
práce smerované tak, aby boli v ma-
ximálnej miere čo najužitočnejšie 
využívané.   Spoločne pracujeme na 
vyčistení našej obce. Ako som  avizo-
val  v  minulom roku, pracujeme na 
údržbe a postupnej „obnove“ našich 
nebytových priestorov. Hneď za-
čiatkom roka naše technické služby 
vymaľovali a  vymenili v  priestoroch 
„hasične“ podlahy.  Sú to miestnosti 
na prízemí (bývalé kaderníctvo a Mý-
val). Tieto priestory budú využívané 
aj  ako volebná miestnosť.
Práca, ktorú za nami zatiaľ nie je vid-
no, tá sa odohráva za múrmi obec-
ného úradu. Pustili sme sa do revízií 
všeobecne záväzných nariadení. Mu-
sím povedať, že máme ešte platné 
nariadenia od roku 1995. Nastavuje-
me nové procesy či už v oblasti sprá-
vy majetku, postupov pri vybavovaní 
žiadostí a iné. 
Určite ste zaregistrovali, že od janu-
ára tohto roku máme novú webovú 
stránku. Je veľmi prehľadná a aj vďa-
ka nej si môže občan stiahnuť akú-
koľvek žiadosť, či prostredníctvom 
nej s nami komunikovať. Naďalej na 
stránke pracujeme a  snažíme sa ju 
vylepšovať. Bude spustená služba – 
odkaz pre starostu, kde mi  budete 
môcť posielať podnety.  Pracujeme 
na ďalších moduloch, aby aj elektro-
nizácia služieb bola využívaná v  čo  
najväčšej miere.
Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? 
Spúšťame verejné obstarávanie na 
„Detičkáreň“, na opravu strechy na 
dome smútku a  obnovu vojnového 

Z OBSAHU
VYBERÁME: 

ročník XVIII.            číslo 1             marec 2020             dvojmesačník 

Z obecného 
zastupiteľstva

550. výročie 
Valaskej

75. výročie 
oslobodenia obce

iba nedávno sme si priali 
krásne pokojné vianočné 
sviatky a priania do nové-
ho roka. Dnes nám už po-
maly na dvere klope jar.  
Dovoľte mi preto zhodno-
tiť, resp. oboznámiť Vás 
s činnosťou nielen mojou, 
ale aj obecného úradu za 
obdobie od novembra 
minulého roka. Čo sme urobili a  čo 
nás v krátkej dobe čaká.
Záver roka bol veľmi hektický, ale 
to si hovoríme každý rok a  každým 
rokom je toho viac a  viac. Niektoré 
aktivity verejnosť nevníma, lebo sa 
odohrávajú za múrmi obecného úra-
du, práce v  teréne sú evidentné. Pri 
niektorých prácach a  projektoch sa 
pozastavím. Jednou zatiaľ z  najväč-
ších investičných akcií, ktoré v  obci 
prebiehajú,  je Aglomerácia – kana-
lizácia Valaská – Hronec. Obec nie je 
realizátorom investičnej akcie, avšak 
s  obcou úzko súvisí. Ide o  materskú 
časť Valaská a  Piesok, kde StVS bu-
duje novú kanalizáciu.  Všetci by sme 
boli spokojní, keby práce prebiehali 
tak, ako majú a v schválenom časo-
vom harmonograme.  Verím, že na je-
seň tohto roka bude dielo dokonče-
né. Problém je v tom, že v materskej 
časti existuje pôvodná kanalizácia, 
ktorej vlastníkom je obec. Spustením 
novej kanalizácie dôjde, resp. malo 
by analogicky dôjsť, k  prepojeniu 
starej a  novej kanalizácie. Prvé kro-
ky sme urobili už koncom minulého 
roka, kedy sme zrealizovali vyčistenie 
a  zmonitorovanie stavu pôvodnej 
kanalizácie. Výsledok? Jemne po-
vedané, odzrkadľuje jej vek a stav je 
viac než zlý. Je potrebné vykonať ná-
pravu a ďalšie kroky. Čaká nás veľmi 
náročný proces.  Náročný nielen na 
energiu, ale predovšetkým na nema-
lé finančné objemy. Určite Vás bu-
dem o všetkom informovať. S kanali-
záciou v materskej časti úzko súvisí aj 
asfaltovanie miestnych komunikácií. 
Znova, časový sklz s  výkonom prác. 
Spoločnosť, ktorá je zodpovedná za 
realizáciu stavieb, je neustále z našej 
strany atakovaná. Chodím na všetky 
tzv. kontrolné dni a žiadam a upozor-
ňujem na termíny a spôsoby výkonov 
prác.  Apríl, najneskôr  máj je termín, 
kedy majú byť miestne komunikácie 
- Na Studničke, Záhradná, Javorová, 

Mierová - dokončené.
Úspešne sme koncom 
roka realizovali projekt 
odstránenia čiernych 
skládok. Bolo zlikvido-
vaných viac ako 500 
ton odpadu. Projekt bol 
realizovaný z  fondov Eu-
rópskej únie. Obec sa na 
spolufinancovaní  podie-

ľala iba 5 %. Celkový poskytnutý NFP 
predstavuje niečo cez 56 tisíc eur.
V  minulom roku bola vykonaná ob-
hliadka stĺpov verejného osvetlenia. 
Veľmi dobre vieme, že niektoré stĺpy 
verejného osvetlenia majú po svojej 
životnosti. Koncom roka sa stĺpy na-
kúpili a hneď, ako to počasie umožní, 
budú postupne menené.
Pracujeme aj na drobnejších akciách, 
prostredníctvom našich technických 
služieb. Pán riaditeľ veľmi pružne 
a operatívne rieši všetky požiadavky. 
Prostredníctvom technických slu-
žieb sú vykonávané bežné opravy 
a  údržby, na ktoré majú oprávne-
nia. Problémom je, že personálne sú 
poddimenzovaní. A  je to potrebné 
riešiť. Technické služby určite majú 
svoje opodstatnenie a  význam. Pre 
ilustráciu, práve technické služby rie-
šili napr. opravu zábradlia pri moste, 
opravu svetla pri prechode na hlav-
nej križovatke, pomáhajú s  výrubmi 
drevín v  obci a  mnoho ďalších. Ne-
smiem zabudnúť ani na aktivačné 
služby. Vďaka koordinátorke sú ich 

hrobu v materskej časti Valaskej. Teší 
ma, že sme od štátu získali dotáciu 
takmer 18 tisíc eur práve na tento 
vojnový hrob. Spúšťame verejné ob-
starávanie na rekonštrukciu, resp. za-
teplenie budovy hasične. Intenzívne 
pracujeme na príprave projektovej 
dokumentácie na ul. Hronská a  ob-
nove námestia. Detičkáreň, oprava 
strechy na dome smútku, vojnový 
hrob, rekonštrukcia hasične a ďalšie, 
to všetko sú investičné akcie, ktoré 
budú realizované v tomto roku. Popri 
tom všetkom pracujeme na príprave 
nových projektových dokumentácií, 
resp. „oprašujeme“ a  aktualizuje-
me tie, ktoré je možné aktualizovať. 
Pracujeme na ďalších dokumentoch, 
ktoré nám v budúcnosti pomôžu pri 
získavaní iných zdrojov financova-
nia. 
Rád by som si o tom všetkom poho-
voril aj osobne, a  preto v  priebehu 
mesiaca marec budem organizovať  
stretnutia s Vami, občanmi. Stretnu-
tia sa uskutočnia v  nasledovných 
termínoch - 11. marec, 18. marec 
a  25. marec. Všetky stretnutia budú 
prebiehať v  našich priestoroch, 
a  to v  Klube dôchodcov na Piesku, 
v priestoroch bývalého Mývala v ma-
terskej časti Valaskej. V novej Valaskej 
sa rád s Vami stretnem vo Výstavnej 
sieni Domu kultúry vo Valaskej. Urči-
te Vás budem  pred blížiacim sa ter-
mínom včas informovať.  Teším sa na 
stretnutie s Vami. 

Mgr. Peter Jenča, 
starosta obce Valaská

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

   Medzinárodný deň žien je už od roku 1917 spoje-
ný s dátumom 8. marec. Možno málokto z nás vie, 
že Medzinárodný deň žien má svoj začiatok nieke-
dy v polovici 19. storočia, kedy sa mladé ženy 
pracujúce v textilných závodoch postavili 
do ulíc a bojovali za lepšie pracovné 
podmienky.
   S rozvojom a postupným zapá-
janím žien do spoločenskej sféry 
bolo postavenie žien aj tak  v ob-
rovskom rozpore s postavením 
mužov. Ženy sa stávali lacnou pra-
covnou silou, objektom hospodár-
skeho útlaku, diskriminácie a vyko-
risťovania. Dostávali nižšiu mzdu a ne-
mali sociálne práva. Myšlienka oslavovať 
Medzinárodný deň žien ako sviatok vznikla na 
Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v 
Kodani. U nás sa prvýkrát tento sviatok oslavoval v 
roku 1921, no počas druhej svetovej vojny bol zru-
šený a obnovený až v roku 1945.

   Veľmi si vážim tento deň. Je to „Deň“, kedy by 
sme si všetci muži mali uvedomiť, čo pre  nás ro-
bia naše nežnejšie polovičky. Deň, kedy by každý 

z nás mužov mal darovať žene kvet z úcty 
k tomu, „že je“. Poďakovať jej za všetko, 

čo pre nás robí, či prekvapiť malým 
darčekom.

   Preto mi dovoľte, milé ženy – 
mamy, staré mamy i dcéry, po-
ďakovať sa za to, že obohacujete 
tento svet svojou jemnosťou, že sa 
s láskou staráte o naše rodiny, že 

nás podporujete. Vnášate nám do 
života duchaplnosť i zmyselnosť. 

Vaša láska je nekonečná, cez deň 
ste kvety na lúke a v noci sa meníte na 

hviezdy, ktoré svietia na nebi.

Za toto všetko Vám patrí veľké ĎAKUJEM!!!
Mgr. Peter Jenča, 

starosta obce Valaská
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Ako predseda SZPB sa chcem prihovoriť tou-
to cestou k všetkým občanom Valaskej a pri-
pomenúť dôležitú históriu II. svetovej vojny. 
Chcem, aby sme si zachovali pamiatku a česť 
bojovníkov proti fašizmu, a nielen našich, ale 
aj rumunských, a prispieť k tomu, aby občania 
našej obce poznali historické udalosti a  boli 
hrdí na oslobodenie obce, ktoré vyvrcholilo 
5. - 6. marca 1945. Naši starí rodičia sa odhod-
lane pustili do odboja proti nepriateľovi. Nez-
mazateľne sa zapísali aj do osudov obyvate-
ľov obce Valaská, ktorá sa ocitla v  hektických 
udalostiach. Bolo to obdobie historického 
zvratu, keď sa preukazuje ľudskosť, pocho-
penie pre prenasledovaných a   trpiacich, ale 
aj neľudskosť, necitlivosť a  bezcharakternosť 
tých, ktorí sa cítia mocnými a nezraniteľnými. 
Bola to doba, keď človek prestával byť člove-
kom. Oslobodenie prinieslo nadšenie z  čias 
poroby. 
75. výročie oslobodenia našej obce akoby 
sme poznali len na základe tej „veľkej“ histó-
rie. Dejiny sú však dejinami obyčajných ľudí, 
ich osudov, šťastia a tragédií. História osudov 
ľudí, ktorých udalosti poznačili, je veľmi ši-
roká. A  tam kdesi medzi nimi sa pohybovali 
ľudia, ktorých hlavným krédom bola ľudskosť, 
statočnosť a  odvaha. Preto pripomeňme si 
toto výnimočné 75. výročie oslobodenia na-
šej krásnej Valaskej.

Ing. Juraj Uhrin
predseda SZPB Valaská

Asi 10. februára 2020 mi zazvonil mladý muž 
(asi Róm) a oslovil ma po mene. Požičal si 10,- €, 
že musí ísť s chorou  manželkou do nemocnice 
k lekárovi. Ja som mu uverila a zľutovala som sa. 
Sľuboval, že mi ich určite vráti 14. februára 
2020. No dodnes neprišiel a  peniaze nevrátil. 
Preto chcem upozorniť starších a  hlavne dô-
chodcov, aby sa nedali oklamať, lebo peniaze 
už neuvidia, ako ja.

Oklamaná a poškodená dôchodkyňa

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobec-
ne záväznom nariadení obce č. 1/2020 
o ochrannom pásme obecného cintorína.
V rámci majetkových záležitostí:
Schválilo prebytočnosť a zámer prenajať neby-
tový priestor na ul. Školská 447/4  o výmere 46 
m² pre Danku Andrišekovú – prevádzka malo-
obchodu pre drobnochovateľov. 
Schválilo prebytočnosť a  zámer prenajať ne-
bytový priestor na ul. Školská 447/2 o výmere 
56 m² pre Silviu Oravcovú z dôvodu zachovania 
jedinej prevádzky maloobchodu papiernictva 
a  služieb počítačovej techniky (kopírovacia 
služba, výroba pečiatok) vo Valaskej.
Schválilo prebytočnosť a  zámer previesť po-
zemok vo vlastníctve obce Valaská (pozemok 
pod garážou) zastavaná plocha o   výmere 22 
m2   zámenou bez finančného vyrovnania do 
vlastníctva  Ing. Janka Rafayová za pozemok vo 
výlučnom vlastníctve Ing. Janky Rafayovej. 
Schválilo prebytočnosť a  prevod pozemku 
pod garážou (18 m²) pre Ing. Ivonu Nezbedovú 
za kúpnu cenu 7eur/m².
Schválilo výsledok obchodno verejnej súťaže 
na prenájom pozemkov spolu o výmere 2 333 

Oznam pre milovníkom poézie: 
Jarné Stretnutie s poéziou bude v apríli, 

(24.4. v piatok o 16. h.) Upresnený dátum 
bude na plagátoch. Téma jarného stretnu-

tia: Podoby dobra.
Tešíme sa na stretnutie. 

S pozdravom, za Klub poézie M. Pacerová.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Valaská
Výpis z uznesení, z rokovania obecného  zasadnutia konaného dňa 19. februára 2020

m2 na neurčito pre Družstvo vlastníkov oviec 
Valaská, so sídlom Mierová 392/6, 976 46 Va-
laská za sumu 0,10 Eur/ m2/rok.
Zobralo na vedomie vyhodnotenie z ponuko-
vého konania - priamy nájom byt  - Námestie   
1. mája súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 
6 – a to, že nebola doručená žiadna ponuka.
V rámci majetkových záležitostí obecné zastu-
piteľstvo stiahlo z programu rokovania – bod 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Valaská a bod Zrušenie všeobecne záväz-
ného nariadenia 1/1999 o odpredaji nehnuteľ-
nosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníc-
tve obce a všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho 
domu a o poplatkoch za prenájom priestorov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva zvolili  za čle-
na Komisie kultúry  a Komisie pre rozvoj obce, 
stavebného poriadku a  územného plánu Mi-
lenu Dobrotovú z radov poslancov Obecného 
zastupiteľstva, Martina Krupu taktiež z  radov 
poslancov Obecného zastupiteľstva za člena 
Komisie pre šport. Zároveň schválili ďalších so-

bášiacich, a  to poslankyňu Milenu Dobrotovú 
a Martina Krupu. 
Zobralo na vedomie stav pohľadávok obce 
k 31. 12. 2019.
Zobralo na vedomie informáciu o Rozpočto-
vom opatrení v kompetencii starostu
č. 17/2019.
Zobralo na vedomie informáciu o  účelovom 
Rozpočtovom opatrení č. 18/2019.
Zobralo na vedomie vyhodnotenie Plánu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 
2016 – 2025 za rok 2019. 
Schválilo Aktualizáciu č. 1  Plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016 
– 2025.
Zobralo na vedomie vyhodnotenie Komunit-
ného plánu obce Valaská na roky 2018 - 2020, 
za roky 2018,  2019.
Starosta obce Valaská predstavil obecnému 
zastupiteľstvu víťazku žiackej súťaže – LOGO 
550. výročia obce Valaská. Stala sa ňou žiačka 
Základnej umeleckej školy vo Valaskej – Soňa 
Cibuľová. 

