej) a po príchode domov nás ča-
kala ďalšia „šichta“ (pracovná smena) – kopa-
nie čakanom, „fúrikovanie“ nakopanej zeminy 
pri rozširovaní dvora a  následné planírovanie 
a rozširovanie pozemku na priedomí. Ale boli 
to aj iné práce a povinnosti okolo domu. Na-
príklad: pílenie dreva a  jeho následné rúba-
nie. Avšak najprv toto drevo bolo potrebné 
nahotoviť. Pripraviť „šajtanicu“ dreva, to bola 
úloha nášho otca, ktorému najčastejšie som 
ja „asistoval.“ Ja som ho najčastejšie doprevá-
dzal a pomáhal mu pri vykonávaní jeho ťažkej, 
namáhavej fyzickej práce – či to bolo lámanie 
kameňa pre základy domu, ručné kopanie 
a  dolovanie piesku, potrebného pri výstavbe 
nášho „rodinného sídla“, kosenie trávy na leho-
tianskom chotári alebo pri „hotovení“ dreva na 
zimu. Práve na chvíle strávené pri kosení trávy 
i hotovení dreva, ktoré som pomáhal otcovi re-
zať na Táľoch, kde sme vlastnili pozemky, mám 
najkrajšie spomienky. 

Spomienky na detstvo
PaedDr. Ján Patúš

V rámci spomínaných činností som sa najviac 
tešil na ich prestávky. Vždy som nedočkavo ča-
kal na tú chvíľu, kedy si otec zo spotenej hlavy 
zloží svoju šiltovku a únavou premožený si sad-
ne do voňavej trávy, začne rozbaľovať poživeň, 
ktorú nám vopred pripravila mama a v ktorej 
nechýbala okrem chlebíka ani slaninka, ci-
buľka, prípadne zelená paprika alebo uhorka. 
Vtedy, v takto nádhernej prírode, na zelených 
lúkach zaliatych zlatistými lúčmi slnka a letné-
ho vánku i za bzukotu poletujúcich čmeliakov 

a motýľov z kvetu na 
kvet, najviac mi chu-
tilo. Potom nastala 
siesta. Zaľahli sme 
obaja horeznačky na 
chrbát, pričom som 
(kým otec podriem-
kaval a  následne 
pochrapkával) po-
zeral na modrú ob-
lohu, na ktorej sa vo 
vzdušných prúdoch 
vysoko na nebi pre-
háňali, podobajúce 
sa ovečkám, biele 
obláčiky. Po čase, 
v  šume vetiev vyso-

kých smrekov i bukov, som začal aj ja driemať, 
až nakoniec som zaspal. Ale táto idyla netrvala 
dlho. Po chvíľke otec si už pospevoval a svojím 
charakteristickým slovným povzbudzovaním 
„už toho nemáme veľa..., ešte chvíľku a už to 
bude hotovo...“ a podobne,  začal ma nabá-
dať a motivovať k tomu, aby sme pokračovali 
v práci.
    Z pobytu na Tajchu mám ako  jednu z najkraj-
ších spomienok naše chlapčenské futbalové 
stretnutia na „tajchárskom“ ihrisku, ktoré sme 
si svojpomocne vybudovali na pozemkoch En-
drésyho záhrady. Aj v 30. 
rokoch minulého storočia 
na tomto mieste stálo 
ihrisko, na ktorom naši 
predkovia takisto hrávali 
futbal. Nezabudnuteľné 
chvíle na tomto ihrisku 
strávené spolu s  kama-
rátmi – Ronom P., Janom 
P., už nebohým Vladom 
M. i  jeho bratom Ferom. 
Ale aj s  bratom i  niekto-
rými ďalšími priateľmi - v 
„tvrdom zápolení“ s cie-
ľom zvíťaziť nad súperom 
- mi žiaľ, ostali len v spo-
mienkach na detstvo. Avšak, veľakrát nám 
nebolo s bratom dovolené zúčastniť sa týchto 
niekedy „o život“ prebiehajúcich stretnutí, pre-
tože popoludní po návrate zo školy, a  najmä 

večer po príchode otca z  roboty, bolo treba 
stále čo-to okolo domu porobiť. Vtedy sme sa 
mimoriadne usilovali dokončiť všetky otcom 
uložené práce včas, aby sme ešte stihli aspoň 
časť futbalového stretnutia odohrať, a tak po-
môcť „našim“ k víťaznému „triumfu“ nad súpe-
rom, ktorý väčšinou tvorili bratia M. a S. 
    Po ťažko vybojovaných víťazstvách na ihrisku 
nám potom všetkým dobre padlo občerstve-
nie „coca-colou“ v  podobe pramenitej vody, 
vytekajúcej z  Dielu cez kovovú rúrku. Potom 
večer, obyčajne po odohratom futbalovom 
zápase, víťazi i porazení stretli sme sa pod lipa-
mi pri Tajchu. V  letnom večernom vánku, keď 
sa pomaly začalo zmrákať, vo svite vychádza-
júceho mesiačika a za bzukotu preháňajúcich 
sa svätojánskych mušiek, ako aj všakovakého 
poletujúceho hmyzu, sme hlasnou vravou, 
nesúcou sa skoro celou dolinou, zápalisto do 
detailov rozoberali a hodnotili tieto futbalové „ 
strety“ i hľadali príčiny prípadných prehier. 
  Nemožno opomenúť ani moje spomienky na 
školské roky, strávené na Osemročnej strednej 
škole v  Podbrezovej(v súčasnosti Základná 
škola v Podbrezovej).
     Túto školu som absolvoval v rokoch 1953 – 

1955. Cestu do školy z Tajchu do Podbrezovej 
som spolu s viacerými rovesníkmi –„tajchármi,“ 
ako nás spolužiaci Podbrezovčania, ale aj spo-
lužiaci dochádzajúci z  rôznych okolitých obcí 
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nazývali, absolvovali „hornolehotianskym“ au-
tobusom a nazad sme sa obyčajne vracali „po 
svojich“- pešo.
    V spojení s touto školou mám viacero zážit-
kov. Medzi ne patria predovšetkým futbalové 
turnaje,  ktoré boli  organizované medzi škola-
mi v regióne, a ktorých účastníkom som bol aj 
ja ako reprezentant školy. Po vyučovaní, keďže 
v  tých časoch ešte nejestvovali školské jedál-
ne, tak väčšinou som so spolužiakmi chodil 

na teplú polievku za 1.-Kčs do jedálne „Domu 
pracujúcich“, ktorý súčasne slúžil ako kultúrny 
dom.
Zo školského vyučovania som (podobne ako 
ostatní spolužiaci) mal najradšej „názornú“ vý-
učbu  v podobe spoločnej návštevy žiakov ce-
lej školy na filmovom predstavení v závodnom 
hoteli, v ktorom sa okrem kaviarne nachádzalo 
aj kino. V rámci týchto návštev kina nám pre-
mietali  „pokrokové“, v duchu socialistického 
realizmu natočené filmy ako napríklad Pole ne-
orané (podľa predlohy, resp. rovnomenného 
románu Fraňa Kráľa), ďalej Kronika (od Petra 
Jilemnického) alebo Príbeh ozajstného vojaka 
(podľa románu Borisa Polevoja) a iné.
   V súvislosti so školou, musím priznať, že náv-
števa alebo účasť na vyučovaní nebola mi vždy 
pochuti. Niekoľkokrát sa stalo, keď som mal 
obavu zo skúšania najmä na hodinách mate-
matiky, volil som spolu s  mojím kamarátom 
– ďalším „tajchárom“ Jožom T., účasť na „výle-
te“ zameranom na hlbšie poznávanie prírody 

rodného regiónu, ale aj okolia samotnej školy. 
Najradšej sme v rámci týchto „výletov“ z vrcho-
la Šiklova pomocou ďalekohľadu pozorovali 
našich spolužiakov, ako pri cvičení na nádvorí 
školy usilovne plnia príkazy nášho telocvikára 
pri rôznych telovýchovných činnostiach.
   Toto naše záškoláctvo sa nezobišlo bez ná-
sledkov, pretože naša matematikárka a v  jed-
nej osobe aj triedna pani učiteľka Ľ. Kucbelo-
vá (vtedy podľa nás „udavačka“) porozprávala 

našim rodičom, čo to za 
„vtáčkov“ v  rodine majú. 
A veru bolo že to zle – ne-
dobre. K slovu sa dostala 
varecha a  moja mama 
(aspoň u  nás v rodine) 
ňou vedela narábať nie-
len pri sporáku, ale aj pri 
„odmeňovaní“ takýchto 
mojich záujmov pre ňu 
netolerovaných.
   Keď som už spomenul 
kamaráta Joža T., musím 
prezradiť, že s  ním som 
zažil viacero veselých 
chvíľ. V tých časoch, kedy 
sme navštevovali ško-
lu v  Podbrezovej, boli v 
„móde“ (možno pove-
dať –„povinné“) čítanie 
tzv. ,,kovbojok“, a to nie-
len doma, ale niekedy 
aj v  školskej lavici počas 
vyučovania. (Možno ne-
bolo žiaka, ktorý by sa 
nebol takýmto spôso-
bom „vzdelával“. A práve 
obsah týchto „kovbo-
jok“nás dvoch inšpiroval 
k  tomu, že sme si chceli 
nekalým spôsobom za-
obstarať kobylu suseda 
Štábľa so zámerom pou-