Spracovala: Mgr. Dana Kmeťová, 
prednostka obecného úradu

V komisii boli prejednané nasledovné žiadosti: 
- prenájom pozemkov
- odkúpenie pozemkov
- zámena pozemku
- zmeny a doplnky UPN (Územného plánu)
Komisia v prvom rade zobrala na vedomie záu-
jem a potreby obce, takže niektoré žiadosti od-
poručila starostovi obce a obecnému zastupi-
teľstvu  na schválenie a niektoré neodporučila.  
V  jednom prípade odporučila komisia  obec-
nému úradu vstúpiť do jednania so žiadateľom 
o zámene žiadaného pozemku. Všetky žiadosti 
sa posudzovali individuálne, a  to hlasovaním 
prítomných  členov stavebnej komisie. 

predseda komisie Martin Krupa

75. výročie 
oslobodenia obce

 Zasadnutie  Komisie 
pre rozvoj obce, stavebného 
poriadku a územného plánu

OZNAM  –  VÝSTRAHA
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   Pred niekoľkými týždňami sme vykročili do roku, ktorý sa nesie v zna-
mení 550. výročia prvej písomnej zmienky o existencii valaštianskeho 
chotára. Z historických súvislostí je to obrovský medzník života Valaskej 
a ľudí v nej. V reťazi, ktorú vytvárali roky, je ukrytá práca, um a snaživosť 
našich predkov, vybudovať na tomto kúsku skalnatej zeme, v zovretí 
Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria, dedinu. 
   Z pôvodnej nenápadnej drevenej dediny, cez ktorú vytvárala svoje 
meandre rieka Hron a na okolitých svahoch sa pásli ovce, je dnes obec, 
na ktorú môžeme byť právom hrdí. Rokmi sa zmenila materská časť 
obce, spriemyselnila sa časť Piesok, vybudovalo sa sídlisko s novými 
školami, úradmi, obchodnou sieťou a športoviskami. Zo všetkých kútov 
našej vlasti, vďaka strojárenským a hutníckym podnikom, tu našli svoje 
miesto na zemi a pre deti nový domov, ľudia z blízkeho i ďalekého oko-
lia. Prijali životné múdrosti našich predkov. 
   Priateľstvom, skúsenosťami, zručnosťou a snahou vyučiť sa, pokračo-
vali pri vytváraní nových hodnôt života. Výsledkami práce obyvatelia 
zviditeľňovali obec po celom svete. 
   S podobnými radosťami i starosťami tu žijeme a snažíme sa zanechať 
kúsok seba aj my dnes.
   Za všetkým, čo sme dosiahli, stoja ľudia, ktorým patrí vďaka, úcta a 
pocta. Práve v tomto roku, roku 550. výročia vzniku Valaskej, chceme 
oceniť pracovitých členov našej obce. Je na nás všetkých, aby sme pou-
važovali a svojimi návrhmi pomohli vedeniu obce oceniť tých spoluob-

1. Sonička, predstavte sa nám na 
úvod – kde bývate, odkedy ste 
žiačkou ZUŠ vo Valaskej,  ktoré 
odbory navštevujete?
Volám sa Soňa Cibuľová a bývam 
v Jasení. Žiačkou ZUŠ vo Valaskej 
som už deväť rokov, kedy som za-
čala navštevovať hudobný odbor 
– hru na klavír a piaty rok navšte-
vujem aj výtvarný odbor.
2. Prosím Vás, popíšte,  čo môže-
me na logu vidieť a čo Vás inšpi-
rovalo k  tejto kompozícii? Ako 
dlho trvá vytvorenie návrhu od premyslenia 
a celej realizácie?
Logo má okrúhly tvar a môžeme na ňom vidieť 
dve postavy. Pri jednej je nakreslená koruna – to 

   V tomto roku 2020 si pripomenieme 550. výro-
čie vzniku našej obce. Od jej vzniku pretieklo dolu 
Hronom veľa vody. Striedalo sa dobré so zlým, 
ako to už v živote chodí. Dnes si už nevieme ani 
len predstaviť, ako ťažko sa ľuďom žilo, ako sa 
museli namáhať a snažiť, aby dopestovali na svo-
jich políčkach, dochovali vo svojich maštaliach 
jedlo pre svoje rodiny. A čo tí chudobní, ktorí nič 
nevlastnili? Ako asi žili? 
   Vieme si ešte ako-tak predstaviť, ako ľudia žili 
v 18., 19., 20. storočí -  z literatúry, učebníc dejepi-
su, rozprávania starých rodičov. Keď už mali za 
sebou hrôzy 1. a  2. svetovej vojny, keď sa začali 
hojiť rany a ľudia verili v lepšie časy, prišla ďalšia 
pohroma. Rok 1948, kedy moc prevzali do svojich 
rúk komunisti a  podľa diktátu a  návodu Soviet-
skeho zväzu začalo znárodňovanie, často aj väz-
nenie tých, ktorí si svoj majetok, nadobudnutý po 
generácie poctivou prácou svojich predkov, chceli 
ponechať a  zveľaďovať ho. Ak ho nechceli štátu 
a vláde odovzdať, museli platiť likvidačné kontin-
genty /väčšiu časť svojej úrody, prácu vlastných 

čanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie Valaskej.
V zmysle Štatútu obce ide o tieto ocenenia:
• Čestné občianstvo obce (§. 33)
• Osoby, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a 

zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov, šírenie dobrého mena, za 
vynikajúce tvorivé výkony 

• Cena obce (§. 34)
• Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technic-

kej, umeleckej, športovej, publicistickej alebo verejno-prospešnej 
činnosti

• Osoby, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kul-
túrny rozvoj doma i v zahraničí

• Cena starostu obce (§. 36)
• Osoby, jednotlivci, kolektívy, inštitúcie, skupiny osôb, a to pri význam-

ných jubileách, výročiach, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
obce

Vážení občania, vedenie obce verí, že po dôkladnom uvážení v zmysle 
uvedených podmienok ocenenia, oznámite svoje návrhy písomne na 
sekretariát OcÚ. 
Ku každému vami navrhovanému občanovi uveďte dôvod a krátku cha-
rakteristiku, prečo by si menovaný zaslúžil byť nositeľom niektorého z 
ocenení.
Termín uzávierky pre podané návrhy je 30.3.2020.
Všetky návrhy posúdi obecné zastupiteľstvo, a podľa svojho vedomia i 
svedomia zodpovedne vyberie kandidáta pre ocenenie.
  Komisia pre oslavy 550. výročia, Ing. A. Fischerová 

550 ROKOV VALASKEJ

je postava kráľa. Pri druhej je na-
kreslený valašský klobúk. Táto po-
stava znázorňuje valacha. V strede 
je zobrazený had a  po krajoch 
mesiac a  hviezda. Inšpirovala ma 
povesť o  kráľovi, ktorého zachrá-
nil valach. Vytvorenie a  realizácia 
takéhoto návrhu môže trvať rôzne 
dlho. Záleží od náročnosti, veľkosti 
daného návrhu, ale i od inšpirácie.
3. Väčšina návrhov, ktoré boli 
prihlásené do súťaže, znázor-
ňovala dej – povesť o valachovi, 

ktorý zabil hada a  zachránil kráľovi život. Váš 
návrh je vyjadrený erbovo - symbolicky. Prečo?
Môj obrázok je znázornený symbolicky preto, lebo 
som ho chcela nakresliť čo najjednoduchšie, ale 

o to výstižnejšie. Bolo ľahšie vybrať z celej povesti 
hlavné postavy a nakresliť ich, aby vystihovali po-
intu príbehu. A tak vzniklo logo.
4. Máte 15 rokov – čas, keď opúšťate lavice 
základnej školy a  rozhodujete sa, kde budete 
pokračovať v  štúdiu. Akú strednú školu ste si 
vybrali?
Zatiaľ som si ešte prihlášku na strednú školu ne-
posielala, ale zvažujem, že pôjdem ďalej študovať 
na SOŠ informačných technológií, odbor grafik di-
gitálnych médií. Druhú prihlášku chcem poslať na 
SPŠ stavebnú.
5. Ako plánujete v  budúcnosti využiť svoj ta-
lent výtvarný alebo hudobný?
Neviem, ako bude vyzerať moja budúcnosť, ale 
chcela by som niečo navrhovať, či už interiér do-
mov alebo vytvárať rôzne PC hry, reklamy, prezen-
tačné materiály – vizitky, logá.
Ďakujem za rozhovor.

Rozhovor pripravila D. Králiková

Predstavujeme Vám Soňu Cibuľovú – autorku víťazného 
loga v súťaži   „550.  výročie prvej písomnej zmienky o obci“

rúk odovzdávať štátu/.
   A ako to bolo u nás vo Valaskej? Tak, ako inde 
v štáte. Ľuďom zabrali najúrodnejšiu pôdu. Vysta-
vali tam sídlisko, postavili fabriku. Prišli sem ľudia 
z rôznych kútov republiky, aby mal kto pracovať 
v  okolitých továrňach. Všetko vybagrovali, zrov-
nali so zemou, na Piesku aj rodinné domy s hum-
nami, záhradami, ovocnými sadmi. Boli to ťažké 
časy a  len s  uvedomením si toho, čo sa vlastne 
stalo, dokážeme pochopiť tú zvláštnu averziu ľudí 
z materskej časti obce k ľuďom zo sídliska v minu-
losti. V novopostavenom sídlisku bývali väčšinou 
mladé rodiny a vy starší si isto spomeniete, že síd-
lisko vtedy volali Plienkareň. Dôvod je jasný, bolo 
veľa malých detí a na balkónoch, pred činžiakmi 
na šnúrach sa sušilo veľa plienok. 
   Pre pochopenie ešte niekoľko údajov, za akú 
cenu komunisti brali ľuďom majetky: za m2 - 60 
halierov, prerátané na eurá - 3 centy. Za dom, 
väčšiu maštaľ, humno, šopu, ovocný sad oko-

lo 150  000 Kčs, na eurá asi 5000 eur. Tu by bolo 
dobré spomenúť, aké ceny boli v obchodoch, za 
aké ceny si ľudia mohli postaviť nové bývanie atď. 
To už je na ďalšiu debatu. Ospravedlňujem sa, ak 
tieto údaje nie sú úplne presné. Možno sa medzi 
vami nájde ešte niekto, kto by ich mohol spresniť.
   Nuž, stala sa chyba, a veľká, nemôžu za ňu ľudia 
zo sídliska, ani obyvatelia z materskej časti obce. 
Jednoducho bola taká doba.
   Dnes je pre nás všetkých dôležité, aby sme sa 
všetci spoločne snažili prispieť svojou troškou 
k zveľaďovaniu našej obce, jej krásneho prírodné-
ho prostredia. Zachovávať ľudové tradície, starať 
sa o dedičstvo našich predkov. Veď my všetci sme 
občanmi Valaskej a mohli by sme byť konečne na 
to hrdí.
   Želám vám všetkým, obyvateľom Valaskej, prí-
jemné očakávanie osláv vzniku obce, ich zdarný 
priebeh. Už vopred patrí veľká vďaka za prípravu 
organizačnému štábu, ako aj  všetkým, ktorí pri 
tom budú pomáhať.

M. Pacerová

K VÝROČIU OBCE
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To, aké náležitosti je nutné splniť pri výrube stromov,  určuje zákon 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na to, aby ste mohli pred 
bytovým domom, rodinným  domom alebo firmou vyrúbať strom, sa 
vyžaduje povolenie. Preto je potrebné podať žiadosť o vydanie súhlasu 
na výrub konkrétnej dreviny. Po posúdení opodstatnenosti výrubu sa 
pristúpi ku konkrétnemu riešeniu.  
Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
	na  dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 
cm nad zemou,
	na  krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny:
	Tlačivo žiadosti sa nachádza na webovej stránke obce pod záložkou 
Občan - životné prostredie – povolenie na výrub drevín. Tlačivo vám 
bude poskytnuté aj na obecnom úrade.   
	K žiadosti je potrebné doložiť:
- list vlastníctva,
- kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu 
dreviny v teréne,
- správny poplatok – fyzická osoba 10 €, právnická osoba 100 €.
	Ak žiadateľom nie je vlastník pozemku, na ktorom drevina rastie, vy-
žaduje sa súhlas vlastníka, správcu prípadne nájomcu pozemku, ak mu 
takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy.
	V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obec vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti.
	Podanie žiadosti: do podateľne obecného úradu.

Konanie vo veci výrubu drevín:
Po podaní žiadosti nasleduje obhliadka konkrétnej dreviny. Posúdi sa 
zdravotný stav dreviny, ekologické a estetické funkcie, vplyvy na zdravie 
človeka, príp. možné poškodenie majetku. (OcÚ vám doručí upovedo-
menie o začatí konania, kde bude uvedený dátum a čas konania.) 
Vydanie súhlasu:
	v  prípade, že príslušný zamestnanec obce posúdi opodstatnenosť 
výrubu dreviny,  
     vydá súhlas na výrub drevín,
	výrub drevín (stromy, kry, liany) sa môže vykonať len v čase 
mimo vegetačného obdobia od 1.októbra do 31.marca,
	v rozhodnutí sa určí náhradná výsadba alebo finančná náhrada.

Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov rastúcich pri obyt-
ných domoch na pozemkoch vo vlastníctve obce (verejná zeleň):
Predseda bytového spoločenstva môže na základe požiadaviek obyva-
teľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými 
domami na pozemkoch vo vlastníctve obce Valaská, pričom:
	obyvatelia bytového domu svojím podpisom podnet na výrub od-
súhlasia,
	na základe obhliadky obec rozhodne, či je výrub predmetnej drevi-
ny opodstatnený,
	ak je výrub opodstatnený, obec podá žiadosť o vydanie súhlasu na 
výrub drevín na príslušný okresný úrad.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:
	na  stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm 
nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výme-
rou do 10 m2,
	pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových 
ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do osemnástich mesiacov 
odo dňa výrubu,
	na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm 
nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách (podľa dru-
hu pozemku, ako je uvedený na liste vlastníctva),
	pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri 
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.
Na tento prípad sa vzťahuje oznamovacia povinnosť do 5 dní od vyrúba-
nia stromu. Ten, kto vyrúbe drevinu, je povinný na obecný úrad doručiť 
oznámenie s odôvodnením výrubu príp. aj fotodokumentáciou. 

Informuje: Mgr. Janka Maličká – samostatný odborný referent na úseku 
investícií, životného prostredia a stavebného poriadku OcÚ Valaská

   Povinnosťou obce je mať spra-
cované a schválené, okrem iného, 
dokumenty ako sú Program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
obce (ďalej iba „PHSR“) a  Komu-
nitný plán sociálnych služieb.  Mať 
spracované takéto dokumenty 
znamená, že obec sa môže uchá-
dzať o finančné prostriedky z rôz-
nych fondov a  po druhé, je pro-
striedkom na napĺňanie vízie ďal-
šieho smerovania obce. Prostred-
níctvom týchto dokumentov by 
sa mala uskutočňovať podpora 
rozvoja na úrovni miestnej sa-
mosprávy s dôrazom na sociálnu, 
ekonomickú a kultúrnu sféru. Ide 
o  súbory cielených opatrení, na-
vrhnutých pre oživenie sociálne-
ho, ekonomického a  kultúrneho 
rozvoja obce. 
   Vo Valaskej bol PHSR schvále-
ný ešte v  roku 2016, tak, ako to 
ukladá zákon. Zákon však okrem 
vypracovávania, schvaľovania 
hovorí aj o  zabezpečení plnenia 
a  pravidelného vyhodnocovania. 
Napriek povinnosti, t.j. vyhodno-
covaním dokumentu, sa doposiaľ 
nikto nezaoberal. Až nové vede-
nie obce vzalo všetky strategické 
dokumenty ako sa povie „do rúk“ 
a  začalo rad za radom s  ich vy-
hodnocovaním.
   V  januári tohto roku bola po 
prvýkrát vypracovaná „Hodno-
tiaca správa plnenia PHSR za rok 
2019“. Akčný plán je rozdelený na 
tri prioritné oblasti: hospodársku, 
sociálnu a  environmentálnu. V  
hospodárskej oblasti bolo v roku 
2019 plánovaných 18 opatrení – 

    Obec tento dokument  vypracúva, schvaľuje  vo svojom územnom ob-
vode a  utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja.
    Pomocou Komunitného plánu môžeme plánovať obsah a rozsah sociál-
nych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám na-
šich občanov. V Komunitnom  pláne sociálnych služieb obce Valaská bolo 
prijatých niekoľko opatrení. Niektoré z nich sa podarilo naplniť  čiastočne,  
niektoré zatiaľ z časového a finančného  hľadiska  naplnené neboli. 
   V jednom z opatrení bolo vybudovanie zariadenia pre seniorov alebo 
denného stacionára.  Obec Valaská si je vedomá, že o tento druh sociál-
nej služby prejavili záujem občania obce Valaská,  ale je to problém, pre-
tože je to finančne a časovo  veľmi náročné. 
Vo vyhodnotení  tohto dokumentu sa však  vyzdvihla silnejšia  stránka, 
a to je poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby.
   V ďalšom z  opatrení bolo zvyšovanie informovanosti, poradenstva  
v sfére sociálnych služieb, pomoc občanom  vyznať sa v tom, kde a načo 
majú nárok, či už v obci, ÚPSVaR-e, alebo v inej inštitúcii.  Toto opatrenie 
sa  podarilo naplniť. Obec zriadila novú webovú stránku, kde sú občania 
informovaní o  poskytovaní sociálnych služieb v  našej obci. Takisto bol 
uverejnený článok vo Valaštianskom hlásniku, kde PhDr. Ďaláková po-
skytla podrobné sociálne  poradenstvo. 

AKO POSTUSTUPOVAŤ 
PRI VÝRUBE DREVÍN

PRVÝKRÁT OBEC VYHODNOTILA 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY

z  toho realizácia 2 opatrení bola 
splnená, 8 opatrení bolo zreali-
zovaných čiastočne a 8 opatrení 
nebolo zrealizovaných. V sociál-
nej oblasti bolo v roku 2019 plá-
novaných 13 opatrení – z  toho 
realizácia 8 opatrení bola splne-
ná, 2 opatrenia boli zrealizované 
čiastočne a 3 opatrenia neboli 
zrealizované. V  environmentálnej 
oblasti bolo v roku 2019 pláno-
vaných 13 opatrení – z toho rea-
lizácia 5 opatrení bola splnená, 3 
opatrenia boli zrealizované čias-
točne a 5 opatrení nebolo zreali-
zovaných. Z  uvedeného vyplýva, 
že akčný plán sa podarilo v  roku 
2019 naplniť na 34,1%.
   Na základe hodnotiacej správy 
obecný úrad vypracoval Aktua-
lizáciu č. 1 Akčného plánu PHSR 
obce Valaská, ktorá sa opiera 
o  stav plnenia opatrení a  tiež 
o  aktuálny plán investícií obce. 
Navrhované zmeny sa týkajú pre-
važne zmeny časového harmo-
nogramu plnenia opatrení, ale 
sú navrhnuté a doplnené aj nové 
opatrenia. 
   Hodnotiaca správa plnenia PHR-
SR za rok 2019 bola predložená 
obecnému zastupiteľstvu, ktoré 
schválilo Aktualizáciu č. 1 Plánu 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja obce Valaská 2016 – 2025, 
dňa 19.2.2020. Oba dokumenty 
sú k  nahliadnutiu na webovom 
sídle obce.

Ing. Janka Pohančániková, úsek 
investícií, životného prostredia 

a stavebného poriadku

Komunitný plán obce Valaská

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

(Pokrač. na str 5)
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    S príchodom nového roka mi 
ako veliteľovi prináleží zhodnotiť 
ten minulý. Najskôr by som sa rád 
poďakoval pánovi starostovi, ktorý 
to aj napriek komplikovanej situá-
cii s nami nevzdal. Taktiež všetkým 
poslancom a celému obecnému 
úradu za podporu. Samozrejme, 
najväčšia vďaka patrí všetkým ha-
sičom, ktorí svojou prácou a zod-
povedným prístupom dokazujú, 
že hasiči vo Valaskej tu boli a sú 
pre ľudí vždy a za každých okol-
ností.
     Z hľadiska zásahovej činnosti 
by som zhodnotil rok 2019 ako 
priemerný. V priebehu roku 2019 
naši členovia zasahovali pri rôz-
nych udalostiach. Boli to napríklad 
povodne na Polomke alebo po-
padané stromy v Dolnej Lehote. 
Požiar rodinného domu na Mýte 
pod Ďumbierom, požiare osob-
ných automobilov, požiare trávy 
a lesov, z ktorých asi najnáročnejší 
bol zásah na Veľkom Gápli. 
    Požiar vo Veľkom Gápli trval 
niekoľko dní a bol z  hľadiska na-
sadenia síl a prostriedkov veľmi 

   Predošlé dni boli sprevádzané sil-
ným dažďom a vetrom, ktorý spôso-
bil nemalé škody aj v našej obci. 
06.02.2020  na ulici TDH sme odstra-
ňovali polámané konáre, ktoré ostali 
nebezpečne visieť v korunách stro-
mov a  hrozil pád na okoloidúcich 
občanov. Na Ceste osloboditeľov 
v materskej časti sme museli zabez-
pečiť starý stĺp, ktorý sa vplyvom 
silného vetra nebezpečne naklonil 
a  hrozil pád na rozvodnú skriňu 
elektrickej energie. Taktiež na Ces-
te osloboditeľov v smere na Piesok 
sme v  spolupráci s  našimi hasičmi 
odstraňovali následky spadnutých 
stromov, ktoré značne poškodili 
elektrické vedenie verejného osvet-
lenia,  miestneho rozhlasu a  taktiež 
aj jeden zo stĺpov.
   V priebehu mesiaca február pripra-
vujeme v materskej časti obce novú 
volebnú miestnosť.  Bude v tej istej 
budove,  ale   na prízemí v priesto-

náročný. Členovia našej jednotky 
počas celej doby trvania požiaru 
intenzívne pomáhali pri jeho likvi-
dácii. A to aj na úkor svojho voľné-
ho času, či zamestnania. Práve na 
základe toho, som bol ako veliteľ 
Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Valaská, dňa 17.1.2020 po-
zvaný do obce Hliník nad Hronom 
na slávnostné podujatie s názvom 
,,Hasiči hasičom 2019”,  kde som z 
rúk ministerky vnútra, Denisy Sa-
kovej, prevzal ocenenie pre náš 
zbor. Boli sme ocenení v kategórii 
,,Zásahová činnosť - hasičský čin 
kolektívu,, -  za čo patrí celému 
zboru veľká gratulácia.
     Obzvlášť by som chcel vyzdvih-
núť dvoch členov nášho zboru 
– Branislava Ujčíka a Ladislava 
Ridzoňa, za profesionálny a rýchly 
zásah pri záchrane zranenej oso-
by, ktorú v neprístupnom teréne 
pri ťažbe dreva zavalil strom. Keď-
že naša jednotka bola s udalosťou 
oboznámená ako prvá, menovaní 
členovia nášho zboru okamžite 
vyrazili na miesto nešťastia za po-
moci štvorkolky.   Zranenú osobu 

bolo v  lesnom teréne ťažké nájsť, 
a tak zabezpečili pomocou štvor-
kolky navigáciu a taktiež transport 
ostatných záchranných zložiek 
a záchranárov na miesto nešťas-
tia. Do ich príchodu jeden z nich 
zabezpečoval zranenej osobe 
predlekársku prvú pomoc a po te-
lefonickej konzultácii s linkou 155 
aj privolanie vrtuľníkovej záchran-
nej služby. Boli nápomocní počas 
celej doby ošetrovania pacienta, 
pri navigácii vrtuľníka na miesto 

udalosti, až do odovzdania zra-
neného leteckým záchranárom. 
Som hrdý na to, že v našom zbore 
máme takýchto pohotových hasi-
čov. 
    A touto cestou by som sa chcel 
poďakovať všetkým našim členom 
za ich odhodlanie a aktívny prí-
stup, ktorý posúva náš zbor vpred. 
Teším sa na ďalšie spolupráce. 

Michal Lengyel ,
veliteľ našich hasičov

ÚSPECHY NAŠICH HASIČOV

TECHNICKÉ SLUŽBY VALASKÁ

roch  zberne  bielizne „Mýval“.   
Obecný úrad sa týmto krokom snaží 
vyjsť v ústrety starším občanom, aby 

nemuseli chodiť na poschodie do 
volebnej miestnosti. 
   Tento rok naša obec oslavuje 550. 

výročie vzniku obce. Umiestnili sme  
pútavý reklamný baner nad vchod 
na obecnom úrade.
Zimná údržba je v  plnom prúde. 
Aj keď tento rok zatiaľ snehu nie 
je veľa, treba naše cesty udržiavať 
zjazdné. Na tento účel využívame 
Traktor Kubota so zadnou radlicou, 
Multicar M27 s  prednou radlicou 
a  zariadením na posyp šmykom. 
Riadený nakladač Gehl a jeho pestré 
príslušenstvo ako napríklad sneho-
vá radlica a  rozmetadlo na posyp. 
Samozrejme nesmieme zabudnúť, 
že nám v značnej miere, a to najmä 
pri pluhovaní chodníkov a ťažko prí-
stupných miest v  obci, pomáhajú 
naši hasiči so štvorkolkou Hsun 4x4 
a snehovou radlicou.
   Je toho veľa, ale sú  aj veci, ktoré by 
som nemal zverejňovať, ako naprí-
klad fotopasce... kde sú umiestnené 
a podobne.

Michal Lengyel, riaditeľ TS

   Aj dobrovoľníctvo občanov  v  obci  je jedno 
z  naplnených opatrení. V  dobrovoľníctve v  obci 
neabsentujú ani mladí ľudia. ZŠ Jaroslava Si-
mana v  rámci Dní  Zeme zapojila žiakov školy 
do  akcie „Vyčistime si obec“. V obci fungujú ob-
čianske zduženia, napr. DHZ Valaská - (sú pripra-
vení poskytnúť pomoc širokej verejnosti alebo 
jednotlivcovi  najmä v nešťastí, núdzi a ohrození 
života, zdravia  a majetku pred požiarmi a živel-
nými pohromami), Pekný deň, Valašťania, Dieťa 

a svet, Tanečný orchester, ktoré sa na dobrovoľ-
níckej báze zapájajú do spoločensko-kultúrneho 
diania v obci
   Ako z posledných opatrení spomeniem zabez-
pečenie bezbariérových  prístupov do verejných 
objektov v obci. Uvedomujeme si, že je potrebné 
zabezpečiť bezbariérovosť v obci.  V roku 2019 
sa nepodarilo naplniť opatrenie, ale v roku 2020 
bude vyhlásená súťaž návrhov pre revitalizáciu 
námestia, v rámci ktorej bude riešený bezbarié-

Komunitný plán obce Valaská rový vstup do budovy obecného úradu.  V ďal-
ších rokoch sa bude obec zaoberať bezbariéro-
vými vstupmi do  ostatných verejných objektov 
v obci.
   Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom 
období zabezpečovali úlohy a stanovené ciele v 
Komunitnom pláne,  za pomoci ktorého sa nám 
bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať 
finančné prostriedky obecného rozpočtu pre 
skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to po-
trebné a dôležité. 

Bc. Silvia Krupová
referentka  sociálnych vecí
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Pripomenieme si ich viacerými 
aktivitami v priebehu celého 
školského roka. V októbri, v deň 
narodenín Jaroslava Simana žia-
ci a zamestnanci školy Bežali pre 
zdravé srdce spolu s deťmi a uči-
teľmi z MŠ vo Valaskej, so žiakmi 
a učiteľmi zo ŠŠI vo Valaskej, s 
bývalými zamestnancami školy 
a zástupcami ZO JD vo Valaskej. 
V marci budú starší žiaci besedo-
vať s bývalými žiakmi a zamest-
nancami školy a mladší žiaci so 
sestrou Jaroslava Simana, našou 
tetou Ankou Fischerovou, v apríli 
vás pozývame na pripravovaný 
kultúrny program.
V každom vydaní školského ča-
sopisu Cŕŕn redakčná rada uve-
rejňuje zaujímavé zápisky, ktoré objavila v 
kronikách školy a porovnáva ich so súčasným 
životom našich žiakov, pripravuje aj špeciál-
ne číslo venované 50. výročiu založenia školy. 
K oslavám sa pridali aj rodičia našich žiakov, 
podujali sa vymaľovať triedy, v ktorých sa 
vzdelávajú ich deti. V decembri sme vydali ka-
lendár na rok 2020. Okrem plánovania svojich 
aktivít v tomto kalendárnom roku majú jeho 
užívatelia možnosť prostredníctvom neho 
vstúpiť do života našej už päťdesiatročnej ško-
ly, dozvedieť sa niečo o jej histórii a zaspomí-
nať si na všetkých zamestnancov školy. Veríme, 
že všetky pripravované aktivity a podujatia k 
50. výročiu založenia našej školy prinesú rea-
lizátorom a účastníkom potešenie, nejednu 
milú spomienku na časy minulé, pocit hrdosti 
na všetkých, ktorí život našej školy písali.
Apropo, vedeli ste, že školský kalendár na rok 
2020 je druhým vydaným kalendárom v his-
tórii našej školy? Ten prvý sme vydali na ka-
lendárny rok 2015 pre našich zamestnancov a 
priateľov školy pri príležitosti udelenia čestné-
ho názvu Základná škola Jaroslava Simana dňa 
24.10.2014, po 45 rokoch od jej vzniku, teda 
od jej prvého slávnostného otvorenia školské-
ho roka 1969/1970. So slávnostným otvorením 
školy sa meškalo sedem dní, počas ktorých 
vtedajší pán riaditeľ Václav Vraždiak spolu s 
29 zamestnancami školy pripravovali nielen 
začiatok školského roka, ale aj priestory v no-
vovybudovanej škole. Prvá pedagogická rada 
sa konala 25.8.1969. Na počesť prvého školské-
ho roka p. uč. Elena Keresztényová spolu s p. 
uč. Marekom Szabóom nacvičovali v Lisovni v 
Hronci divadielko Figliar Maťko. Tento priestor 
sa dlho využíval na rôzne školské podujatia. So 
stavbou školy sa začalo v roku 1966 a trvala do 
roku 1969. Úpravy školského areálu prebehli 
až v roku 1974. V tom čase sa upravovala aj 
školská záhrada. V rámci ovocinárskeho krúž-
ku boli v nej vysadené ovocné stromy, ktoré 
sú v našej školskej záhrade dodnes. O rok ne-
skôr bol školský areál aj oplotený. Na výstavbe 