žiť ju ako jazdeckého koňa, ktorým by sme sa 
preháňali „prériami“ tajchárskeho a  hornole-
hotského chotára. Tento zámer sa nám z  rôz-
nych príčin napokon nepodarilo naplniť – čo 
bolo možno aj dobre, lebo u oboch by sa určite 
výprask nebol vyhol.
   Spolu s Jožom sme v roku 1955 uskutočnili 
aj skutočne nezabudnuteľný výlet na vrchol 
Baby, ktorý sa nachádza v pohorí Nízkych Ta-
tier. Už samotné načasovanie nášho odchodu 
smerom cez Tále až na spomínaný vrchol Baby 
bolo zle naplánované, pretože na cestu sme sa 
vydali dosť neskoro – bolo to o 16,oo hodine 
popoludní a náš pochod mal podľa plánu trvať 
asi 2 hodiny. Cesta však v  skutočnosti trvala 
viac ako 3 a pol hodiny, pretože sme sa cestou 
zdržali  na Táľoch viac, ako sme plánovali. A to 
sa nám vypomstilo, lebo na úpätí vrchu nás 
zastihla tma, a my sme v tmavom lese celkom 
stratili orientáciu. Pri výstupe sme sa potkýnali 
o  korene stromov, niekde sme spadli do vý-
moľu, až nakoniec približne po nejakom čas 

sa nám v celej svojej kráse ukázal vrchol Baby, 
ktorý bol posiaty veľkými balvanmi skál. Zrazu 
na skalách sa objavili malé medvieďatá – až 
nás zamrazilo. Bez toho, že by sme sa spolu do-
hodli – naraz sme zdvihli nohy na plecia a hy-
baj ho pod krídla lesa. Mali sme šťastie, že nás 
nezavetrila medvedica, lebo by nám neboli po-
mohli ani naše mladé rýchle nohy. A teda zača-
la pre nás ďalšia ťažká úloha – nájsť kolibu, kto-
rú voľakedy postavili drevorubači alebo možno 
nadšenci turistiky a milovníci týchto hôr, v kto-
rej sme chceli prespať. Lenže, v tej tme sme ju 
nenašli, a  preto nám nič nezostávalo iné, len 
noc stráviť pod najbližším vývratom. Pekne 
sme si rozložili ohník a uložili sme sa akože ku 
spánku. Ale za takejto situácie, keď všade vôkol 
nás bola hlboká tma, nevideli sme ani na krok, 
a z lesa sa ozývali strašidelné zvuky, praskanie 
konárov a hučanie vetra, ktorý sa v tú noc tak 
silno rozfúkal, nebolo možné ani len pomyslieť 
na nejaký spánok. Strašne sme sa báli tých - 
pre nás neznámych zvukov. Utešovali sme sa 
navzájom, že vraj nemôže sa nám nič stať, aj 
keby nás napadlo nejaké zviera, lebo Jožo má 
pri sebe pripravenú pištoľ (neviem vôbec, ako 
ju získal), ktorú, by v najhoršom prípade použil. 
A takto vzájomným povzbudzovaním a utešo-
vaním sme spoločne prebdeli celučičkú celú 
noc.  Zavčas rána,keď sa začalo brieždiť, vydali 
sme sa pátrať po kolibe, ktorú sa nám predchá-
dzajúci deň nepodarilo nájsť. Poriadne nás to 
naštvalo, keď sme ju objavili asi 100 metrov 
nižšie, ako sme boli v noci „ubytovaní“ pod vý-
vratom stromu. Nakoniec sme si v nej aspoň na 
hodinku ľahli, aby sme vyskúšali jej tvrdé prič-
ne. Zvyšok sme dospali, keď sme zišli dolu do 
doliny. Pohodlie spánku sme potom našli pri 
potoku na Táľoch.
   Takto neslávne sa skončil náš spoločný výlet 
a pobyt v horách prekrásnych Tatier, ktoré nás 
často svojou krásou a príťažlivosťou lákali a lá-
kajú do svojho náručia.
   Okrem spomínaného Joža som mal ešte ďal-
ších kamarátov, s  ktorými sme spriadali stále 
nové a nové plány, ktoré však tiež neboli zväč-
ša naplnené. Napríklad zostrojenie lietadla, 
pre ktorého trup mala poslúžiť aerodynamická 
benzínová nádrž, pochádzajúca z  nejakého 
amerického vojenského lietadla ešte z  čias 
vojny. Ani moje vedomosti, ani mojich spolu- 
„konštruktérov“- Jara P. a Venda P., nestačili na 
to, aby sme dokázali tento kus plechu „oživiť“ 
a prinútiť ho k letu. 
   Veru, zážitkov v  tom čase, keď som s  moji-
mi spolužiakmi a kamarátmi „dral“ nohavice 
v  školských laviciach, je mnoho. Viaceré však 
už zostali len v mojich spomienkach.
  Ukončením Osemročnej strednej školy (v tom 
čase nazývanej ako škola Jozefa Visarionoviča 
Stalina) v  Podbrezovej v   r. 1955 a  nástupom 
na Pedagogickú školu v  Rimavskej Sobote sa 
skončilo aj obdobie môjho detstva. Začalo 
obdobie dospievania. Ale, to je už iná kapitola 
môjho života.... 

PaeDr. Ján Patúš, rodák z Piesku     
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 Valaštiansky hlásnik je pre nás zdrojom informácií o dianí v obci. A k obci 
neodmysliteľne patrí aj naša materská škola. Je to miesto, kde vychová-
vame a vzdelávame našich najmenších. 
Nástup dieťaťa do materskej školy je veľkým medzníkom v  jeho živote. 
Dostáva sa do prostredia, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho pros-
tredia domova. Tento prechod prináša so sebou mnoho zmien. Odlišný 
denný režim, prítomnosť iných detí, dospelých osôb, iné možnosti uspo-
kojovania potrieb a záujmov. Tieto zmeny výrazne ovplyvňujú správanie 
dieťaťa, na nové prostredie reaguje rôznymi prejavmi, plačom, krikom, 
hnevom a inými ťažkosťami.
Nie všetky deti majú problém s  adaptáciou. Sú aj také, ktoré si zvyknú 
hneď, ľahko nadväzujú kontakty s  inými deťmi a  dospelými. Iné sa síce 
na začiatku tešia, ale po prvých skúsenostiach z pobytu v materskej škole 
ju odmietajú navštevovať a potrebujú  čas na adaptáciu. Nemusí ísť len 
o trojročné deti, lebo často majú problém zvyknúť si na nové prostredie aj 
vekovo staršie deti. Je polovica októbra a my môžeme s hrdosťou pove-
dať, že naše deti si zvykli, lebo pani učiteľky im uľahčili svojím prístupom 
prechod z  rodinného prostredia do prostredia svojich vrstovníkov. Pani 
učiteľky sa snažia o to, aby deťom poskytli pocit istoty a ochrany láska-
vým zaobchádzaním, vytvárajú u detí priaznivý citový stav, uvoľnenosť, 
radosť a pohodu každodennými obsažnými a zaujímavými činnosťami. 
Prostredníctvom nich deti získavajú nové skúsenosti, poznatky, osvojujú 
si pravidlá správania v kolektíve materskej školy. Postoje pedagóga k de-
ťom determinujú celkovú atmosféru materskej školy. Majú významnú 
psychohygienickú a  pedagogickú hodnotu, môžu v  rozhodujúcej miere 
ovplyvniť celkový vzťah dieťaťa k materskej škole, a tým aj účinnosť vý-
chovno – vzdelávacej činnosti.
Do našej materskej školy je v tomto školskom roku zapísaných sto detí, 
z toho 35 je detí predškolského veku. Predškoláci sú umiestnení na elo-
kovanom pracovisku v dvoch triedach spolu s ďalšími deťmi vo veku od 
troch do šesť rokov. Kapacita materskej školy je aj v tomto školskom roku 
využitá na sto percent, čo nás veľmi teší,  rodičia stále prejavujú o našu 
materskú školu záujem.
A  čo nás čaká okrem bežných denných aktivít v  našej materskej škole? 
Pozveme si starých rodičov, aby sme im spoločne prejavili úctu a lásku. 
Pripravíme si výstavky ovocia a  zeleniny  s  ochutnávkou, ak chytíme  
správny vietor, určite si pripravíme šarkaniádu na Lipovej. Deti budeme 
postupne oboznamovať s tradíciami a zvykmi nášho regiónu, privítame 
Mikuláša a spoločne sa predvedieme na vianočnom vystúpení.
Sme šťastné, že deti si zvykli a začínajú do materskej školy chodiť s úsme-
vom na tvári. Či bude pre nás tento školský rok úspešný, bude záležať od 
nás, učiteliek, detí, ale aj rodičov. Som presvedčená, že aj naďalej budeme 
v  našej materskej škole poskytovať kvalitné  predprimárne vzdelávanie 
a  vďaka pedagogickému majstrovstvu našich pani učiteliek budú mať 
naše deti potešenie z každodenných hier, vzdelávania, poznávania, ob-
javovania, bádania, experimentovania a tvorenia.