Základná škola Jaroslava Simana vo Valaskej a jej 50. narodeniny
V školskom roku 2019/2020 naša základná škola oslavuje svoje 50. narodeniny

oplotenia sa podieľali aj rodičia a žiaci 8. – 9. 
ročníka, ktorí na Chodorovom vrchu naplnili 
14 nákladných áut skalami do základov. V prvý 
školský rok naša škola poskytla vzdelanie 666 
žiakom. Obyvatelia Valaskej ju zvykli volať aj 
„horná škola“. V tom istom čase sa ďalší žiaci z 
Valaskej vzdelávali v „dolnej škole“, v Základnej 
deväťročnej škole na Školskej ulici. Nakoniec 
sa obe školy zlúčili do jednej, a to 1. septem-
bra 1987. Aj žiaci neďalekej ZŠ v Hronci sa 
postupne stali našimi žiakmi. V školskom roku 
1970/1971 k nám prestúpili všetci žiaci 2. stup-
ňa a poslední mladší žiaci skončili vyučovanie 
v Hronci školským rokom 2001/2002. Obec Va-
laská, Hronec a Osrblie vytvorili od školského 
roka 2003/2004 spoločný školský obvod. Nás 
teší, že sme boli a sme zaujímavou školou pre 
žiakov a ich rodičov aj z iných obcí z blízkeho 
okolia.
Život v základnej škole kopíroval život a filo-
zofiu spoločnosti v každom období. Systém 
vzdelávania sa menil niekoľkokrát. Základná 
škola bola deväťročnou, potom osemročnou 
a v súčasnosti opäť deväťročnou. Prvý stupeň 

od vzniku školy tvorili žiaci 1. – 5. 
ročníka. V čase vedenia školy pani 
riaditeľkou Darinou Fellnerovou (od 
roku 1973) prebiehalo na našej škole 
v rokoch 1970 – 1978 experimentál-
ne vyučovanie, ktorým sa overovala 
nová učebná koncepcia. Najprv ex-
periment vyučovania matematiky, 
neskôr experiment pre obsahovú 
prestavbu so skrátením I. a II. stupňa 
ZŠ. Od školského roka 1979/1980 až 
dodnes je prvý stupeň štvorročný. 
Vzdelávanie prebiehalo v duchu
komunistickej výchovy, dôraz sa klá-
dol na výchovu k vlastenectvu a ná-
rodnej hrdosti. Žiaci prvého ročníka 
skladali sľub iskričiek a žiaci sa od 
tretieho ročníka stali pioniermi. Svoj 
voľný čas mali možnosť tráviť v rôz-

nych vedomostných a športových krúžkoch, 
zapájali sa do plnenia odznaku zdatnosti, re-
prezentovali školu na rôznych súťažiach nielen 
v okresných kolách, ale aj na celoslovenskej 
úrovni. Škola spolupracovala s miestnymi or-
ganizáciami. Už v 80. rokoch sa žiaci spolu s 
vyučujúcimi venovali ochrane prírody a kraji-
ny, sadili stromčeky a ochraňovali žaby. V roku 
1985 sa naši žiaci spolu s p. uč. Evou Kúdel-
kovou zúčastnili Spartakiády v Prahe, čo bolo 
uznaním kvalitnej prípravy našich žiakov.
Po Nežnej revolúcii 1. februára 1990 bol za 
riaditeľa školy zvolený pán Ivan Karak. O jeho 
nástupe do funkcie rozhodli v tajných voľbách 
členovia pedagogického zboru. Bolo to ob-
dobie plné zmien, spoločnosť sa menila z ko-
munistickej na demokratickú. Žiaci 1. ročníka 
sa prestali na vysvedčení hodnotiť známkou, 
nahradilo ju slovné hodnotenie. Vo vzdelávaní 
a výchove do popredia nevystupovalo plnenie 
politických cieľov, ale samotný žiak, jeho vzde-
lávanie v duchu humanistických myšlienok. V 
tom čase sme zaznamenali aj prvú zmienku 
o fungovaní krúžku výpočtovej techniky a 
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krúžku nemčiny. Tradičná forma spolupráce so 
ZRPŠ sa menila a vedenie školy dalo podnet na 
založenie rodičovskej rady.
V školskom roku 1991/1992 vstúpila do školy 
školská rada s kompetenciou ovplyvniť chod 
školy. Bola ustanovená voľbami. V nasledujú-
com školskom roku sa do vyučovania zaviedol 
nový predmet etická výchova. Žiaci sa od sep-
tembra 1998 mali možnosť zdôveriť so svojimi
problémami prostredníctvom schránky dôve-
ry, ktorú poznajú aj dnešní žiaci. Populárna v 
tomto období bola zberová činnosť. Žiaci zbie-
rali papier, pomarančové šupky, sklo, textil, 
oceľový šrot. Dnes tomu hovoríme separácia 
odpadu.
Školský rok 2001/2002 bol prvým školským ro-
kom pani riaditeľky Magdalény Vaníkovej. Po jej 
ročnom pôsobení v tejto funkcii prišlo celoploš-
né nariadenie. V januári 2002 sa škola stala ško-
lou s právnou subjektivitou. Medzi zamestnan-
cov školy bola prijatá p. Anna Dobríková, ktorá 
zabezpečovala rozpočet a účtovníctvo. Život 
školy sa aj v tomto období prispôsoboval po-
trebám spoločnosti. Väčšia pozornosť sa začala 
venovať informačnokomunikačným techno-
lógiám, internetu, vyučovaniu s interaktívnou 
tabuľou, postupne pribudla jazyková učebňa 
s jazykovým laboratóriom a učebňa v prírode. 
Od roku 2002 začal vychádzať školský časopis 
Cŕŕn pod vedením pani zástupkyne riaditeľky 
školy Márie Škultétyovej. Život školy sa začal 
v školskom roku 2003/2004 prezentovať aj na 
vlastnom webovom sídle školy. Na vyučovaní si 
učitelia vyskúšali prácu s prvkami Frei-
netovskej pedagogiky, hru na zobcovú 
flautu v rámci hudobnej výchovy, škola 
sa orientovala na vyučovanie cudzích 
jazykov. Žiacky parlament vstúpil do 
diania v škole. Žiaci začali viac partici-
povať na príprave školských podujatí, 
mnohé z nich v súčasnosti patria k na-
šim tradičným. So školou spolupracova-
li nielen rodičia žiakov, ale aj jej priate-
lia. Jedným z nich bol p. Ing. Jozef Kán, 
ktorý z vlastnej iniciatívy pravidelne 
finančne podporoval najaktívnejších 
žiakov v štúdiu neslovanských jazykov a 
rómskych žiakov na 1. stupni.
Obecný úrad vo Valaskej začal prvá-
kom, ktorí sa zapísali a nastúpili do našej školy, 
poskytovať od roku 2004 až dodnes štartova-
cí balíček. Obecné úrady spádových obcí od 
roku 2010 do dnes finančne odmeňujú žiakov 
7. – 9. ročníka za výborný prospech a vzorné 
správanie. Vedenie školy spolu s rodičmi za-
čalo organizovať reprezentačné plesy školy. 
Ten prvý sa konal 4.2. 2006 v Hronci. Podľa 
vlastného školského vzdelávacieho programu 
vzdelávame našich žiakov od školského roku 
2008/2009. Ich súčasťou je prezentácia nado-
budnutých kompetencií, zručností i vedomos-
tí formou povinných výstupov. Začali sme s 
vyučovaním nových predmetov Praktické po-
zorovanie v 1. ročníku, Regionálna výchova v 7. 
ročníku a Tvorivé písanie v 8. ročníku. Jeho ino-
vácia prebieha od školského roka 2015/2016 a 
okrem úprav v obsahu priniesla aj alternáciu 
k vyučovaniu druhého cudzieho jazyka, pre-

hodnotenie povinných výstupov a preradenie 
predmetov regionálna výchova do 6. ročníka a 
tvorivého písania do 9. ročníka. Súčasťou pol-
ročného a koncoročného hodnotenia sa stalo 
aj slovné hodnotenie správania, ktorého prvý 
návrh spracoval v tom čase výchovný poradca 
Ivan Karak. O známkach sa rodičia dozvedali aj 
z internetovej žiackej knižky. 
Z nového farebného prevedenia sa škola teší 
od roku 2010, kedy bola ukončená rozsiahla 
prestavba školy. Rekonštrukcia prebiehala v 
rámci projektu ESF v oblasti vzdelávania, kto-

rý úspešne podal zriaďovateľ školy. V každej 
triede pribudli nové interaktívne tabule s mož-
nosťou pripojiť sa na internet, nové chemické 
laboratórium a laboratórium fyziky. Naša škola 
sa stala súčasťou vzdelávacieho systému pre 
ZŠ a SŠ s profesionálne spracovaným digitál-
nym obsahom Planéta vedomostí. Zintenzív-
nila sa práca učiteľov s interaktívnou tabuľou, 
tvorili si vlastné metodické materiály v dostup-
ných programoch, postupne sa rozširovalo 
zadávanie úloh a testov na vlastné učenie sa 
žiakov. Vo vyučovaní sa častejšie uplatňovalo 
kooperatívne vyučovanie, prezentácia prác 
žiakov, vzájomná diskusia a rozvíjanie čitateľ-
skej gramotnosti. Nadviazali sme spoluprácu 
s družobnou školou ZŠ Slovenskou v Karvinej, 
v ČR. Pre pribúdajúcich žiakov so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami od januára 
2010 do kolektívu zamestnancov školy pri-

budla školská špeciálna pedagogička a v roku 
2012 aj školská psychologička.
V školskom roku 2015/16 sa riaditeľkou školy 
stala pani Štefánia Piliarová. Po udelení čestné-
ho názvu našej škole sa začali realizovať podu-
jatia spojené s menom Jaroslava Simana. V deň 
jeho narodenín vyučujúce telesnej a športovej 
výchovy v spolupráci so žiakmi 9. ročníka orga-
nizujú Beh pre zdravé srdce, ktorý otvára ses-
tra Jaroslava Simana p. Anna Fischerová. Každý 
rok vydávame Knihu dobrých skutkov našich 
žiakov – Dobré srdce pre Jaroslava Simana a 

na Jaroslava oslavujeme meniny našej 
školy, varíme obľúbené jedlo Jaroslava 
Simana a prváci si navzájom vymieňa-
jú informácie o Jaroslavovi Simanovi. 
Vo vyučovaní sa viac zameriavame na 
uplatňovanie metód a stratégií aktívne-
ho učenia sa žiakov.
Organizujeme mnoho vlastných súťaží a 
podujatí ako sú Florbalový turnaj o Po-
hár starostu obce Valaská, výtvarné sú-
ťaže, ktoré sú každý rok zamerané na iné 
témy, súťaž o Naj moderátora, víťazi sa 
podieľali na spolumoderovaní slávnost-
ného ukončenia školského roka, Starší 
čítajú mladším... Zapájame sa do rôz-
nych dobrovoľníckych aktivít, venujeme 

našim žiakom výťažok z predaja vianočných 
výrobkov na Živom betleheme v obci. Zapojili 
sme sa do rôznych projektov – Školy za demok-
raciu, Technika hrou, Tenis do škôl, Testovanie 
pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.
Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, ako by svoj 
život hodnotila samotná naša škola, keby ve-
dela hovoriť, alebo písať. Možno by napísala, 
že nech bol akýkoľvek rok, akékoľvek spolo-
čenské zriadenie, učiteľom tejto školy vždy zá-
ležalo na kvalitnom vzdelaní a výchove svojich 
žiakov. A práve vďaka dobrým základom, tým 
stavebným aj personálnym sme dnes školou 
plnou príležitostí pre všetkých žiakov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a prispejú 
akoukoľvek formou k realizovaniu aktivít a 
podujatí k 50. výročiu založenia našej školy.

Za celý kolektív zamestnancov školy 
Štefánia Piliarová, riaditeľka školy
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Čas je bežec s  dlhým krokom 
a  my  sme sa ani nenazdali a už 
máme za sebou dva mesiace roka 
2020.  Pomaly sme  po sviatkoch 
naskočili na bežný denný režim. 
Deti oddýchnuté, plné zážitkov 
opäť prišli do materskej školy, 
aby pokračovali v  nasávaní no-
vých vedomostí a  upevňovaní 
kamarátskych vzťahov, ktoré sa 
formujú už v   materskej škole. 
Január bol tak trochu rozbehový, 
aby sme splnili všetky úlohy, kto-
ré nás do konca školského roku 
ešte čakajú. 
Február je tradične považovaný 
za mesiac, v ktorom sa všetci pri-

   Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme sa 
zúčastnili školskej florbalovej ligy na Horehro-
ní, ktorá sa uskutočňuje za podpory BBSK. Mali 
sme chlapčenské, ako aj dievčenské družstvo. 
Tentokrát sa viac darilo našim dievčatám a na 
turnaji skončili na veľmi peknom 3. mieste. 
Dievčatá bojovali ako dračice, hrali srdiečkom 
hlavne v zápase o 3. miesto. Zápasy v základ-
nej skupine boli veľmi náročné. Chlapčenské 

 Zo života materskej školy
pravujeme na fašiangy a  s  nimi 
súvisiace zábavy,  hry, bláznivé 
masky a  karneval. Učíme detí, že 
fašiangy boli odjakživa symbo-
lom radosti, veselosti a  hojnosti. 
Sú obdobím prechodu od zimy 
k  jari. Učíme deti spievať fašian-
gové piesne a  žartovné hry, kto-
ré majú premiéru na karnevale. 
Tento rok sme obnovili tradíciu 
karnevalu v OŠI v popoludňajších 
hodinách. Toto rozhodnutie malo 
svoj význam. Keďže naša mater-
ská škola má aj elokované praco-
visko, nemohli sme  uskutočniť 
karneval v  jeden deň a deti stra-
tili možnosť vidieť svojich starších 

kamarátov v maskách. Do masiek 
sa odeli nielen deti, ale aj rodi-
čia. Masky boli nápadité, rodičia 
ukázali, že sa vedia prispôsobiť 
a urobiť radosť svojim deťom.  Fa-
šiangové piesne zneli celým popo-
ludním. Zábava bola veselá. Deti 
najskôr predviedli svoje masky, za-
spievali piesne a zahrali sa hry. Po-
tom začala zábava. Všetky masky 
bláznivo tancovali, spievali, zabá-
vali sa. Nechýbalo ani občerstve-
nie v  podobe pampúšikov, ktoré 
nám upiekli pani kuchárky. Vyhlá-
sili sme aj súťaž pre rodičov  o naj-
lepšie zatancovaný tanec podľa 
tanečnej choreografie učiteliek. 
Najlepší tanečníci boli odmenení. 
Poďakovanie patrí vedeniu OŠI 
a  všetkým zainteresovaným, ktorí 

prejavili chuť a vôľu pomôcť nám, 
aby bol náš karneval zdarný. Na-
ším karnevalom sme ukončili čas 
tanca a  veselosti a  nastáva čas 
pôstu, v ktorom sa majú ľudia pod-
ľa tradície viac ponoriť do seba.
A  čo nás najbližšie čaká? Vítanie 
jari spojené s  obradom hádzania 
Moreny do Hrona, súťaž v predne-
se poézie a  prózy, návšteva kniž-
nice spojená s  čítaním rozprávok 
a mnohé iné.
Zároveň budeme radi, ak prij-
mete naše pozvanie na Morenu 
20.03.2020 v  dopoludňajších ho-
dinách. Už teraz sa na vás všetkých 
veľmi tešíme.

Mgr. Iveta Babčanová, 
riaditeľka MŠ

ŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA NA HOREHRONÍ
družstvo v  breznianskej skupine žiaľ nemalo 
na svojich súperov, a tak nepostúpili zo skupi-
ny a obsadili nakoniec 9. miesto. 
   Bola to pre nás veľmi pekná skúsenosť zmerať 
si sily so svojimi rovesníkmi. Veľmi nás teší, že 
okrem ocenení pre dievčenské družstvo sme 
pre školu získali aj nové florbalové hokejky 
a sadu loptičiek.

   PaedDr. Matúš Magera
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Tradične, tak ako po minulé roky, bol 
vyvrcholením fašiangového obdo-
bia karneval. Aj tento rok ho napriek 
zvýšenému chrípkovému ochoreniu 
pre všetkých žiakov pripravili p. uči-
teľky zo ŠZŠI. Počas zábavného do-
poludnia mali žiaci pripravený kul-
túrny program, na ktorom vystúpili 
2 flautistky zo ZUŠ Brezno pod vede-
ním pani učiteľky Marianny Faško 
Rudášovej a pán učiteľ Čontofalský. 

Dňa 21. januára 2020 sa na Špe- 
ciálnej základnej škole internátnej 
vo Valaskej uskutočnila „Matema-
tická olympiáda“, ktorej za zúčast-
nili žiaci 5. – 9. ročníkov.  Cieľom 
olympiády bolo preveriť matema-
tické vedomosti a zručnosti žiakov 
v  nasledujúcich oboroch: náso-
benie, delenie, sčitovanie,  delenie 
prirodzených čísel, ako aj riešenie 
slovných príkladov. Žiaci  8. a  9. 
ročníkov riešili naviac zlomky a 
percentuálny výpočet čísel. Všet-
ky príklady boli primerané veku 
žiakov. Chceme vyzdvihnúť vedo-
mosti žiakov, ktorí sa zodpovedne 

Dňa 14.1.2020 sa  v Praktickej škole pri Odbornom učilišti internátnom 
Valaská konala spevácka súťaž „Slávik 2020“. Nakoľko žiaci radi spievajú 
a  chceli sa  o  svoj hlas podeliť aj s  ostatnými žiakmi, s  ktorými nie sú 
v jednej triede, pani učiteľky z praktickej školy zorganizovali pre žiakov 
so zdravotným znevýhodnením túto súťaž. Súťažiaci zaspievali pesnič-
ky podľa vlastného výberu, išlo najmä o ľudové pesničky. Spievalo sa zo 
srdca, s úsmevom a predovšetkým krásne. Výkony našich spevákov hod-
notila trojčlenná porota, ktorá na záver mladých spevákov odmenila.                                                                                             

Mgr. Erika Onisková 

Konečne sme sa dočkali! Po dlhom čakaní na snehové vločky sme sa aj 
my dočkali bielučkého snehu. Neváhali sme ani chvíľku a len čo to bolo 
možné, hneď sme sa doň pustili a  uskutočnili akciu s názvom „Zimná 
univerziáda 2020“. Akciu sme začali spoločným poučením žiakov o bez-
pečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. 
Následne sme sa spoločne vybrali 
na najbližší kopec Chvatimech a 
na snehu sme predviedli nielen 
svoje sánkarské či bobové ume-
nie, ale vyrobili sme si aj snehové 
mrakodrapy, ktoré si každá trieda 
vyzdobila vlastnou vlajkou. Bolo 
to super, len škoda, že sa nám 
sniežik začal tak skoro topiť. Neva-
dí, možno až sa opäť vráti nezbed-
ník Mrázik, tak sa snehových hier 
tejto zimy ešte dočkáme.

Mgr. Nezbedová

Aj v  špeciálnej základnej škole 
a odbornom učilišti sme si pripo-
menuli fašiangy.  Zorganizovali 
sme v  telocvični fašiangovú zá-
bavu  spojenú s  pečením pam-
púšikov a  iných slaných dobrôt. 
Pani majsterka spolu s pani uči-
teľkami a  mamičkami pripravili 
pre deti pampúšiky, bryndzov-
níky, škvarkovníčky a  kapustní-
ky podľa tradičných receptov. 
Mohli ste ich ochutnať v stánku 
školy v obci počas Fašiangového 
dňa. Dúfame, že všetkým, čo ich 
vyskúšali, chutili. Ďakujeme ma-
mičkám za pomoc a spoluprácu 
so školou pri organizácii fašian-
gov.  Zároveň sa tešíme na ďalšiu 
spoluprácu.

 Mgr. Ivona Nezbedová

KARNEVAL
Žiaci zažili veľa zábavy v  podobe 
súťaží, tanca a rozdávania sladkých 
odmien. Všetky masky sa predviedli 
v prehliadke.
A  veru bolo na čo pozerať. Malých 
škôlkarov vyobliekali maminky do 
pestrofarebných kostýmov a  celou 
silou im pomáhali pri plnení súťaží. 
Ani žiačikovia z 1. stupňa sa nema-
li za čo hanbiť. Veď mali kostýmy 
vhodné aj do divadla. V  telocvični 

školy sa preháňali čarodejnice, víly, 
princezné, anjelik, zajko, oddiel 
vojakov a  veľa ďalších roztomilých 
masiek. A tí starší? A keďže sa k nám 
pripojili aj žiaci z  praktickej školy 
mohli sme si aj oči vyočiť na profi 
hokejistovi, hasičovi, čertici a  iných 
super hrdinoch.
Kým sa decká zabávali, mamičky 
a niektoré pani učiteľky pripravovali 
sladké občerstvenie v podobe šišiek. 
Veľmi pekne sa chceme mamičkám 
poďakovať za ich čas a ochotu po-
môcť a  tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu. 
Vládla dobrá nálada, porota odme-
ňovala sladkými dobrotami najkraj-
šie kostýmy aj vyrobené škrabošky, 
pani učiteľky organizovali súťaže a 
robili diskotéku a  všetci ostatní sa 
skvele zabávali. Ostáva len dodať, 
že dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo 
a karneval sa opäť raz vydaril.

Mgr. Ivona Nezbedová

Pečenie pampúšikov 
a fašiangových dobrôt

Spevácka súťaž v Praktickej škole pri  OUI Valaská

pripravili na matematickú olym- 
piádu a obsadili nasledujúce mies-
ta: I. miesto: Pištoľ  Marek -  5.B., 
II. miesto: Pepichová Veronika - 9. 
ročník, Pokošová  Danka -  5.A., III. 
miesto: Goroly   Adrián  -  6. ročník , 
Bartošová Lucka - 6.ročník
Vyslovujeme pochvalu pre žiakov: 
Kokyovú Mišku, Antalíkovú Lucku a 
Lukáša Benka, ktorí taktiež úspeš-
ne zvládli matematické príklady. 
Tešíme  sa na matematickú olym-
piádu v  nasledujúcom školskom 
roku a  prajeme vám, nech sa vám 
matematika dobre učí.

Mgr. Nadežda Repková

   MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA 2020



  Milí Valašťania,  rada by som Vás oboznámila, čo je 
v našej škole nové, čo pripravujeme a s čím sa v ško-
le zaoberáme.
   Už v septembri p. uč. Turňa pripravil výstavu s ná-
zvom EXZU, ktorú sme venovali našim bývalým 
žiakom. Dali sme im priestor na tvorbu, aby sme 
podporili ich vnímanie a nárast  talentu po skonče-
ní ZUŠ. Sme radi, že sa k nám žiaci vracajú a že sme 
ich natoľko ovplyvnili, že v oblasti umenia na sebe 

stále pracujú. Túto výstavu pripravil sám učiteľ výtvarného odboru, a  aj 
sám s vlastným umením prispel svojimi dielami na tejto výnimočnej výsta-
ve. Venoval sa aj žiakom, ktorí majú vzťah k cínovým soškám, a v októbri 
organizoval cínový workšopík.

Hudobný a  tanečný odbor venoval veľa času príprave muzikálu Snehu-
lienka a sedem  trpaslíkov, ktorý sme Vám premiérovali v decembri 2019. 
A prečo sme si vybrali práve tento titul? Predovšetkým sme z typologického 
hľadiska obsadenia postáv z radov našich študentov v speváckom zbore 
mohli vybrať práve takých, aby spĺňali požiadavky charakteru daných 
postav, ktoré sú potrebné na realizáciu daného diela. To znamená, aby sa 
každý sólista dobre cítil v postave, ktorú predstavuje, a aby s ňou emočne 
splynul. Už samotní trpaslíci v rozprávke boli svojím charakterom každý iný. 
Keby nebol charakterovo odohraný zanovitý Dudroš, ktorého perfektne 
stvárnila Petra Jenčová, tak by mu diváci neuverili. Aj Vedko musel zvlád-
nuť obrovské množstvo textu s bravúrnym nadhľadom,  hravou iskrivosťou 
a dobrotou, ktorú obdivuhodne predviedol Vincent Wright. Alternovala ho 
Barbora Krnáčová. Aj Laura Predajnianska v úlohe Plaška excelovala a pô-
sobila úplne realisticky. Šťastkovi sme uverili úplne všetko, jeho mäkký hlas, 
dokonale naučené texty s veľkou schopnosťou vnímania priestoru a spolu-
práce s ostatnými trpaslíkmi potvrdili veľký herecký talent (študuje hru na 
klavíri). Hapči a Spachtoš – Oliver Belko a Lukáš Novotný podčiarkli dobrú 
partiu, ktorá predstavuje trpaslíkov, ktorí nehrali úlohy, ale prevtelili sa do 
postáv tak, že hrali samých seba. Tak som to vnímala ja, ako režisérka po-
čas skúšobného procesu. Nezabudnuteľný bol Kýblik – Tomáš Balciar, kto-
rého som si vybrala z tanečného odboru, aby dokonale predviedol telom, 
čo nemôže povedať ústami. Myslím, že som našla toho správneho adepta, 
ktorý bol naozaj v muzikáli dominantný a potvrdil javiskovú realitu, že ne-
musí herec na javisku nič povedať a je hviezdou. Tu podotýkam, že máme 
dočinenia len s deťmi, ktoré neštudujú herectvo, a predsa zaznamenali ob-
rovské javiskové umenie.
V  postave kráľovnej a  zároveň strigy sme mohli vidieť Sabinu Lepiešovú 
a  Bianku Cipciarovú, žiačky zo speváckej triedy, ktoré sa postáv zhostili 
obzvlášť dobre, pretože okrem spevu, využitia rekvizít a prezentovanie 
kostýmov, museli zosobniť dospelú osobu s vyhraneným charakterom zlej 
a zákernej osobnosti, čo bolo v ich veku mimoriadne náročné.
Samotná predstaviteľka Snehulienky ma v podstate inšpirovala k výberu 
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ČO JE NOVÉ V ZUŠKE tohto muzikálu, pretože ako jediná žiačka zo speváckeho odboru mala 
predpoklad na zvládnutie technicky náročného speváckeho partu s  veľ-
kým hlasovým rozsahom. Túto úlohu perfektne zvládla. Aj keď charaktero-
vo jej vlastnej povahy, by sa viac hodila na postavu kráľovnej. V skúšobnom 
procese ale našla v sebe mäkkosť aj plachosť a prívetivosť. A ja som ju moh-
la ako jej pedagóg smelo nasmerovať, aby študovala spev na konzervató-
riu (nielen spevácka, ale aj herecká vloha je potrebná na štúdium).Verím, že 
úspešne absolvuje talentové skúšky.
Aj ďalší herci ako Jakub Jariabka, Florián Pacera a Dominik Borovič prispeli 
svojím vkladom k celkovej prezentácii náročného hudobno-dramatického 
žánru. Tanečný odbor, ktorý pripravila T. Jánošová, predstavil množstvo 
zvieratiek, ktorých charakter bol obzvlášť zaujímavý a  potrebný pre do-
tvorenie rozprávkového sveta. Dril, ktorý bol mimoriadne podstatný, stál 
za to a deti sa tešili na to, aby boli so správnym tanečným krokom žabkou, 
srnkou alebo zajačikom. Staršie žiačky síce veľakrát šomrali, ale aj napriek 
náročnému tréningu vydržali a  pomáhali svojim mladším spolužiakom 
a samých seba interpretovali ako najlepšie vedeli. Nepochybne aj náš hosť 
podporil svojím profesionálnym umením bez nároku na honorár celkový 
dojem na prezentovanie muzikálu v obci Valaská (nie každá zuška takéto 
formy diela premiéruje vo svojich obciach a mestách). 
Avšak veľmi dôležitým článkom, aby sme videli a  počuli muzikál v  plnej 
kráse, bol orchester. Som nesmierna hrdá na to, že sa nám podarilo zväčšiť 
toto teleso a svojou hudbou a nástrojovým zložením umocnilo dej a vnú-
torné predstavy ako účinkujúcich, tak aj divákov. Okrem žiakov a učiteľov 
sme pozvali do orchestrálneho telesa aj bývalých žiakov: Huga Záhraníčka, 
Dianu Račákovú a Ľubomíra Bartoša. Celé to  mal na zodpovednosti diri-
gent a skladateľ Ján Jenča. Všetky skladby hrané v muzikáli upravil, rozpí-
sal a nacvičil spolu so svojimi kolegami. Sám sa angažoval v tvorbe nových 
skladieb, ktoré na moju žiadosť napísal. Umocnil hudbu, ako aj dopomohol 
touto tvorbou interpretácii kráľovnej, ktorá v kreslenej rozprávke nespieva. 
A tak sme si mohli smelo povedať, že sme neprebrali dielo z kreslenej verzie 
verne, ale sme ho modifikovali a dotvárali na náš vnútorný pocit a umelec-
ký vkus. Bravo, pán Jenča!
Zároveň by som Vás chcela informovať aj o organizácii a scénickej tvorbe 
tohto diela, pretože do zákulisia diváci nevidia a ani ho nepoznajú. Ako ste 
si určite všimli, muzikál disponoval na javisku rôznymi postavami, ktoré 

znázorňovali rozprávkový život a  všetci účinkujúci mali na sebe kostým, 
ktorý sme museli ako škola zadovážiť. Niektoré sme kúpili, ale niektoré sa 
museli dať ušiť. Herci účinkovali s rekvizitami, ako aj pracovali so scénický-
mi kulisami, ktoré sme tiež z niečoho museli vyrobiť. Vyrobili ich žiaci s uči-
teľom z výtvarného odboru aj s pani Medveďovou. Aj technické zabezpe-
čenie ako svetlo a ozvučenie boli potrebné, aby sa muzikál prezentoval na 
požadovanej úrovni, ktorý si tento žáner vyžaduje. Verte  mi, že zadarmo 
nič nedostanete ani vy, ale ani my, na všetky potrebné veci sme potrebo-
vali financie a výmenný obchod ako forma platidla neexistuje. Preto sme 
sa rozhodli cez občianske združenie Zuškárik vytlačiť vstupenky, ktoré za-
bezpečili potrebné financie. Vždy budeme prezentovať získané zručnosti 
na polročných a záverečných koncertoch s voľným vstupom, ale pokiaľ ide 
o tak veľký hudobný žáner, boli vstupenky s označením miesta pozitívnym 
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  Naša škola je známa 
kvalitnými pedagóg-
mi v minulosti aj v sú-
časnosti. Tá „tvorivá 
črta“ našich pedagó-
gov sa začala preja-
vovať zjavne prícho-
dom p. Škrváňovej na 
riaditeľský post pred 
6 rokmi. Ako je v po-

vedomí verejnosti známe, doposiaľ sa prezen-
tovala titulmi, ktorých forma sa dá charakteri-
zovať ako hudobné divadlo či musical (druh 
zábavného – hudobného divadla). Prerobené 
a pretavené spracovanie známych filmových 
rozprávok v poslednej päťročnici netreba prí-
liš spomínať. Snáď okrem Mrázika, Soli nad 
zlato aj autorská vec – Slniečko sa kotúľa v 
spolupráci T. Vilhanovou a naša Myška a Zuš-
ka didaktického charakteru. Toto všetko dáva-
lo signál v kultúrnej oblasti nášmu okoliu, že 
spoločné tvorivé sily sa viac a viac mobilizujú 
do jedného z  vrcholčekov javiskových kreá-

prvkom a rodičia našich žiakov sa 
nemuseli báť o  miesto v  hľadisku. 
V  minulosti chodili na pred-
stavenia omnoho skôr, aby 
si obsadili miesta, a  to nás 
vyrušovalo v  posledných 
chvíľach skúšania, ako aj 
prerušili sústredenosť detí na 
predstavenie. A  keďže sme 
chceli, aby toto predstavenie 
mohli navštíviť aj ostatní ob-
čania z Valaskej a okolia, tak 
si myslím, že takáto forma je 
ďaleko prístupnejšia a  mno-
hí rodičia, ako aj kolegovia  
to hodnotili pochvalne.
Rada by som Vás na toto 
predstavenie ešte pozvala. 
Tí, ktorí to nestihli alebo si to 
radi zhliadnu znovu, bude-
me predstavenie reprízovať 
ešte v  marci alebo v  apríli v 
KD vo Valaskej. Prosím, príď-
te si vstupenky vyzdvihnúť 