Mgr. Iveta Babčanová, riaditeľka MŠ

CHALUPKOVO BREZNO
   Skončil sa 49. ročník Chalupkovho Brezna – celoslovenskej prehliad-
ky umeleckej tvorivosti učiteľov, v tomto ročníku venovanom Karolovi 
Kuzmánymu. Prebiehal v dňoch 14. - 16. októbra. Jej cieľom je podporiť 
tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v umeleckých oblastiach 
používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i 
mimoškolských aktivít v týchto umeleckých oblastiach:
1. umelecký prednes
2. výtvarná tvorba
3. literárna tvorba
4. skladateľská tvorba
5. spev ľudovej a umelej piesne
6. hra na hudobnom nástroji
7. tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych 
programov

   Je potešiteľné, že tohto krásneho podujatia sa už pravidelne zúčast-
ňujú aj učitelia z našich  škôl. Z 1. stupňa ZŠ sa zúčastnila pani učiteľka 
Patrícia Hadžegová s vlastnou literárnou tvorbou pre deti. V tomto 
ročníku sa dostala do bronzového pásma, /v predminulom ročníku sa 
umiestnila v literárnej tvorbe pre deti v zlatom pásme, získala tiež cenu 
Matice slovenskej/
Ďalšou viacnásobnou účastníčkou je školský špeciálny pedagóg, pani 
učiteľka Lucia Karolová. Súťažila v oblasti výtvarnej tvorby – úžitko-
vé umenie, v ktorom obsadila zlaté pásmo /v 45. ročníku vo výtvarnej 
tvorbe – úžitkové umenie sa tiež umiestnila v zlatom pásme a súčasne 
získala mimoriadnu cenu prezidenta SR/
Z 2. stupňa sa zúčastnila pani učiteľka Janka Balážová. V literárnej 
tvorbe pre deti obsadila so svojimi hádankami zlaté pásmo./ v minulom 
ročníku tiež v literárnej tvorbe pre deti – básne o farbách - sa umiestnila 
v zlatom pásme, v predminulom v striebornom/
Pravidelne sa zúčastňujú aj učitelia našej ZUŠ. Vo výtvarnom odbore 
svoju prácu prezentoval pán učiteľ Rastislav Turňa. Získal strieborné 
pásmo /v minulom ročníku obsadil strieborné pásmo za literatúru a zla-
té vo výtvarnej tvorbe/.
   Všetci účastníci svojou účasťou zviditeľňujú našu obec, školy a prispie-
vajú k ich dobrému menu. Za to im patrí naše uznanie. Tiež môžu byť 
pre svojich kolegov, ktorí sú tiež tvoriví, príkladom a v jubilejnom 50. 
ročníku Chalupkovho Brezna sa do tohto pekného podujatia, podporo-
vaného Ministerstvom školstva SR, svojimi umeleckými prácami zapo-
ja viacerí. Keďže som sa zúčastnila aj ja, môžem potvrdiť, že atmosféra 
bola výborná, kolegovia z celého Slovenska si majú vzájomne čo po-
vedať a odovzdať. Môže ich to posunúť ďalej v pedagogickej činnosti 
aj v osobnom živote, pre radosť nás všetkých a najmä na osoh našich 
detí, pretože tvorivosť je aj pre žiakov veľmi dôležitá v ich budúcom 
živote. Tých učiteľov z celého Slovenska, ktorí sa zúčastňujú častejšie, 
spája úprimné priateľstvo.  

Mgr. Mária Pacerová
Ukážka z tvorby pani učiteľky Janky Balážovej:

Nekonečné žriedlo pedagogickej
múdrosti a nadčasovosti

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

Ján Amos Komenský

Labuť
Ako labuť plávam ladne,
potom na breh ticho sadnem.
Čo však nevie veru nik,
som bez bodky otáznik.

Oči, uši, ruky, nohy
počítať už vedia mnohí.
Rodičia sú mamka, otec,
moje číslo rýchlo povedz.

Utajené čísla
Putujeme celým svetom,
ponúkame čísla deťom.
Podarilo sa nám skryť,
chceme deti pobaviť.
Pomôžeme, ak je treba,
uhádnuť nás nie je veda.
Podčiarkli sme niekde slová,
tajné číslo sa tam schová.
Preži chvíle radosti,
odhaľ skryté tajnosti.
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   Dňa 24.9. sme zahájili našu školskú turistickú 
„sezónu“. 1. túra bola naplánovaná na juh Slo-
venska - priamo na hranicu s Maďarskom - do 
Šiatorskej Bukoviny.
   Nachádza sa tu veľmi zaujímavá oblasť, ktorá 
patrí pod Cerovú vrchovinu a zaujímavá je svo-
jím sopečným pôvodom. Vznikli tu zaujímavé 
- unikátne útvary ako napr. kamenný vodo-
pád z bazaltu, na ktorom v minulosti postavili 
hrad a v okolí hradu „kamenné more“. A práve 

   Dňa 14.10. bol pre našu školu vý-
nimočný deň. Zorganizovali sme 1. 
ročník Memoriálu J. Simana  „Beh 
pre zdravé srdce“. Úvodné slovo 
mala p. riaditeľka Piliarová a priví-
tala aj hostí. Pani Fischerovú - ses-
tru pána J. Simana a pána starostu 
J. Uhrina. Následne mala príhovor 
pred žiakmi I. stupňa pani Fische-
rová a  popriala všetkým pekné 
úspechy. Nezabudla aj obohatiť 
svoju reč o múdre myšlienky a tiež 
pár vetami priblížiť niečo z detstva 
svojho brata. Žiaci I. stupňa sa 
zapojili do behu po 2.vyuč. hod.  
a po ročníkoch si odbehli dievčatá 
aj chlapci 1 kolo okolo areálu ško-
ly. Prvý beh slávnostne odštarto-
vala práve pani Fischerová a  tým 
bol oficiálne otvorený Memoriál J. 
Simana. Nálada bola skvelá, všetci 
sa navzájom povzbudzovali a  te-
šili. Po odbehnutí boli spomedzi 
žiakov I. stupňa vyhodnotení naj-
lepší traja bežci z každej kategórie 
(chlapci 1.a 2. roč., dievčatá 1.a 2. 
roč., chlapci 3.a 4. roč. a  dievčatá 

       Celkové poradie  

       Kategória  1. – 2. ročník chlapci Kategória 1. – 2. ročník dievčatá 

Celk.  poradie Čas Meno žiaka  tr. Celk. poradie čas Meno žiaka tr. 

1 1:27 Marek Belko II.B            1 1:33 Nina Trangošová II.A 

2 1:28 Michal Henske II.A 2 1:38 Lenka Gondová II.B 

3 1:30 Matúš Perichta II.B 3 1:49 Romana Hadžegová II.B 

       Kategória  3. – 4. ročník chlapci Kategória 3. – 4. ročník dievčatá 

Celk.  poradie Čas Meno žiaka  tr. Celk. poradie čas Meno žiaka tr. 

1 1:16 Peter Kňazík IV.A            1 1:21 Lea Mišúnová IV.B 

2 1:19 Andrej Balco IV.B 2 1:24 Perla Pisárová IV.A 

3 1:23 Matúš Havaš III.B 3 1:32 Viktória Dinková IV.B 

       Kategória  5. – 6. ročník chlapci Kategória 5. – 6. ročník dievčatá 

Celk.  poradie Čas Meno žiaka  tr. Celk. poradie čas Meno žiaka tr. 

1 2:48 Lukáš Patúš VI.A            1 3:05 Nina Oravcová V.B 

2 2:57 Spišiak Matej VI.B 2 3:11 Ester Melicherčík V.B 

3 2:58 Dominik Zemanovič VI.A 3 3:16 Nikola Filadelfiová V.B 

       Kategória  7.-8.-9. ročník chlapci Kategória 7.-8.-9. ročník dievčatá 

Celk.  poradie Čas Meno žiaka  tr. Celk. poradie čas Meno žiaka tr. 

1 2:18 Matej Morong VIII.B            1 2:54 Vanesa Tekelová VII.A 

2 2:31 Štefan Kamenský VII.A 2 3:05 Alica Švejkovská VII.B 

3 2:32 Juraj Vološin IX.A 3 3:15 Nina Medveďová IX.A 

                                                                                              Mgr. J. Pohorelcová a PaedDr. M. Badinková 

 

„Beh pre zdravé srdce“
3.a 4. roč.) Putovný pohár najrých-
lejšieho bežca I. stupňa získal Pe-
ter Kňazík, časom 1min.16s. Bolo 
pekné pozorovať, ako sa žiaci tešia 

zo svojich úspechov a z úspechov 
svojich kamarátov. 
   II. stupeň bežal počas 5.a 6.vyuč. 
hod. – 2  kolá okolo areálu školy, 
po jednotlivých triedach, osobit-
ne chlapci a  dievčatá. Okrem žia-

kov, ktorí odbehli, 
bola veľmi milým 
prekvapením spo-
luúčasť viacerých 
učiteľov na behu 
so svojimi žiakmi. 
Súťažilo sa v  ka-
tegóriách: dievčatá 
5.a 6. roč., chlapci 
5.a 6. roč., dievčatá 
7.až 9. roč. a chlap-
ci 7.až 9. roč. Putov-
ný pohár najrých-

lejšieho bežca II. stupňa tento rok 
získal Matej Morong z  8.B triedy, 
časom 2min.18s.
   Žiaci II. stupňa, ktorí vo svojich ka-
tegóriách dosiahli prvé tri miesta, 
boli vyhlásení v  pondelok 17.10. 
počas prvej vyuč. hod. cez školský 
rozhlas a následne ocenení.
   Počas piatkového behu mali žiaci 
I. aj II. stupňa pripravený teplý čaj 
od našich pani kuchárok, za čo im 

patrí veľká vďaka a nechýbalo ani 
nakrájané ovocie (jablká, banány) 
na potrebnú energiu, za čo ďaku-
jeme sponzorovi M. Poliakovi.
   Vďaka patrí aj tým žiakom 9. roč., 
ktorí pomáhali pri ich organizácii, 
čím prispeli k  bezpečnému prie-
behu pretekov.

Mgr. J. Pohorelcová a PaedDr. M. 
Badinková

Hrad Šomoška (a nielen to)
do tejto lokality smerovali naše kro-
ky. Síce nejde o  náročnú kopcovitú 
turistiku, na akú sme u nás zvyknutí, 
ale vyvážilo to nádherné prostredie 
bukovo-hrabových lesov, geologické 
unikáty, samotný hrad a výhľad sme-
rom na maďarskú stranu. Netradičný 
bol pre nás aj mimoriadne zaujímavý 
výklad pána, ktorý predával vstupen-
ky, o  okolí hradu aj o  hrade samot-

nom. Zaujal všet-
kých prítomných.
   Celou cestou nás 
sprevádzali aj in-
formačné tabule, 
takže sme sa stále 
niečo nové dozvedeli(napr. 
aj to, že v  minulosti tu pre-
biehala povrchová ťažba 
- prechádzali sme cez lom, 
videli sme „naživo“ časť od-
krytého lávového pokrovu, 
pozreli sme si hrad z vyhliad-
ky „Mačacia“).
   Celá trasa bola nielen pek-

ná, ale aj náučná, takže 
sme prišli domov obo-
hatení aj o nové poznat-
ky z  našej krajiny. A  ako 
vždy - zišla sa skvelá par-
tia, obnovená o  nových 
členov, ktorí akosi auto-
maticky „zapadli“ medzi 
nás.
   Na záver chcem poďa-
kovať Obecnému úradu 
vo Valaskej, ktorý nám 
poskytol autobus pre 
našich žiakov. Vďaka za-
bezpečenému autobusu 
sme mohli počas škol-
ského roka(...a nie raz!!!) 
spoznať aj vzdialenejšie 
- turisticky atraktívne 

miesta na Slovensku (V. Tatry, Zádielska dolina, 
Súľovské skaly...), čo by sme za iných okolností 
nemohli navštíviť. Týmto spôsobom je turistic-
ký krúžok atraktívnejší a  po mnohých strán-
kach zaujímavejší. Deti vďaka tomu spoznáva-
jú našu krajinu - jej prírodné krásy, o  ktorých 
veľakrát ani netušia, že sa u nás nachádzajú. 

Mgr. J. Pohorelcová
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Členovia výboru MOMS na Piesku zorganizovali dňa 27.8.2016 v areáli POD SKALOU veľmi peknú 
akciu pre všetkých občanov obce, zameranú  na zachovanie ľudových tradícií a pomenovali ju NA ĽU-
DOVÚ NÔTU PRI PIESOCKOM GUĽÁŠI.  Cieľom našej akcie bolo pripomenúť si ľudové pesničky, tance, 
ale hlavne zaspomínať na staré dávne časy našich predkov.   Vynikajúci kotlíkový guľáš a občerstve-
nie pripravil p. Hladký, p. Sedliak, p. Hucík. O hudbu do tanca a o pesničky na želanie sa staral Miki 
Németh. Keďže aj počasie sa rozhodlo spolupracovať a nesklamalo, tak sa na akcii zúčastnilo veľa 
skalných občanov a členov MOMS. Pozvanie prijali aj členovia z Jednoty dôchodcov, ktorí tiež prispeli 
k príjemnému stretnutiu svojou pohostinnosťou, ženičky napiekli koláčiky a rôzne fajnové dobroty. 
V úvode predsedníčka MOMS pani Darinka Hucíková privítala všetkých prítomných, povedala pár 
slov o ľudových tradíciách, pozvala všetkých do tanca a zaželala príjemnú zábavu.  Na spestrenie 
popoludnia sme hrali športové hry: stolný tenis, bedminton a volejbal. Akcia sa vydarila a poslední 
účastníci odchádzali domov až v neskorých večerných hodinách. Už teraz sa  veľmi tešíme na ďalší 
rok nášho guľášu.

A. Krnáčová

OZNAM
Komisia pre sociálne veci a školstvo prosí občanov Valaskej, ktorí by mali záu-
jem o prevádzkovanie sociálneho taxíka, aby záujem o službu nahlásili osobne 
Bc. Silvii Krupovej - referentke sociálnych vecí na Obecnom úrade Valaská ale-
bo telefonicky na telefónnom čísle 6711508 cez úradné hodiny. Službu by sme 
chceli zabezpečiť v roku 2017.

Trochu v nezvyčajnom čase, v nedeľu 25. sep-
tembra, sme sa my, členovia MO MS v Piesku 
spolu s Valašťanmi vydali za krásami Sloven-
ska. Spod Nízkych Tatier sme sa autobusom 
presunuli do kraja pod Vysokými Tatrami. Už 
v  autobuse nás vedúca zájazdu p. Darinka 
Hucíková zoznámila s  programom zájazdu 
a porozprávala nám zaujímavosti o miestach, 
ktoré sme sa chystali navštíviť.
Kratučká zastávka vo Východnej, zopár fo-
tiek v  amfiteátri, nádherné drevené sochy 
a  potom nenáročná  prechádzka priestormi 
Važeckej jaskyne, kedysi úkrytu jaskynného 
medveďa. Ďalšou zastávkou bol Kežmarok - 
mesto cechov a remesiel, o čom nás presved-
čili zaujímavé expo-
zície v  priestoroch 
mestského hradu. 
Spolu so sprievod-
com sme navštívili 
Baziliku sv. Kríža 
s  renesančnou zvo-
nicou. S  obdivom 
sme pozerali na ar-
chitektonicky zaují-
mavú budovu evan-
jelického kostola z r. 
1894. Nemenej sme 
boli uchvátení dre-

POĎAKOVANIE 
Chcela by som sa veľmi poďakovať 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomohli 
v ťažkej chvíli Adamovi Pitoňákovi a 
tiež všetkým tým, ktorí poznajú moju 
rodinu a neodcudzujú nás za to, čo sa 
nikdy medzi dobrými kamarátmi ne-
malo stať. Ďakujeme vám, dobrí ľudia, 
viem, že vás je veľa. 