cií. A to je rozprávka 
bratov Grimmovcov: 
Snehulienka a  se-
dem trpaslíkov. Bola 
to rozhodne výzva 
a  skúšobný kameň 
nášho snaženia 
a schopností.
   V  štúdiu W. Dis-
neyho bol veľký 
priestor pre tvorivú 
fantáziu majstrov 
kresliarov typických 
postavičiek. Naše 
scénicko-divadelné 
videnie a  predvede-
nie predpokladalo 
odvahu, tvorivú vy-
naliezavosť v  akcii, 
cit pre typológiu postáv a príval energie s veľ-
kou trpezlivosťou, čo sa naplnilo v osobe p. ria-
diteľky Škrváňovej. Nadšenie a  kvalitná práca 
sú zárukou zdarného výsledku. V konkrétnom 
prípade ešte aj umeleckého citu pre skĺbenie 
umeleckých zložiek tohto žánru zvlášť. Kon-
krétne tanečného, hudobného (inštrumen-
tálno-vokálneho), výtvarného, pohybového,  
ozvučenia, svetiel, tvorby kostýmov či kulís. 
Zručnosti konkrétnych osôb veľmi ovplyvnili 
výsledok, ktorý v  predstavách realizáciou do-
siahol svoj výsledný efekt.
   Menovať treba pani režisérku Adriánu Škr-
váňovú, výtvarníka Rastislava Turňu, Zuzanu 
Medveďovú,  Tatianu Jánošovú za tanečný 
odbor, za spevácky zbor Martinu Škantárovú 
a  všetkých učiteľov, ktorí pripravovali žiakov 
v komparze a v školskom orchestri. Točilo sa 
to hlavne okolo detí – priliehavo dotvorené 
rekvizitami, kulisami, kostýmami, ktoré boli 
na mieru vybraté do jednotlivých postáv. 
Pôvodná hudba tejto rozprávky od Churchil-
la (americký autor), ktorej čas neuškodil na 
kráse, ale naopak má už 80 rokov, je ako celý 

do budovy ZUŠ alebo do kancelárie 
kultúrnej referentky. Tešíme sa na 

Vás, predovšetkým sa na Vás tešia 
deti, aby sa znovu stali rozprávko-

vými bytosťami. 
Polrok školského roka sme 
zavŕšili triednymi koncertmi 
v  budove ZUŠ a  tanečný od-
bor mal svoj samostatný pol-
ročný koncert v  KD Valaská, 
kde predstavili svoje choreo-
grafie všetci traja učitelia ta-
nečného odboru: T. Jánošová, 
A. Mjartanová a R. Kliment.
Ďalej by som Vás rada pozva-
la na slávnostný koncert ku 
Dňu matiek, ktorý sa bude 
konať druhú májovú nedeľu 
– 10.5.2020. Tento koncert za-
bezpečuje každý rok iná škola 
v  obci Valaská. Príďte s nami 
osláviť tento krásny sviatok 
venovaný našim mamám.
Ešte tento školský rok sa bude 
konať aj výstava EXZU 2, kde 
dáme znovu priestor našim 

bývalým žiakom. V  závere škol-
ského roku sa budú konať  triedne 
koncerty v budove ZUŠ, ako aj ab-
solventský koncert a  výstava, kde 
sa predstavia žiaci, ktorí končia 
štúdium na našej škole. Na jeseň 
prispejeme s  hudobno-tanečným 
programom k  oslavám 550. zalo-
ženia obce Valaská. A v závere ka-
lendárneho roku pre Vás pripraví-
me Vianočný koncert so známymi 
vianočnými melódiami, uprave-
nými naším učiteľom J. Jenčom so 
scénickým dotvorením vianočnej 
nálady.
Dovidenia, Valašťania, rada by som 
Vám ešte priblížila aj názory na čin-
nosť našej školy pohľadom mojich 
kolegov,  ako aj názor diváčky, kto-
rý napísala na predstavenie Snehu-
lienka a sedem trpaslíkov.
Vaša riaditeľka ZUŠKY
PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art

muzikál prvým farebným, ktorý zaznel medzi 
vojnami v Európe. Nadčasovosť je potvrdená 
tým, že jej skladbičky zostali jazzovými štan-
dardmi   svetových skupín a šlágrami spevác-
kych sólistov. Situačne sme chceli niektoré 
postavy zdramatizovať viac, a  tak sme krá-
ľovnú ozvláštnili 2 melódiami, ktoré som pri-
písal do deja – dúfam, že nie na škodu. A náš 
školský orchestrík (20 členov)  si tieto ľúbené 
a ľúbezné melódie s chuťou na cvičisku aj pod 
pódiom zahral. Melódie boli šité na jeho mie-
ru a upravené tak, aby vtipne vystihli situácie 
v deji a nesnažili sme sa súperiť so štúdiovým 
orchestrom, ktorý mal iné možnosti a  pod-
mienky. Aranžovanie, čiže úpravy, boli teda 
dané našou situáciou a možnosťami s úmys-
lom okrášliť a  zvýrazniť postavy s  podporou 
posúvania dejovej línie.
   A tak sa znovu tešíme na reprízovanie tejto 
nadčasovej rozprávky po všetkých stránkach, 
ktorej posolstvo lásky silnejšej ako smrť je 
večné ako život sám.
Tešíme sa znova na Vás všetkých!!!

Ján Jenča
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Muzikál Snehulienka a  7 trpaslíkov je úplne 
dokonalý príklad toho, ako by malo vyzerať 
vyučovanie na slovenských základných ume-
leckých školách. Každý učiteľ chce vidieť, ako 
sa ich žiak, a  každý rodič či starý rodič chce 
vidieť, ako sa ich dieťa či pravnúča naučilo 
spievať, tancovať, či hrať na rôznych hudob-
ných nástrojoch. Povedzme si na rovinu, kon-
certy typu: „postav sa na javisko a ukáž, čo si 
sa naučil, čo vieš“ či už sólovo alebo zborovo, 
sú možno niekedy potrebné a nevyhnutné, ale 
podľa môjho názoru zastaralé, statické a nud-
né. Vždy sa dá všetko urobiť INAK. ZUŠ-ka vo 
Valaskej to dokázala už niekoľkýkrát. Zlúčiť 
všetky vyučované odbory, postaviť niekoľko 
(nie málo) detí na javisko, a spraviť z toho je-
den celok, je v prvom rade odvaha a v druhom 
rade umenie. A to ZUŠ-ka robí, odvážne, pes-
tré, dynamické, a hlavne oduševnené umenie. 
Ďakujem Vám, že ste u  mňa ako u diváčky, 
vyvolali krásny kultúrny zážitok, ktorý ma ba-
vil. A viete prečo? Lebo sa bavili všetci zúčast-
není – od najmenšej veveričky, cez trpaslíkov, 
Snehulienku, až po neskutočný orchester pod 
javiskom. Svojou radosťou a  entuziazmom 
nás herci, speváci, tanečníci a  muzikanti na-
kazili. BRAVO, milá ZUŠ-ka! Teším sa na ďalší 
muzikál. Aj keď máte čo robiť, latka je až príliš 
vysoká. 

diváčka
    

  ZUŠka, ako každý 
školský rok, otvorila 
svoje brány už šesť-
desiaty prvý raz. Mi-
nulý rok bol pre nás 
náročný. Pripraviť 
výročie školy nebola 
vôbec ľahká úloha, 
no zhostili sme sa jej 
s  radosťou a  odhod-

laním. Dúfame, že sa Vám naše predvedené 
koncerty páčili a že ste celý rok spolu s nami 
cítili pocit osláv, ktorými sme my žili. Celé 
toto obdobie si vyžadovalo množstvo síl, či 
už psychických, no v mnohých prípadoch aj 
fyzických. Práve preto sme si mysleli, že ten-
to rok bude iný, ľahší, uvoľnenejší. Opak bol 
však pravdou. Hneď v septembri sme začali 
riešiť ďalší veľký projekt s  názvom Snehu-
lienka a  7 trpaslíkov. Aj napriek tomu, aký 
školský rok sme mali za sebou, nebáli sme sa 
a s úsmevom sme sa pustili do roboty na no-
vom diele. Je to až na neuverenie, no každý 
z nás pracoval s nadšením a obrovskou chu-
ťou do roboty. Po všetkých skúškach a nácvi-
ku nakoniec prišla premiéra muzikálu, kde 
sme sa s Vami cítili skvele a myslím si, že do-
padla vynikajúco. Po muzikáli sa samozrejme 
ešte predstavili tí, bez ktorých by to nešlo, 
naši žiaci. Každý si odohral vlastný reperto-
ár na jednom z piatych triednych koncertov. 
Niekomu sa darilo viac, inému menej. Ale 
rozhodne bolo vidieť, že každý zo žiakov do 
toho vložil maximum, čo mohol. Čas však ne-
úprosne uteká a muzikál, rovnako ako aj celý 

školský polrok, je za nami. A  aj keď sa nám 
za uplynulým obdobím cnie, už teraz zno-
vu vymýšľame, čím Vás prekvapíme ďalej. A 
ak sa mám priznať, strašne rád pracujem na 
podobných projektoch, akým bola Snehu-
lienka a 7 trpaslíkov. Je s nimi síce množstvo 
práce, ale výsledok stojí za tú námahu. A Váš 
potlesk a nadšenie z predvedeného diela ma 
len utvrdzuje, že naša škola má stále čo po-
núknuť a ani po toľkých rokoch nestráca svoj 
dych.                                   Martin Fačko DiS.art
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Oslava fašiangov  bola vlastne staropohanský 
zvyk. Kresťania si ich prispôsobili a  časovo za-
radili podľa Veľkej noci, ktorej doba je menlivá. 
Preto i  fašiangy sa menia – sú 6 týždňov pred 
veľkonočnými sviatkami a  boli  obdobím, keď 
sa odbavovalo najviac svadieb. Hovorievalo sa 
preto ,,keď sú fašiangy dlhé, vydajú sa pekné 
dievčatá, lebo bolo dosť času vybrať si nevestu“. 
Keď bolo obdobie fašiangov kratšie, vtedy sa 
vraj vydávali tie špatnejšie. Fašiangy začínali už 
v sobotu, kedy sa pripravovala miestnosť, kde sa 
odbavovali fašiangové zábavy. Dievčatá mali 
za povinnosť pripraviť  pohostenie a  najmä 
v nedeľu  povyprážať pampúchy.  Mládenci za-
dovážili  pitie  - pálenku či víno.  Všetci spoločne 
vyzdobili miestnosť, kde sa konala zábava.
V  nedeľu začala paráda. Mládenci sa pooblie-
kali  do sedliackych odevov. Obliekali sa aj za 
ženy. Vytvorili svadobný sprievod, a tak chodili 
po dedine s  bursou – predtým zvanou hajna-
lom. Pred sprievodom išiel harlekýn na koni 
s trúbou, potom išiel starejší, za ním mladucha 
s  mladým zaťom, svadobní rodičia, valach, čo 

Výstavy Artspoločenstva EXZU - otvorenej skupiny absolventov, bývalých 
žiakov a priateľov Výtvarného odboru ZUŠ-Valaská sú už štvrtý rok tradí-
ciou.  Vždy sú to výstavy, na ktorých sa návštevníci Domu kultúry vo Valaskej 
môžu stretnúť s tvorbou profesionálnych, ale aj začínajúcich výtvarníkov z 
našej obce. 

Slávnostnou vernisážou vo štvrtok 26.3.2020 o 16,30 v priestoroch výstavnej 
siene Domu kultúry otvoríme  ďalšiu z týchto rozsiahlych výstav. Tentoraz to 
ale bude o niečo viac. Okrem prierezu tvorbou viacerých autorov tu nájdete 
rozsiahly projekt Andrey Faškovej a samotná vernisáž bude zároveň slávnost-
ným uvedením jej autorskej knihy maľovaniek.

niesol ražeň, kufroš, a ostatné masky. Neskoršie 
pribúdali zvieracie masky ako sviňa, medveď, 
roháč a  samozrejme nechýbal alegorický voz 
ťahaný koňmi vždy s  aktuálnou tematikou - 
pranierovali sa rôzne nedostatky v obci. Bursov-
níci navštevovali najmä domy, kde mali mladé 
dievky.  Tu vytancovali dievky, ako aj ostatné 
ženy. Gazda im za to dal rezeň slaniny na ražeň, 
pálenku a  ženy nasypali do kufra pampúšky. 
Bursu sprevádzala  samozrejme cigánska ľudo-
vá muzika. Tak to trvalo až do večera. Večer sa 
všetci bursovníci zhromaždili v sále krčmy. Sem 
podonášali všetko, čo im domáci dali, a hostili 
sa z  toho. Varili sa krumple s  kapustou a  vare-
nou slaninou alebo údeninou. Podávali sa aj 
psie klobásy a varené rebierka. 
V nedeľu večer sa konal krst novoprijatých bur-
sovníkov.  Každý novoprijatý si vybral krstného 
otca, ktorý stál za nim  a  krst prebehol tak, že 
pobozkal špinavú čižmu a vypil pohárik pálen-
ky.  A  začala sa zábava. Do miestnosti prichá-
dzali rôzne masky. Ich zakrytú tvár odhaľovali 
každý večer okolo polnoci. Bolo že to smiechu, 

keď sa prítomní dozvedeli, kto a za čo bol oble-
čený. Zábavy trvali tri noci. Hrala ľudová muzi-
ka. Tretí večer – utorok - bol významný tým, že  
o polnoci bolo pochovávanie basy. Pri najlepšej 
zábave o polnoci prišli do krčmy richtár a žan-
dári a vzali hudobníkom sláčiky. Za javiskom sa 
vytvoril  sprievod na čele s „farárom a  rechto-
rom“ s veľkou hrubou knihou a za nimi pohreb-
ný sprievod nesúci basu, zakrytú bielou plach-
tou. Cigánsky primáš zahral Cigánsky plač. Basu 
uložili do stredu javiska. Okolo sa zhromaždili 
plačúci „pozostalí“. „Farár“ kropil basu štetkou 
zo šochtára /nádoba na dojenie/, pričom čítal 
vtipné veršovačky na adresu organizátorov zá-
bavy, ako aj nedostatky v dedine. Po ceremónii 
spustili basu do javiskového prepadliska. Zába-
va opäť nadobudla svoju veselosť a  končila sa  
tzv. karom do bieleho rána. A týmito zvykmi sú 
vo Valaskej  známi široko ďaleko. Veď do našej 
dediny preto prídu ľudia zo širokého okolia. 
V každom dome pražia pampúšky, ktoré práve 
najlepšie chutia na FAŠIANGY.

Blažena Pastírová

O  zvykoch na FAŠIANGY vo Valaskej podľa našich starých rodičov

Pozvánka na vernisáž

Myslím, že každého už od detstva fas-
cinoval svet fantázie. Pozrite sa naň 
jej očami skrz ilustrácie a spoznajte 
v nich známe bytosti, akými sú víly, 
morské panny, kentauri, jednorožce, 
draky alebo neznáme tvory obývajú-
ce nebo i zem. V knihe Fantasy (o)
maľovaniek nájdete diela, ktoré urči-
te potešia deti i dospelých. 

Výstavu môžu návštevníci navštíviť 
do konca mája 2020, no zároveň ste 
srdečne pozvaní aj na slávnostnú 
vernisáž. 