Rodina Dobiášová

Polícia
upozorňuje

DOMÁCE NÁSILIE
   Domáce násilie je vážnym problémom, ktorý sa 
vyskytuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. 25. no-
vember je Medzinárodným dňom boja proti násiliu 
páchanom na ženách, ktorým si každoročne pripo-
míname dôležitosť tejto problematiky.
   Domáce násilie je protiprávne konanie, ktoré 
z hľadiska závažnosti môže napĺňať skutkovú pod-
statu priestupku alebo trestného činu. Má rôzne 
formy. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme fyzického, 
psychického, sexuálneho, ekonomického alebo so-
ciálneho násilia. Násilie môže páchať muž na žene, 
žena na mužovi, rodič na dieťati, ale aj dieťa na rodi-
čovi. V týchto prípadoch je dieťa už dospelé a rodič 
je senior. Pre domáce násilie je charakteristické to, 
že k nemu dochádza medzi najbližšími osobami a 
má hlboký dopad na celú rodinu. Pritom páchateľ 
domáceho násilia na verejnosti dokáže kontrolovať 
svoje správanie, môže mať dobré vzťahy so svojim 
okolím, na pracovisku môže byť obľúbený. Násilníc-
ky sa chová len v súkromí, takže okolie o jeho agre-
sívnom správaní spravidla ani netuší. 
   Policajný zbor sa v  rámci svojej činnosti stretá-
va s  rôznymi formami domáceho násilia. Často sa 
však jedná o  latentnú kriminalitu, o  ktorej sa ani 
nedozvie, pretože ju obete alebo iné osoby (napr. 
príbuzný, svedok, priateľ, spolupracovník a  pod.) 
z rôznych dôvodov neoznámia. Policajný zbor svo-
jou vlastnou činnosťou nedokáže zabrániť pácha-
niu tejto trestnej činnosti bez spolupráce s obeťa-
mi, blízkym okolím obetí, sociálnymi pracovníkmi, 
pracovníkmi školstva, zdravotníckymi pracovníkmi 
a pod.
   Odporúčania v  prípade, že ste sa stali obeťou 
násilia: prelomte mlčanie a povedzte to niekomu, 
neobraňujte svojho násilníckeho partnera, nási-
lie neprestane samo, nečakajte až to bude horšie 
a nezabúdajte, že sú ľudia, ktorí vám môžu pomôcť 
a podporia vás pri premene vášho života.

REFLEXNÉ PRVKY
Dlhšie znížená viditeľnosť v ranných a večer-
ných hodinách počas zimného obdobia je prí-
činou zvýšeného počtu dopravných nehôd.  V 
tomto ročnom období si treba uvedomiť, že  vi-
dieť  a  byť videný  je životne dôležité nielen pre 
vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. 
   Žiadame občanov, aby správne zhodnotili kon-
krétnu situáciu a neprechádzali cez cestu, ak pre-
chod cez ňu nie je bezpečný. Nevstupovali na 
vozovku, ak nemajú dostatok času na bezpečný 
prechod a ak prichádzajúce vozidlo nie je v dosta-
točnej vzdialenosti potrebnej pre zastavenie vo-
zidla vodičom, vzhľadom na stav vozovky. 
   Ďalej vyzývame občanov, aby za zníženej vidi-
teľnosti (v noci, skoro ráno, neskoro večer, za hmly 
a  za dažďa) používali reflexné prvky viditeľne 
na sebe, prípadne reflexný bezpečnostný odev, 
nakoľko tieto prvky výrazne prispievajú k bezpeč-
nosti chodcov. Pod pojmom „mať na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prvky“ sa rozumie používať 
tieto prvky na svojom oblečení, resp. priamo na tele 
- napr. rôzne reflexné pásky, samolepky a pod. Tieto 
prvky má mať účastník cestnej premávky umieste-
né najmä na strane, ktorá je priľahlá k vozovke.
      Treba si uvedomiť, že používanie reflexných 
prvkov zvyšuje viditeľnosť v šere a v tme odrážajú 
dopadajúce svetlo až na 200 metrov.

UPOZORNENIE!
Podporné pohrebné združenie  Slovenska ÚSTREDIE BET-
LIAR oznamuje svojim členom, že Správna rada PPZ na 
svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila od 1.1.2017 
zvýšenie členského príspevku na 15,- eur ročne a výš-
ku pohrebnej podpory na 420,- eur.
Podľa dĺžky členstva nasledovne: 
od 1 do 5 rokov členstva:         145,00 €,
od 5 do 10 rokov členstva:      220,00 €,
od 10 do 15 rokov členstva:    295,00 €,
nad 15 rokov členstva:              420,00 €.

PIESOCKÍ MATIČIARI NA VÝLETE
veným artikulárnym kostolom z  r. 1717. Pre-
chádzajúc popri kedysi významnom kežmar-
skom lýceu sme si zaspomínali na známych  
literátov, historikov, jazykovedcov či lekárov 
a prírodovedcov študujúcich na tomto mies-
te. Dozvedeli sme sa, že dnes tu má sídlo naj-
väčšia školská historická knižnica v  strednej 
Európe. Po náučnej časti zájazdu sme dopriali 
regeneráciu našim telám v popradskom aqu-
aparku, no na svoje si prišli aj milovníci hokeja 
v  dueli Popradu so Zvolenom. Príjemne na-
ladení sme na spiatočnej ceste rozospievali 
svoje hrdlá a kochali sme sa pohľadom na za-
padajúce slnko.

Mgr. Ingrid Sedliaková

NA ĽUDOVÚ NÔTU PRI PIESOCKOM GUĽÁŠI
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Jedenkrát do roka a pravidelne 
zapaľujem sviečky na cintoríne,
pri spomienke na tých,
ktorí tu boli, 
ktorých sme mali radi,
i milovali,
ale už nie sú medzi nami.
Ich strata stále bolí,
najmä, ak veľmi skoro,
ale aj nečakane od nás odišli.
Dušičkový večer,
keď mu aj počasie žičí,
je v svetle plápolajúcich sviečok
až romanticky krásny a milý. 
A vtedy v tichom zamyslení
spomínam a ďakujem.
Ale zároveň prosím o odpustenie za to, 
že som nestihol mnoho vrátiť a vykonať,
aj za bolesti a nedorozumenia,
ba i krivdy a sklamania,
ktoré som im niekedy 
i nechtiac spôsobil.
Hádam mi odpustili.
Veď som bol vtedy ešte mladý,
neskúsený a nemohúci
a život mi nedoprial na reparát čas.
Nuž, nech odpočívajú v pokoji.
Hoci už nie sú tu,
sú stále s nami a sú v nás. 

MUDr. Jozef Ďuriš, november 2007

A tabule na ulici Pod hrbom pribúdajú a pribúdajú. Pomaly už  nebude 
kadiaľ  chodiť. Bude to  asi  tým, že sme mimo  centra obce, kde už  nie 
je  čas  a ani potreba  opravovať  kanál a cestu. A takto  si  žijeme v našej 
dedinke. Už sa len tešiť  na zimu  a sneh... s pluhovaním  sa môžeme roz-
lúčiť.                                                                                                         Ing. Daša Matejková

Podpaľovanie kontajnerov na území obce stále pokračuje. Žiaľ, deje sa to 
iba vo Valaskej.  Kontajnery sú majetkom firmy EKOLÓG, ktorá nám za-
bezpečuje separovaný zber. Cena jedného 1 100 litrového  kontajneru sa 
pohybuje od 260,- EUR vyššie a tento tip sa na Slovensku nevyrába, takže 
sú dovážané zo zahraničia. V praxi to znamená, že ich náhrada trvá dlhšie 
ako pol roka.  Počas druhého októbrového víkendu  zapálili vandali kontaj-
ner na papier na Štúrovej ulici, pričom tento zhorel úplne do tla. Z vysokej 
teploty sa chytil aj druhý na plasty, ktorý nie je už použiteľný a musí sa tiež 
vymeniť. Firme EKOLÓOG vznikla škoda vo výške minimálne 540,- EUR. 
Dôvod, prečo niekto úmyselne podpaľuje plastové nádoby na odpad, asi 
nikdy nezistíme. Rovnako je zložité zistiť vinníkov. Našťastie, tieto požiare 
neboli  zakladané v tesnej blízkosti stojacich automobilov alebo bytov, kde 
by mohli napáchať ďalšie škody.

Ing. Miriam Murínová
odborný referent

Niektorí ľudia si myslia, že vám môžu rozkazovať 
a obmedzovať vás.
Mám psíka – fenku, ktorej sa veľmi teším. Mám ju 
rada a je pre mňa spoločníkom, členom rodiny.
Ako každý psíčkar chodím s ňou na prechádzky 
a venčiť ju.
Lenže niektorým ľuďom to prekáža. Pán XY je asi 
„veľkým milovníkom zvierat“.
Keď idem okolo činžiaku, kde býva, vykrikuje na 
mňa, uráža ma. Dokonca to dospelo až tak ďale-
ko, že dňa 26.8.2016 v ranných hodinách  mi me-
dzi iným povedal, že ma už upozornil, že nemám 
čo hľadať pri ich činžiaku a  ak neposlúchnem, 
uvidím, čo sa stane!
Myslím si, že toto je už vyhrážka, ktorá neviem či 
patrila mne alebo mojej fenke.  
To, čo si vraj zbieram po fenke, si mám dať na ta-
nier. Neviem, možno to pánovi XY chutí.
Nechápem, prečo si vybral práve mňa, keď popri 
ich činžiaku chodí veľa psíčkarov so svojimi psík-
mi. Nakoniec v činžiaku, kde býva, bývajú aj ma-
jitelia, ktorí vlastnia psíky aj veľké psy a na tých 
nepokrikuje. Dokonca si niektorí ani neupratujú 
po svojich psoch. Hovorí, že to prekáža malým 
deťom, keď sa popred ich činžiak prechádzame. 
Nemyslím si to, pretože neraz sa stalo, keď som 

Včera 21/9 opäť nesklamal, potvrdil 
svoju osobitú vlastnosť že v krízo-
vých situáciách nezvláda komuni-
káciu s poslancami a s ľuďmi vôbec.
Opätovne úplne odignoroval záve-
rečný ,,Diskusný bod“, na ktorý
čakali prítomní občania so svojimi 
otázkami, ako aj poslanci, ktorí mali 
hojne zaujímavých otázok, ako 
napr.: 
- práca obecných mechanizmov na 
cudzom pozemku /dolná škola/
-  čo s Valbytom s.r.o. po jeho rozde-
lení
- kedy bude zahájený prenos zo za-
sadnutí v káblovke od Varesu
- dotiahne HK starostove kauzy do 
konca  a pod.
Prípravu na zrušenie tohto bodu si 
odskúšal v interpelačných odpo-
vediach poslancovi Bánikovi, kde 

ČO NÁS PÁLI...

bola na prechádzke, že deti pribehli ku mne 
a hladkali moju fenku.
Na druhej strane je to pozemok, ktorý je pri križo-
vatke a samé deti by sa tam ani nemali hrať, lebo 
je to nebezpečné. Bola som svedkom toho, keď 
nedávno dievčatku spadla lopta na cestu a  vo-
dič, ktorý práve tade prechádzal, mal čo robiť, 
aby nezrazil dieťa, ktoré sa rozbehlo za loptou. 
Malé deti by sa mali hrať na  detských ihriskách, 
ktoré boli v našej obci postavené.
Pre psíkov ihriská nemáme, preto s nimi chodíme 
na prechádzky práve na miesta, ktoré si vyberajú.
Ja si platím poctivo za psíka dane, zbieram si vý-
kaly. Môj psík je mierumilovný, nie je agresívny. 
Vysadené stromčeky len ovonia, neocikáva, veď 
ako by aj mohla, keďže je to fenka.
Nemyslím si, že pán XY ma má právo obmedzo-
vať a  rozkazovať mi, kde sa môžem pohybovať 
a  kde nie. Nemám  zákaz  pohybu nariadený 
súdom a nechodím po pozemku pána XY, ale po 
obecnom pozemku. Keďže som občiankou obce 
Valaská, platím si všetky dane, nevidím dôvod, 
aby ma niekto obmedzoval a  určoval mi aj vy-
hrážkami, kade môžem chodiť na prechádzky.
Zámerne neuvádzam  meno pána XY, ale on už 
bude vedieť, že sa to týka jeho a mal by sa nad 
sebou a  svojím správaním voči psíčkarom za-
myslieť.                                                     Janka Slezáková

OBMEDZOVANIE, VYHRÁŽANIE !!??
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skoro z dvojtucta otázok nedokázal 
zareagovať uspokojivo v podstate 
v žiadnej a na záver vytiahol pod-
pásovku väčšieho kalibru,  v ktorej 
zduplikoval enormný záujem vo 
vymáhaní súdnych trov voči spo-
menutému poslancovi.
Je len a len na škodu obce, že sa 
takto aktívne neangažuje aj pri ne-
splnených uzneseniach, v ktorých 
ide o podstatne väčšie finančné 
položky, na ktoré ako štatutár musí 
mať z titulu svojej funkcie  hlavný 
záujem!?
Starosta evidentne miluje beh na 
krátke trate, veď posledne si od-
behol takto aj z finančnej komisie, 
predtým si to už vyskúšal aj na 
predchádzajúcom zasadnutí a vče-
ra to predviedol naostro, v duchu 
zmäteného majora Terazkyho.
Bude zaujímavé sledovať, ako sa s 
týmto fenoménom v novodobej 
,,Uhrinovskej“ dedinskej politike 
vysporiadajú poslanci.
Navrhujem tento bod preniesť 
pred bod ,,Rôzne“ tak, aby nemo-
hol finišovať v predstihu, keďže v 
tomto bode sa preberajú a doda-
točne navrhujú záležitosti, ktoré sa 
jednoducho musia prerokovať!
K tomuto divadlu niet viac čo do-
dať, tí, čo majú záujem, nech sa 
pozrú na obecný link z prenosu, ak 
bude fungovať, tí čo tomuto ne-
holdujú, tých srdečne pozývam na 
ďalšie pokračovanie tohto unikát-
neho predstavenia snáď niekedy v 
decembri.

Iba vo Valaskej

Starosta ignorant

Ing. Ján Holko
/22/9/2016
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Žiješ a budeš navždy žiť v našich srdciach a spomienkach. 

Dňa 18. októbra uplynulo piate výročie úmr-
tia manželky, matky a starej mamy 

Kataríny Bučkovej. 

Spomínajú manžel, dcéry a vnúčatá. 

 Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.

Dňa 10.10. uplynuli 4 roky, ako nás opustil 
náš manžel a otec 

František Ovsaník.

S láskou a úctou spomína manželka a syn, 
kmotra a krstná dcéra so synom s rodinou.

Nečakane si odišla z nášho života, my ostali sme sami, no na-
vždy budeš v srdciach tých, čo ťa  milovali. Už ti nepodáme 
ruku, nepovieme vinš, len ticho k hrobu s kvetmi a sviečkou 
môžeme prísť. 

Dňa 23. novembra uplynie 12 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama a stará mama

 Anna Viera Zelenčíková. 

S láskou a úctou spomínajú  dcéry Marcela a 
Eva s rodinami. 

SPOMIENKYJUBILANTI

NARODILI SA

Paula Simanová, 103
Mária Hanesová, 90

Ondrej Tonhauser, 80
Ing. Ladislav Tornáry, 80

Pavel Giertli, 80
Daniela Gondová, 80

Viera Čiefová, 75
Magdaléna Lojdová, 75
Sabína Litvinenková, 75

Eliška Fodorová, 70

26.08.2016 – Jakub Švec
26.08.2016 – Jakub Benedik

27.08.2016 – Melánia Tomková
31.08.2016 – Terézia Halandová
21.09.2016 -  Michal Adamovič

ROZLÚČILI SME SA

+ 22.08.2016 - Mária Wodzíková (*12.08.1928)
+ 24.08.2016 – Ing. Vojtech Vichr (*27.08.1930)
+ 01.09.2016 – Ladislav Králik (*01.07.1936)
+ 04.09.2016 – Jozef Magáň (*16.05.1948)
+ 08.09.2016 -  Mária Slováková (*20.06.1937)
+ 9.09.2016 – Blažena Eremiášová (*02.02.1952)
+ 15.10.2016 – Michal Kokavec (*03.12.1980)
+ 20.10.2016 -  Ladislav Hudík (*15.10.1938)
+ 21.10.2016 - Jaroslav Švantner (*06.07.1946)

UZAVRELI MANŽELSTVO

18.08.2016 – Michal Papiež – Barbora Luptáková
03.09.2016 – Ľubomír Ďurečka – Alena Radovičová
03.09.2016 – Ľubomír Múka – Mariana Beraxová
17.09.2016 – Marek Uhlík – Marcela Schvarzbacherová
23.09.2016 – Tibor Gubčo – Mária Sendreiová
01.10.2016 – Ján Marcinek – Janka Šmidáková
08.10.2016 – Petr Vaňátko – Karolína Macíková

Dieťatko sa cez pusinky dostalo až do perinky.
Krásne oči, krásne vlásky, narodené z veľkej lásky.
Nech tá láska je vždy stála, plná šťastia,  neskonalá.

Života iskra v diaľke teraz zhasína, však jej teplé svetlo nám v mysliach 
a srdciach bude tepať a tlie ďalej a raz, hoci bol by to ani najmenší 
plamienok, rozpáli sa a teplom svojím nás opäť zahreje. 

Nejeden v deň narodenín 
do rúk vašich vloží dary, 
položí vám kvety na stôl 

Tíško a po špičkách čarovnou bránou vchádzate za šťastím, 
kde na vás oboch čaká raj. Láska je krehká, zraniteľná, 
nemá rada hádky. Aj tak je život zložitý a krátky. Preto sa 
snažte, nech je všetko vždy len naj...

so želaním, aby rástol 
rokov rad vám ako stuha 
a žiarila šťastia dúha.

Dňa 20. októbra 2016 si  pripomíname úmr-
tie nášho drahého manžela, otca, starého otca, 
syna, brata, 

Ing. Stanislava Nemkyho.

S hlbokou úctou a láskou budeme vždy na 
teba spomínať.

Manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina

Život a smrť.
Dve prosté slová.
Ktoré z nich, ktoré viac
srdcia rozochvieva.
Život a smrť je o človeku,
oboje mu patrí.
Jedno dáva nádej,
druhé srdcia jatrí.
Ako rieka medzi brehmi
náhlime sa do dní.
Až raz naplní sa aj náš čas.