  Mgr. R. Turňa
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Fašiangy sa minuli, Valašťania skonštatovali, že bursa bola, že basa 
sa pochovala... no skrátka, že sme si tú tradíciu pripomenuli. Lenže 
mne sa zdá, že to berieme akosi automaticky. Berieme to tak, že to 
tu vždy bolo a vždy bude. No doba ide dopredu. V dnešnom svete 
internetu nie je problém si niečo „vygúgliť“, dať dohromady zopár 
ľudí a spraviť  nejakú akciu, trebárs aj fašiangy. Áno, dá sa to, aj sa 
to v dnešnej dobe tak robí. Bursy a „masopustné pochúzky“ chodia 
po celom Slovensku a aj po celých Čechách. No aj napriek tomu sme 
v dave nedeľnej bursy zaregistrovali niekoľko „cezpoľných“ a opý-
tali sme sa ich, prečo prišli práve do Valaskej.

Michal R., Brno:

Som tu už druhý rok. Na tejto vašej akcii sa mi páči hlavne to, že všetci 
zúčastnení sú úplne presiaknutí fašiangovou náladou. Vôbec sa im 
nedivím, lebo som mal možnosť vidieť bursu už od samého začiat-
ku, od maľovania a obliekania sa masiek v požiarnej zbrojnici. Všade 
voňal guľáš a hrala muzika.

Neznámy pán z Čiech, podľa vybavenia asi fotograf:

Vo Valaskej na burse som už dvanásty rok. Je pravda, že mám sem nie-
koľko sto kilometrov a po ceste míňam veľa obcí,  kde chodí bursa, no 
viem, že idem na istotu. Valaštianska bursa je, aspoň pre mňa, najkraj-
šia a hlavne najautentickejšia. Nehrá to žiadna herecká skupina za ho-
norár, ale všetko miestna mlaď pre dobrú náladu. Dúfam, že aj na budú-
ci rok, keď sem prídem, priložím fotoaparát k oku, tak mi srdce pookreje.

Výrok nemenovaného pána, prevzaté z FB:

Fašiangovými akciami sa to na Horehroní len tak hemží. Takmer kaž-
dá obec usporadúva veselice, no ja mám svojho favorita, a tým je obec 
Valaská. Tunajší pochod masiek má pre mňa jedinečné čaro. Pomyselne 
dávam klobúk dolu pred obyvateľmi Valaskej, že udržiavajú túto tradíciu 
už 83 rokov.

 ... že udržiavajú túto tradíciu už 83 rokov. Tak toto mi po prečítaní 
rezonovalo v mysli ešte hodnú chvíľu. Takže tak, vážení spoluobča-
nia. Máme niečo, čo nám závidí nielen blízke, ale aj ďaleké okolie. 
Udržujme teda aj naďalej túto závideniahodnú tradíciu, aby sa ne-
bodaj nestalo, že sem pricestuje fotograf z Čiech, priloží k oku foto-
aparát a v hľadáčiku uvidí... NIČ.

vaši hasiči

O fašiangoch
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Predstavujeme nového prednostu

Počasie v zimnom ročnom období sa akosi 
zbláznilo. Nasnežilo len striedmo, ale pek-
ných dní bolo aj napriek nepriazni počasia 
veľa. Naša obec je obklopená krásnou prí-
rodnou scenériou a ponúka nám veľa mož-
ností na turistiku. Tú si najradšej vychutná-
vam na Lipovej. Sú tam krásne zákutia, ktoré 
sa oplatí objavovať a  spoznávať. Jedným 
z mojich obľúbených miest na Lipovej sú aj 
altánky. Boli vybudované pre všetkých spo-
luobčanov, aby mali po náročnej túre mož-
nosť na  oddych. Alebo  len tak si posedieť 
na lavičkách. A tu narážam na  problém. Nie 
všetci považujú toto miesto za miesto rela-
xu a oddychu. Nájdete tu okrem zdevasto-
vaných lavičiek aj kopec neporiadku. Že 
tam vidíte papiere, prázdne fľaše a  iný od-
pad nie je žiadnym prekvapením. Ale kočík 
na streche altánkov, to je rarita. Ten, kto tam 
ten kočík umiestnil, by si zaslúžil riadny vý-
prask. Každý má možnosť zbaviť sa odpadu 

    Prečo čítať knihu? Na túto otázku existuje tisíc odpovedí. Čítanie znižuje stres, zlepšu-

je pamäť, posilňuje sebavedomie. Jednoducho kniha je ideálny spoločník. V našej obecnej 

knižnici je v prírastkových zoznamoch zapísaných od vzniku knižnice 25 660 kníh a ku koncu 

roku 2019 bolo potrebné vykonať ich  inventúru, pretože niektoré knihy sa časom už nevrá-

tili alebo poškodili. Inventúra prebiehala od novembra 2019 a trvala až do konca februára 

2020.    Rukami zamestnankýň obecného úradu prešlo tisíce kníh, ktoré sa fyzicky zreevido-

vali a budú ďalej slúžiť ako spomínaný spoločník pre našich čitateľov. Veľmi nápomocné 

nám boli naše milé dôchodkyne z  Jednoty dôchodcov vo Valaskej (Anka Demeová, 

Majka Janáčeková, Martuška Petrová, Evka Františka Kúdelková,  Milka Medveďová,  

Helenka Tóthová,  Mária Pipichová,   Vierka Sedláková, Nina Karasová), ktoré vo svo-

jom voľnom čase pomáhali písať zoznam vyradených kníh. Touto cestou sa im  chceme 

veľmi pekne  poďakovať za túto spoluprácu a  vyzdvihnúť ich zručnosť pri takýchto 

aktivitách, kde nám pomáhali na báze dobrovoľníctva. Inventúra trvala 4 mesiace na-

priek tomu, že čitatelia boli vyzývaní prostredníctvom Valaštianskeho hlásnika a obecného 

rozhlasu, aj tak nevrátili knihy v inventúrnom období. Táto rozsiahla inventúra sa vykonáva 

raz za 10 rokov, preto sa muselo pristupovať v tejto veci zodpovedne a svedomito. 

    Otvorená knižnica  pre čitateľov bude od 1.marca 2020 v určenom  výpožičnom čase, ktorý 

môžete zhliadnuť na webovej stránke obce. 

Danka Králiková, Bc. Silvia Krupová, Mgr. Zlatica Starke

   Do obecnej knižnice A. A. Baníka  sme do-

stali milý darček. Ako ináč, knihu. Daroval 

nám ju spisovateľ pán Mgr. František Piljar, 

ktorý sa vo Valaskej narodil, toho času býva 

a  tvorí v  Banskej Bystrici, od roku 2013 je 

členom Spolku slovenských spisovateľov. 

Dlhé roky je členom literárneho klubu LITE-

RA 2 pri Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 

Bystrici. V roku 2015 dostal Cenu primátora 

mesta Banská Bystrica za rok 2014 v kategó-

rii jednotlivec, za výnimočný prínos v oblas-

ti literárnej tvorby a šírenie dobrého mena 

mesta Banská Bystrica.

    Kniha sa volá DVOJTVÁRNOSŤ JEDNO-

TVÁRNYCH. Je to zaujímavé čítanie, vrelo 

odporúčame. Za darček ďakujeme. Je milé, 

že si náš rodák na nás spomenul.

   Zároveň oznamujeme čitateľom, že sme 

ako každý rok dokúpili do knižnice nové 

knihy, aj detské, ktoré si môžete požičať. 

V  marci – mesiaci knihy plánujeme čítanie 

rozprávok pre najmenšie deti z  materskej 

školy. Na toto podujatie sa ochotne poduja-

li naši dôchodcovia, s ktorými je veľmi dob-

rá spolupráca. Ďakujeme.

Danka Králiková

legálnym spôsobom, odvozom  na zberný 
dvor, ale to sa asi nenosí. Ľahšie je vytlačiť 
kočík na Lipovú a   vyhodiť na strechu, veď 
prečo nie. Nepostavil som tie altánky, ne-
starám sa o ne, prečo by som tam nemohol 
umiestniť zbytočný odpad? Škoda, že nepo-

Čo je veľa, 
            to je veľa

znám vinníka, určite by som ho  minimálne 
nahlásila na obecný úrad a  udelila mu po-
kutu. Veľká škoda, že sú medzi nami ľudia, 
ktorí sa k našej krásnej prírode a spoločným 
veciam správajú takto macošsky.

Iveta Babčanová

   POĎAKOVANIE

Inventúra v obecnej knižnici 
Antona Augustína Baníka vo Valaskej
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   V mesiaci október sme navštívili našich ležiacich 
členov. Priniesli sme im ovocné balíčky a potešili 
našou návštevou.
   Tak ako po celý rok, aj teraz nás pozvala JDS Pre-
dajná na výlet. Išli sme do Banskej Štiavnice na 
Kalváriu. Bolo to dosť náročné pre našich 8 členov. 
Tiež sme sa pridali k nim pozrieť Telgárt a Šumiac. 
Videli sme, kde vyviera Hron, a taktiež múzeum 
zvoncov.
   Mesiac november zahájila naša predsedníčka 
účasťou na celorepublikovom sneme SZZP v Tur-
čianskych Tepliciach. Volil sa nový predseda ÚR 
SZZP. Zvolený bol Mgr. Jaroslav Šidlo. Hodnotila sa 
práca okresných a základných organizácií. V súčas-
nosti je 200 ZO a 21 134 členov SZZP. Na sneme 

31.12.2020 sa konala výročná 
členská schôdza v  Podbrezovej. 
Zúčastnili sa aj starostovia z obce 
Valaská a  Podbrezová. Popriali 
našim členom veľa zdravia a veľa 
krásnych dní. Prišla nás pozdraviť 
aj okresná predsedníčka p. Húse-
nicová.
Zhodnotili sme našu činnosť 
v  roku 2019 a  hneď sme si aj plá-
novali rok 2020. 
Záverom našej schôdze sa po-
dávala chutná kapustnica, ktorú 
nám uvaril náš člen z  Hornej Le-
hoty, Paľko Skladaný. Ďakujeme 
mu a  tiež aj pani Kalovej, ktorá 
píše kroniku a  pani Malčekovej, 
ktorá píše blahoprajné pozdravy. 
Písomnou formou sme poďako-
vali aj našim sponzorom aj za 2% 
z daní. Ešte raz veľká vďaka vám!
   Dňa 19.2.2020 sme sa zúčastni-
li celodenného výletu. Navštívili 
sme Lesnícko-drevárske múzeum 
vo Zvolene. Videli sme expozíciu 
rodiny Ostrolúckych a  Ľudovíta 
Štúra. Pán Ing. Mesároš nás pre-
viedol svojím úchvatným rozprá-
vaním po expozícii orientovanej 
na lesníctvo a  drevárstvo. Jedna 
časť bola venovaná jeleňom, ďal-
šia hračkám z dreva, ktoré vyrobili 
študenti. Ďalej sme pokračovali 
do Hronseku pozrieť si evanjelický 
artikulárny drevený kostol z  roku 
1726. Sprevádzala nás pani farár-
ka. Bolo to zaujímavé rozprávanie. 
Kostol je postavený bez kovových 
klincov za 1 rok. Je zapísaný aj 
v Unesco od roku 2008.
   Naša ďalšia cesta viedla do Pod-
koníc. Tu sme hneď na začiatku 
navštívili pálenicu, a  potom kos-
tol a múzeum lyží. V pálenici sme 
videli výrobu destilátov. V  Kos-
tole sv. Martina nám pán farár 
umožnil obhliadku. Kostol bol 

Krídla orla a pod nimi zajac bez 
duše.
Nemal šťastie, neušiel.
Jeho bytie pokračuje v žalúdku 
orlíčat,
na chvíľu utíši ich neutíchajúci 
hlad.
 
Lesom zaduní výstrel,
jeleň do kolien klesne,
hoci bežať chcel.
Strelec trafil presne.
Nestratil hlavu,
stratí ju jeleň.
Dostane miesto na stene,
lovcovi vždy jeho presnosť pri-
pomenie.
 
Z oblohy nepadajú pečené ho-
luby
lenivým rovno do huby.
Okrídlence padajú len tak z 
pasie,
ktorú pán sveta do brokov na-
bije.
Vypáli hlučný pozdrav,
na letom vyčerpaný vtáčí dav,
čo svetom migruje od nepa-
mäti,
aby liahnuť sa mohli vtáčie 
deti.
 
Smrť, ktorá mala dať, nedá ži-
vot.
Za bizarnú hrdosť zvieracích 
hláv,
čo zo steny hľadia skleným 
okom,
spokojne, uhladene, takmer 
živo,
on pachtí sa horou divoko.
S vášňou, ktorú dostal, aby dal 
život.
Veď ako ten orol, jeleň, naj-
menšie vtáča, 
z divokosti i jeho tlkot srdca 
začal.
 
Orlíča sa prvýkrát zdvihne z 
hniezda.
Nech jeho vášni lietať
svieti šťastná hviezda!

Trofejová

Mgr. Peter Babčan

sa zúčastnilo 46 delegátov, čo predstavovalo 87% 
účasť.
   Koncom mesiaca sa 24 našich členov stretlo na 
Táľochv hoteli Stupka. Užili si perličku, saunu aj 
bazén.
   V mesiaci december sa 6 našich členov zúčastnilo 
posedenia pri príležitosti Svetového dňa zdravot-
ne postihnutých v Brezne.
   Záver roka sme ukončili koncoročnou schôdzou 
v Podbrezovej a zhodnotili sme celoročnú činnosť 
našej organizácie. Členom sme odovzdali malú po-
zornosť.
   Všetkým členom ZO SZZP Podbrezová prajem 
v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti, 
dobrú a tolerantnú spoluprácu.

Predsedníčka Šuhajdová 

AKTÍVNY ZÁVER ROKA

postavený v  roku 1819. Po veľ-
kej rekonštrukcii interiéru(2016) 
a  exteriéru(2019) je skutočne 
krásny.
   Pokračovali sme si pozrieť mú-
zeum lyží. Pán Bobák nám ukázal 
svoje cennosti. Má vyše 650 lyží 
a palíc, 85 topánok, krnohy, sane 
a  sedačky z  lanoviek. Jeho sprie-
vodné slovo bolo veľmi zaujíma-

ZO SZZP PODBREZOVÁ

vé. Bolo vidieť, že lyže miluje. Ani 
sa nám nechcelo odísť.
   A tak hlad a únava nás zaviedol 
do reštaurácie Grajciar v  Luča-
tíne. Domov sme sa vracali obo-
hatení množstvom vedomostí 
a  hlavne spokojní z  krásneho vý-
letu. Už sa tešíme na ďalšie spo-
ločné zážitky.

 Predsedníčka Šuhajdová
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   Kamenisté za Hroncom je miesto, ktoré 
poznajú najmä Hrončania, či Valašťania, Ba-
ločania i „cudzinci“ – cyklisti, turisti, hubá-
ri, lesníci, motoristi, výletníci. Je to miesto, 
ktoré má pre všímavého milovníka príro-
dy zvláštne čaro a  tiež zaujímavú históriu. 
V roku 1852 Kamenisté okrášlila kaplnka sv. 
Jána Nepomuckého „v skale“. Podľa kaplnky 
dostalo vtedy Kamenisté aj ďalší „alternatív-
ny“ – názov Svätý Ján.