Koniec sa so začiatkom spojí,
kruh sa uzatvorí.
O čom bol ten život tvoj.
O láske, túžbach, snení,
o nádeji, o odpustení.
Žil si, ako najlepšie si vedel.
Žal si, čo si sial,
inak to nejde.
Najväčšej však malo
vo tvojom živote ceny,
že si miloval a bol milovaný.



Ladislav Vlado Králik 

sa narodil v prvý júlový deň v roku 1936 v Osrblí, no detstvo a mladosť 

prežil na Piesku. Mal mladších súrodencov bratov Tibora a Jara i sestru 

Drahušu. Po ukončení školských povinností absolvoval aj povinnosti 

vojaka v základnej službe, ktoré si plnil na Šumave. V tom období sa 

zoznámil so svojou budúcou manželkou Ľudmilou. Založili si rodinu, 

časom k nim pribudli ich štyria potomkovia Ľudmila, Zuzana, Vladimír 

a Radovan a spoločne prežili ďalších 55 rokov života. Pán Ladislav sa 

vyučil za strojného zámočníka v podniku Strojárne Piesok, kde aj po 

vyučení pracoval prevažne ako predák v montážnej dielni. Pri plnení 

pracovných úloh sa dostal aj do zahraničia, kde montoval výrobné 

lisy. V podniku odpracoval 40 rokov. Popri zamestnaní sa venoval aj 

svojim záľubám, najmä zjazdovému lyžovaniu. Bol tak zanieteným 

športovcom, že trénoval podnikové zjazdárske družstvo a  istý čas 

pôsobil aj ako predseda. Bol milovníkom hôr a  tiež jeden z  tvorcov 

lyžiarskeho strediska Chvatimech, kde aj s pánom Ťatliakom postavil 

lanovku. Keď prišiel čas zaslúženého oddychu na dôchodku, využíval 

ho na prechádzky po prírode so svojím štvornohým psím priateľom 

a  tiež tieto chvíle trávil na Bystrej, kde mal vlastnoručne postavenú 

chatu. Zomrel 1.9.2016.

Ing. Vojtech Vichr

August, krásny letný mesiac. Tvoj mesiac. 

27. augusta 1930 si uzrel svetlo tohto 

sveta v  Rimavskej Sobote na Ku-

rinci. Narodil si sa v   rodine uči-

teľa Vojtecha a Kataríny Vichrovej, 

ako prvorodený syn.

Základnú školu a ťažké roky 

vojny si spolu s  bra-

tom prežil na Banisku. 

Pozorovali vojakov 

a  lietajúce bombardéry a pomaly si začali uvedomovať hrôzy tohto 

obdobia. Po skončení vojny si v roku 1950 doštudoval na gymnáziu 

v  Rimavskej Sobote. Vysokoškolský život si prežil na Vysokej škole 

technickej v Bratislave, ktorú si ukončil v roku 1954 ako strojný inži-

nier. Popri štúdiu si sa aktívne venoval svojim obľúbeným športom. 

Po skončení vysokej školy si sa na umiestenku dostal do Strojární 

Piesok ako konštruktér. Popri zamestnaní si aj naďalej rozvíjal svoje 

záľuby motorizmus a šport. A aj vďaka tomu si sa ako učiteľ autoškoly 

zoznámil so svojou manželkou Vierou, s ktorou ste svoju lásku speča-

tili manželským zväzkom 23. apríla 1959.

Potom prišli na svet tvoje deti, starší syn Juraj a mladšia dcéra Dagmar. 

So svojou rodinou si zostal verný svojim záľubám. Neustále si snoval 

plány na výlety po horách a  krásach Slovenska. Na dovolenkách si 

najazdil s  nami tisíce kilometrov po Slovensku,  okolitých krajinách 

a pobreží Jadranu.

Pre partiu garážnikov nebol problém žiaden motor. Mnohé dobrovoľ-

    Dňa 12. októbra sme si pripo-

menuli nedožité 83. narodeni-

ny nášho významného rodáka 

prof. MUDr. Jaroslava Simana, 

PhD.

   Pán profesor Jaroslav Si-

man sa narodil vo Valaskej 

12. októbra 1933.  V ro-

koch  1945  –  1953  študoval na 

gymnáziu v Brezne a neskôr v ro-

koch  1954  –  1960  na  Lekárskej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1965 získal ates-

táciu chirurga I. stupňa a ďalej sa špecializoval na detskú chirurgiu. 

V roku 1983 obhájil kandidátsku prácu a získal titul CSc. V roku 1988 

bol habilitovaný za docenta chirurgie. Medzi rokmi 1979 - 1991 pô-

sobil na Ústave kardiovaskulárnych chorôb, následne sa podieľal na 

založení a viedol slovenské centrum kardiochirurgie. V roku 1997 zís-

kal titul univerzitný profesor. V roku 2000 úspešne oddelil  siamské 

dvojčatá  a ako prvý na Slovensku vykonal úspešnú  transplantáciu 

srdca  a transplantáciu  pečene  dieťaťa. Vynikal veľkou prirodzenou 

autoritou, morálnym kreditom a  charizmou. Bol členom viacerých 

odborných a vedeckých komisií a organizácií doma i v zahraničí. 

Zomrel 19. júla 2008 v Bratislave po ťažkej chorobe.
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NEKROLÓGY
ne odpracované hodiny so svojimi kamarátmi na výstavbe lanovky 

na Chvatimechu dali priestor ďalšej tvojej záľube. Tu si naučil svoje 

deti lyžovať a vštepoval im lásku k prírode. Fandil si mladosti, pokroku 

a budúcnosti.

Ako dobrovoľný člen Horskej služby si sa zúčastnil na nejednej pátra-

cej akcii. Na horách si rozdával pomoc tým, ktorí ju potrebovali. Nedá 

sa zabudnúť na to, ako ste spolu s Jožkom Kamarášom nakladali do 

saní zranených nešťastníkov, ktorí potrebovali Vašu pomoc a zvážali 

ich dolu svahom ku sanitke. 

Rozdával si pomoc, aby si ju v prípade potreby mohol dostať späť. Ten 

čas prišiel. Snáď to bol osud, že ti ju dali práve tvoji mladší kolegovia 

z Horskej služby, ako lekári v Breznianskej nemocnici.

V  živote ťa stretli mnohé chvíle. Raz ťažšie, inokedy ľahšie, vesel-

šie a krajšie. Vždy si však šiel v ústrety novému dňu, nevzdával si sa, 

nechcel si byť druhým na starosť. Prežil si rozlúčku so svojou manžel-

kou a kráčal ďalej.

„Nevidel som ho, musel ísť rýchlo,“ – boli jedni z posledných tvojich 

slov. A začal si svoj posledný boj, no tento už bol príliš ťažký, nad tvoje 

sily, aby si to zvládol. A preto sme tu dnes, aby si sa s nami rozlúčil.

Ako by to bolo dnes, čo nám starká z Tajchu hovorila: ,,Gladioly, to sú 

kvety vášho otca, kvitnú na jeho narodeniny.“

August, krásny letný mesiac. Tvoj mesiac. V tento mesiac si prišiel na 

tento svet, aj si odišiel z neho - 24. augusta 2016.

,,Človek musí ostať človekom bez ohľadu na to, či má titul pred 
menom alebo za ním.“ 

J. Siman
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Žiaci: Černák Adam 1,1,2  
Mišunová Lea 1,1,1 
Pacerová Sára 2,1,2 
Graňáková Janka 3,1 
Floch Radovan 3 
Oravcová Nina 3 

Dorast a dospelí: Slezák Viktor 2, 
3, 
Machyniaková Veronika 1, 1, 1 
Machyniaková Júlia 3 
Krnáčová Tatiana 3, 3 
Kolečár Jakub 2 
Kramla Filip 3, 1, 1 
Kubaliak Radoslav 1, 2, 3

Dorast a dospelí mali aj Majstrov-
stvá Slovenska na kolieskových 
lyžiach v Osrblí  23.07.-24.07 
2016.
Kramla Filip 1, 1
Kubaliak Radoslav 2, 2
Našim úspešným biatlonistom 
gratulujeme a veríme, že takto 
úspešne sa im bude dariť aj v na-
sledujúcej zimnej sezóne, ktorá 
už klope na dvere.

Stela  Kramlová

Dňa 17.9. sa uskutočnil už 10. ročník volejbalového turnaja miešaných družstiev o putovný 
pohár Ivana Diena. Tento rok nám počasie neprialo, tak sa uskutočnil v telocvični základnej 
školy, za účasti štyroch družstiev. Odohrali sa bojovné zápasy s peknými výmenami nad vy-
sokou sieťou. Víťazom sa prvýkrát v dlhodobej histórii stalo družstvo Pltník v zložení: Švant-
nerová, Kvaková, Turčanová, Wágnerová, Adámek a Severíny. Druhé miesto obsadili Seniori, 
tretí boli Ťapkáči a Kembrič Valaská. Prežili sme peknú volejbalovú sobotu. Poďakovanie patrí 
sponzorom, Ocú a Marekovi Poliakovi Potraviny Plus.

Biatlonový klub Valaská - Osrblie
Letná biatlonová sezóna vyvrcholila Majstrovstvami Slovenska/cross/ 04.09.2016 v Predajnej pretekom s 
hromadným štartom a 24.-25.9.2016 vo Vyhniach rýchlostným a vytrvalostným pretekom. Naši biatlonisti 
boli opäť veľmi úspešní, získali 13 majstrovských titulov, 6 druhých miest a 9 tretích:

Turnaj o putovný pohár 
Ivana Diena

 “Ak nemôžeš lietať, tak bež. Ak nemôžeš bežať, 
tak kráčaj. Ak nemôžeš kráčať, tak sa plaz. 

Ale nech už robíš čokoľvek, tak sa stále hýb vpred. ” 
 Martin Luther King Jr.
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Dňa 01.10.2016 sa uskutočnil 
v  našej obci 4.ročník nohejbalo-
vého turnaja JESENNÝ SMEČ 2016 
o  putovný pohár starostu obce 
Valaská. 
Za ideálneho počasia sa turnaja 
zúčastnili štyri trojčlenné druž-
stvá, z  toho tri družstvá boli do-
máce BM – RENOS, ROLPET, OFK 
VALASKÁ a  jedno družstvo bolo 
tzv. cezpoľné TEAM HEĽPA. Sa-
motný turnaj otvoril príhovorom 
starosta obce,
v ktorom zaželal všetkým zúčast-
neným družstvám mnoho špor-
tových zážitkov a  organizátorom 
veľa energie do organizovania 

CELKOVÉ PORADIE TURNAJA
1. HEĽPA TEAM 3    3  0   6:2 6  bodov
2. BM RENOS 3    2  1   5:3 4  body
3. ROLPET 3    1  2   4:5 2  body
4. OFK VALASKÁ 3    0  3   1:6 0 bodov

JESENNÝ SMEČ
ďalších ročníkov tohto jedinečné-
ho športového podujatia.
Po oficiálnom otvorení turnaja 
sa mohli konečne začať samotné 
športové zápolenia medzi jednot-
livými družstvami. Systém turnaja 
bol nastavený tak, že zúčastnené 
tímy sa stretli každý s každým na 
dva víťazné sety vždy do 15 bo-
dov.
Výsledky zápasov:
HEĽPA TEAM  - ROLPET     2:1            
BM RENOS - OFK VALASKÁ       2:0
ROLPET - BM RENOS      1:2            
OFK VALASKÁ - HEĽPA TEAM   0:2
HEĽPA TEAM - BM RENOS  2:1           
OFK VALASKÁ - ROLPET   1:2

Víťazom 4. ročníka nohejbalové-
ho turnaja JESENNÝ SMEČ 2016 
sa stalo družstvo HEĽPA TEAM /
Kukuľa,  Skladaný, Oravkin/, ktoré 
prešlo turnajom bez zaváhania 
a  zaslúžene získalo ocenenie za 
prvé miesto a  aj putovný pohár 
starostu obce Valaská.
Po oficiálnom ukončení turnaja 
nasledovalo príjemné posedenie  
v  kruhu všetkých zúčastnených 
tímov, kde sa všetci zhodli na tom, 
že práve skončený turnaj mal vy-
sokú športovú úroveň a  vďaka 
organizátorom bezproblémový 
priebeh a určite sa zúčastnia aj na 
budúcom ročníku.

Na záver sa treba poďakovať ľu-
ďom, bez ktorých by tento super 
turnaj nevznikol.
Poďakovanie patrí hlavnému or-
ganizátorovi p. Blahutovi Dušano-
vi, Obecnému úradu vo Valaskej 
v  zastúpení starostom obce Ing. 
Uhrinom Jurajom, p. Šnejtovi Ro-
landovi a  jeho firme ROLPET, p. 
Štubňovi Ľubovi a jeho firme PER-
LA-GASTRO za  výborné občer-
stvenie pre všetky tímy.

Štefan Ďuriš

Účastníci turnaja ďakujú Štefa-
novi Ďurišovi za obetavé a  ob-
jektívne rozhodovanie zápasov.

A MUŽSTVO 

V prvý augustový týždeň sa rozkrútil futba-

lový kolotoč zápasov v I. triede ObFZ B. Bys-

trica, kde účinkuje aj družstvo z Valaskej. 

Slovan pod vedením trénera Petra Med-

veďa a vedúceho mužstva Milana Hrušku 

figuruje momentálne na 12. mieste, keď 

získali 11 bodov. Z 11 zápasov 3 prehrali, 2 

remizovali, 6 prehrali a skóre majú 18:25. Strelcami gólov sú: Pribula 4, 

Kučerák 3, Kučera Kubo 3, Trajteľ 3, Žilík 2, Strelec 2, Makovník 1. Obdr-

žali 16 žltých a 1 červenú kartu.  Výsledky doterajších zápasov: Brusno 

- Valaská 1:0, Valaská - Michalová 4:1, Osrblie - Valaská 6:2, Valaská - 

Hronec 1:0, D. Lehota - Valaská 1:1, Valaská - Nemecká 5:1, Brezno - Va-

laská 4:1, Valaská - S. Ľupča 2:3, Bacúch - Valaská 3:0, Valaská - Poniky 

1:4. Do konca súťaže sa ešte odohrajú zápasy: 22.10. 2016 Šalková B 

- Valaská o 14.00 hod., 30.10. 2016 Valaská - Podkonice o 14.00 hod. a 

6.11. 2016 Valaská - T. Č. Balog o 13.00 hod.  

     Danko Ľubo

Chlapci a dievčatá z prípravky sa zúčastnili aj súťaže futbalovej 

zručnosti, ktorá sa konala v rámci súťaže o najlepšiu upečenú ha-

ruľu v obci Valaská dňa 25.9. 2016. Súťažilo sa v ,,rýchlych nohách“, 

skákaní ponad kruhy a v triafaní lopty do bránky. Každý zo zúčast-

nených dostal cukrovinku. 

OFK Slovan VALASKÁ
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PRÍPRAVKA
Svoju súťaž začala aj naša prípravka v súťaži, ktorá sa hrá turnajo-
vým spôsobom. Sú 4 mužstvá: Ľubietová, Valaská, Brusno, Medzib-
rod. Odohrali sa tri turnaje. 
13.9. 2016 Brusno
Výsledky: Brusno - Valaská 7:0, Ľubietová - Medzibrod 0:2, Valaská 
- Medzibrod 0:2, Brusno - Ľubietová 5:0, Ľubietová - Valaská 1:1, 
Brusno - Medzibrod 4:1. 
24.9. 2016 Ľubietová
Valaská - Brusno 0:5, Ľubietová - Medzibrod 0:4, Medzibrod - Va-
laská 4:0, Ľubietová - Brusno 0:4, Ľubietová - Valaská 3:1, Brusno 
- Medzibrod 0:0. 
1.10. 2016 Medzibrod
Brusno - Valaská 7:0, Medzibrod - Ľubietová 5:0, Medzibrod - Va-
laská 3:0, Brusno - Ľubietová 5:0, Ľubietová - Valaská 0:4, Medzib-
rod - Brusno 1:2. Posledný turnaj sa mal konať vo Valaskej, ale kvôli 
nepriaznivému počasiu sa odložil na jar 2017.
PORADIE V TABUĽKE
1. Brusno 9 8 1 0  39:2  25 b, 2. Medzibrod 9 6 1 2  22:6  19 b, 3.Va-
laská 9 1 1 7  6:32  4b, 4. Ľubietová 9 1 1 7  4:31 4b. 

Vypracoval Danko Ľubo v spolupráci s Michalom Tomkom a Tomá-
šom Patúšom. Športu zdar, futbalu zvlášť!

STARŠÍ ŽIACI
Majstrovské futbalové zápasy starších žiakov začali 4.9. 2016. V 
doterajšom priebehu súťaže I. triedy sme na 6. mieste. V 8 zá-
pasoch sme ani raz nevyhrali, raz remizovali a sedem zápasov 
sme prehrali. Skóre máme 2:39 a získali sme 1 bod. O dva stre-
lené góly sa podelili Majchút a Kožiak Lukáš. Zostáva nám odo-
hrať dva zápasy doma 23.10. 2016 s P. Polhorou  o 10.30 hod. a 
30.10.2016 s Michalovou o 12.00 hod.

Dňa 3.9. 2016 sa uskutočnil majstrovský futbalový zápas 
mužov Braväcovo - Valaská 1:1 s rádiom EXPRES. Tento zá-
pas bol vybraný v rádiu ako šláger mesiaca september. Tu sa 
zúčastnili aj naši žiaci. Moderátori z rádia EXPRES pripravili 
cez prestávku súťaž v kopaní na bránku. Každý, kto kopol na 
bránku, dostal tričko s logom rádia EXPRES a sladkosť. 

Danko Ľubo