   Toto je Úvod na internetovej stránke www.ka-
meniste.sk, ktorú mi poskytol jeden z nadšen-
cov pre obnovenie krásy Kamenistého, čím ma 
potešil. Je to naozaj zaujímavé čítanie a pozera-
nie dobových fotografií, najmä pre tých, ktorí 
tam chodia a chodili. Vedia tak posúdiť, ako sa 
to rokmi menilo, a teraz už konečne k lepšiemu, 
ako sa môžete dozvedieť, keď si stránku otvorí-
te a prezriete. Ďalej z obsahu: 
- História
- Historické foto
- Súčasnosť
- Budúcnosť
- Cyklotrasy
- Špecifikácia
Kamenisté – Svätý Ján: kontakt - info@kame-
niste.sk
Vopred ďakujú za zaslanie historických materi-
álov, fotografií, resp. pripomienok.
   Tak toto je výňatok zo spomínanej interneto-
vej stránky. Ja k tomu ešte dodávam, že určite 
mnohí z čitateľov už vyskúšali novú cyklotrasu 
do Čierneho Balogu aj tie ostatné. Určite si vši-

DOBRO
Dobro je základná morálna hodnota. Dobro je nevi-
diteľné, môžeme ho len cítiť, je úzko spojené s láskou 
a pravdou.
Ak si uvedomíme, že sme konali zlo a priznáme si to, už to je začiatok konania 
dobra.
Dobro a  zlo sú spojené nádoby, jedno bez druhého neexistuje, nevedeli by 
sme rozlíšiť jedno od druhého. Aj v dobrom úmysle môže byť prítomnosť zla. 
Napríklad tlačíme naše deti  do jedla s tým, že je to pre nich dobré, avšak dieťa 
to berie ako zlo, pretože mu to nechutí. Všeobecne, presadzovať dobro nási-
lím je najväčšie zlo.
Dobro môže byť aj hmatateľné, podanie kúska chleba, uvoľnenie miesta 
v autobuse, zdvihnutie predmetu a jeho podanie, vykonanie malej službičky. 
Veľkú silu dobra vytvorí slovo láskavé, povzbudivé, ale aj ochota vypočuť si 
iného. Keď už nie je dobro ani v slovách, tak je mŕtve. Stačí mať otvorené oči 
a rozpamätať sa, čo nám robí dobre, aby sme to mohli robiť aj my druhým.
Dobro je všetko, čo uspokojuje naše potreby a neškodí druhým. Dobro zdo-
konaľuje náš duchovný stav. Najvyššie dobro je cesta k dokonalosti – Bohu, 
spočíva v zachovávaní Božích zákonov.
Konečným cieľom ľudskej činnosti, umenia, či vedeckého skúmania by malo 
byť dosiahnuť nejaké dobro pre celú spoločnosť. Tam, kde je dobro, je aj cnosť, 
pretože cnosť vyviera z dobra.
Ľudská dobrota závisí predovšetkým na večnom zákone dobra, než na ľud-
skom rozume, kde nestačí ľudský rozum, je dobré obrátiť sa k večnému, do-
konalému rozumu.
Dobro nemôžeme chápať ako súčet dobra jednotlivcov, ale ako dobro všet-
kých ako celku, čo slúži na prospech všetkých. Čisté rieky, ulice, spoločenská 
mravnosť, mier a podobne. Najlepšie sa dá dobro pozorovať v rodine. Ani tam 
spoločné dobro nie je súčtom dobra jednotlivých členov rodiny, ale z toho, z 
čoho majú osoh všetci, i keď to môže byť do istej miery plodom osobného od-
riekania a tolerancie.

Je dobré rozdávať dobro, keď o to prosia, ale je lepšie dávať, keď ťa neprosia.
/Chalil Džibrán /

mli aj miesto, kde stála chata, že už je priprave-
né na ďalšie pokračovanie, čo sa dozviete, keď 
si prečítate spomínanú internetovú stránku.
   Ja som si zaspomínala, že keď som bola ešte 
dieťa, v  60. rokoch 20. storočia, chodili tam 
k Čiernemu Hronu  pod skalu na výlety a guľáše 
aj valaštianski muzikanti s rodinami, teda aj môj 
otec, kapelník dychovky, so svojou rodinou. Po-
riadne sme sa tam ako deti vybláznili. Možno 
by sa našla aj nejaká fotka. Tak isto sa chodilo aj 
ku Kamenistému potoku, tiež pod skalou.
   Som naozaj rada, že sa našli nadšenci a dobrí 
ľudia, ktorí tomu miestu chcú vdýchnuť nový 
život. Patrí im za to úprimná vďaka. Mali by sme 
si vážiť, že máme vo svojom okolí také krásne 
prírodné prostredie. Mali by sme ho opatrovať 
a chrániť. A takých miest je v okolí viacej a mno-

hé sú veru aj spustnuté a zanedbané.
Zdravá príroda a všetko živé v nej
je pre človeka alfou a omegou.
Začiatkom, ale môže byť aj  koncom, 
ak ju svojou činnosťou ničíme, devastujeme, 
ak ju svojimi aktivitami otrávime.
V zdravom stave
 nám prináša okrem nášho zdravia 
radosť do života, pekné vzťahy,
pokoj a mier v duši, šťastie.
Starajme sa o ňu,
obnovujme a chráňme nádherné miesta.
Treba k tomu
odvahu, čistotu myšlienok, slov, skutkov
a veľa dobrého chcenia.
No stojí to za to.

(M. Pacerová)

ZLO 
Opak dobra je zlo. Zlo by nás malo poháňať  k tomu, 
aby sme sa stali lepšími a aby sme niečo zlé obrátili 
v dobro. V tom zmysle stojí zlo v službách dobra. Zlo 

nám neumožňuje, aby sme v prípade cítenia dobra zastali. Provokuje nás cez  
ďalšie zlo, k ďalšiemu dobru. Keď zlo skončí, skončí aj dobro, pretože nemá 
protipól. 
Veľa ľudí pátra po príčinách dobra a zla a chcú, aby zlo vyšlo najavo aj u dob-
rých ľudí. Tým dobrým sa takí ľudia javia ako zlomyseľní, čo z hľadiska svojho 
zmýšľania takí sú. Týmto zmýšľaným nám dovoľujú, aby sme každé dobro 
dokázali vidieť ako nedokonalé – ľudské.
A naopak, keď tí dobrí vidia v tých zlých, nedokonalých, aj dobro, ako ich vi-
dia potom tí zlí? Taktiež ľudsky nedokonalých. Niekedy je ťažké rozoznať, čo je 
dobré a čo je zlé. Pre niekoho chceme dobro a jemu sa to javí ako zlo.
Čo je vlastne dobré a čo zlé? Môžeme to rozlíšiť? Prečo sme pre niekoho  dobrý 
a pre iného zlý. Dobro je v podstate relatívne a záleží, z ktorého uhla sa na to 
pozeráme.
Vždy je to podľa toho, s kým nás spojuje súzvuk našich vibrácií – súzvuk náš-
ho cítenia ducha. Vieme, že nie sme dokonalí, a preto zostávame v osídlach 
dobra a  zla, a len náš tvorivý duch nás uvádza do pohybu medzi dobrom 
a zlom. Veľkú rolu tu zohráva aj naša intuícia pri rozoznávaní dobra a zla.
Čo tvorí základ našich konfliktov, sporov, škandálov a zla?
Je to naša vnútorná neznalosť, náš vnútorný konflikt medzi materiálnym 
a duchovným svetom. Problém je v ľuďoch, v osobnej voľbe každého z nás. Ak 
bude v ľudskej spoločnosti vládnuť tak ako doteraz nenávisť jedného k druhé-
mu, závisť a túžba po moci a materiálnych hodnotách, tak bude vládnuť zlo. 
Kto za to môže?
Zlo je ako živá bytosť, inteligentné a rafinované. Keď ho skoro neodhalíme, 
tak nás pohltí a budeme musieť vyvinúť veľkú energiu sa ho zbaviť.

Dobro a zlo sú ako čierna a biela niť, ktoré sa splietajú dohromady.  Niekedy 
sa spletú tak pevne, že nejde oddeliť jednu od druhej.

/Jostein Gaarden/
Ing. Lucián Oravec

Kamenisté – Svätý Ján

DOBRO A ZLO

Rok 1985 Súčasnosť
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Jar prišla toho roku trochu zavčasu. Už pučala 
aj čerešňa v záhrade domu pri našej nemoc-
nici, no jej útle lístky sa museli triasť, keď hr-
meli delá a míny trhali zem. Niekedy ani vtáci 
nadránom nespievali - akoby ich do jedného 
vystrieľali. Tam v záhrade domu, kde rozkvita-
la čerešňa, každý deň som vídaval blonďavého 
chlapčeka, mohol mať asi desať rokov. Po-
stával často na ceste a díval sa kdesi za horu, 
akoby niekoho čakal. Chodieval  k nám a patril 
medzi nás. Bol taký milý a prítulný, vždy v tých 
istých modrých tepláčikoch a červenom svetrí-
ku.
„Janko, zasa si ušiel od mamy?“
„Nie, neušiel som, len čakám otca, mal by už 
prísť domov. Tam za tým vrchom, vidíte ujo 
doktor, tam...!
„Len už choď k mame, počuješ, zasa sa strieľa.“
Odbehol, utekal, zakýval mi a stratil sa za plo-
tom.
V ten deň sme opäť zažili peklo. Sedem hodín 
trvala z obidvoch strán paľba. Už nám bolo ľa-
hostajné počúvať to hučanie kanónov, dopady 
mín, rachot guľometov. Všetko hučalo okolo: 
hučala hora, hučala obloha, otriasli sa okná 
a  dvere, chveli sa múry. Ak to ďalej takto pôj-
de, nech sa už neprebudím, už mi je to všetko 
jedno. 
Na druhý deň ráno ešte pár mínometov 
vypálilo a po poslednom výbuchu, veľ-
mi blízkom, zostalo dlho ticho, také zá-
zračné ticho. Otvoril som oblok a počú-
val, ako znie ticho. Vrabce, dva vrabce 
prileteli na dvor, poskakovali a zobkali 
do zeme, potom zasa odleteli, hádam 
prvé začuli hukot približujúci sa zdo-
la. Áno, je to hukot tanku. Tank zastal 
pred bránou nemocnice, potom zašiel 
ešte kúsok ďalej a opäť zastal, lebo za-
čali doň strieľať z blízkeho kopca Rusi. 
Nemci zoskočili, kryli sa za tank, strie-
ľali zo samopalov. Tank sa obrátil, vo-
jaci neskočili, vracali sa. Strieľali pritom 
do vzduchu, okolo seba, do stromov, 
do našej nemocnice, strieľali do nevidi-
teľného nepriateľa
Ozveny z  hôr zatíchali, opäť prišlo ti-
cho, také zázračné ticho. Tak, už je na-
ozaj koniec. 
Po chvíli sa v bráne nemocnice objavila 
žena, v  náručí niesla dieťa. Keď prišla 
bližšie, zamrazilo ma: „Veď je to náš 
Janko! Je to on, blonďavé vlasy, tie isté 
modré tepláčiky a  červený svetrík. Čo 
sa mu stalo?“ Chytil som Jankovi rúčku 
a hmatal som pulz. 
„Čo sa stalo, pani Kvietková?“
„Vyšplhal sa na strom, na našu čerešňu. 

Ladislav Šimun, dcéra Naďa a syn Peter

Dar života

O Prof. MUDr. Šimunovi sme si už mohli prečítať v dvoch článkoch uverejnených 
vo VH. O tom, že šikovne narábal nielen so skalpelom a štetcom, ale aj perom sa 
presvedčíme v nasledujúcom príbehu. 6. mája si pripomíname 100 rokov od jeho 
narodenia. 

Napísal do svojho denníka prof. MUDr. La-
dislav Šimun v čase, keď pôsobil v podbre-
zovskej nemocnici ako medik od leta 1944 do 
oslobodenia územia. 

Nemci z toho tanku ho postrelili.“
Jankov pulz bil slabo a rýchlo, mal bledú tvár. 
To je zo straty krvi, dostal to niekde do bruška...
„Našla som ho pod čerešňou, prosím vás, rob-
te, čo môžete! A bude žiť?“
Inštrumentárka Mária už všetko pripravila, 
Janko mal priestrel cez stehná a ďalší cez slabi-
nu, odtiaľ veľmi krvácal. Podarilo sa nám rých-
lo krvácanie zastaviť, ale Janko aj tak stratil 
veľa krvi. Treba ju nahradiť. 
V  nemocnici sme však nemali infúzny roztok, 
ktorý sme podávali na doplnenie straty obje-
mu krvi, aby srdce mohlo pracovať. Už počas 
operácie sme zistili, že Janko má krvnú skupi-
nu AB, a tá je najvzácnejšia. U nás v nemocnici 
ju nemal nikto. Len jedna sestra mala krvnú 
skupinu 0. Bola teda všeobecným darcom, no 
práve ležala s horúčkou. 
Vracal som sa dolu na prízemie smutný. Ma-
mička vstala z  lavičky, hľadela skúmavo na 
mňa, oči sa jej v zúfalstve spytovali...
„ A ja by som mu nemohla dať? “
Až teraz som si uvedomil, že by sa to dalo spra-
viť. Ihneď som zariadil vyšetrovanie krvnej sku-
piny pani Kvietkovej, žiaľ, nemala skupinu AB 
ako Janko, takú mal jeho otec. A  ten je teraz 
ďaleko.
Pri Jankovi som prebdel celú noc. Často sa 
budil, dávali sme mu teplý čaj, potom opäť za-
spal. Pulz sa nemenil, bol stále slabučký.

Na druhý deň ráno nás zobudila prudká de-
lostrelecká paľba. To strieľali Rusi zhora. Paľba 
trvala vyše hodiny, potom opäť ticho.  Nemci 
už neodpovedali. 
Zrazu na dvore ktosi vykríkol: ,,Už idú, úž sú tu!“
Cez bránu nemocnice vchádzal vojak, jeden 
z  tých prvých. V  ľavej ruke držal palicu, dlhú 
až povyše hlavy, na konci s drôtom. Bol to hľa-
dač mín, tí išli prví. Musel som s ním ísť najprv 
do suterénu, potom preveril postupne všetky 
miestnosti. Nazrel do každej izby s pacientmi. 
A tam, kde ležal náš Janko, zastal pri dverách 
a  opýtal sa, čo sa mu stalo. Vojak zosmutnel, 
zapálil si papirosku a  povedal: „Aj ja mám 
doma malého synčeka. Ďaleko, až tam pri 
Kaukaze. Voloďa bude mať desať...“ Vytiahol 
z  vrecka taštičku a  z  nej legitimáciu. Na prvej 
strane ukazuje na svoje meno a  rodisko. Na 
poslednej strane som uvidel väčšími červenými 
písmenami napísané: krv, sorta AB. Dívam sa 
na tie písmená a zdá sa mi, že to je sen. Položil 
som mu ruku na rameno. 
- Tak ty máš krv, vieš... sortu krvi ako má náš 
malý Janko.
- Moja krv je taká ako Jankova? Dám mu krv, 
ale...
- Ale ty musíš stáť pred vchodom a strážiť. 
Neuplynulo hádam ani pätnásť minút a Mária 
všetko pripravila na transfúziu. Vojak už ležal 
na posteli prisunutej k Jankovej. Odobrali sme 

vzorky krvi od neho i od Janka a po 
zmiešaní dvoch kvapiek sme čakali 
niekoľko minút - nie, nezrazila sa, na 
sklíčku zostala priezračná. 
Krv som odoberal do dvadsiatich 
striekačiek a  vystrekoval do porce-
lánovej misky s  roztokom proti zrá-
žaniu. Mária naberala krv do druhej 
striekačky z misky, potom ju pomaly 
vstrekovala do žily v jamke predlak-
tia nášmu Jankovi. Asi pri dvadsiatej 
injekcii som prestal. Jankove líčka 
zružoveli, oči sa mu otvorili. Díval sa 
na vojaka, akoby si ho chcel navždy 
zapamätať. 
- Napísali ste si meno a priezvisko?
- Áno, je z  prieskumného oddielu, 
volá sa Alexej Medvedev, narodený 
v Stalingrade roku 1922, Aľjoša.
Janko spal spokojným spánkom, 
jeho pulz bol pravidelný, líčka mal 
ružové. Prikryl som mu nôžku vystr-
čenú spod paplóna.
Tohtoročná jar bola hádam najkraj-
šia. Lúka pod horou sa rozzelenela, 
akoby tráva zahladzovala stopy po 
vojne. Po dlhom spánku všetko oží-
valo, ožívali aj moje myšlienky, ktoré 
som si zapísal do môjho denníka.

Edita Liptáková
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Oslobodzovacie boje v okolí Valaskej trvali od 31. januára do 
6. marca 1945. Počas nich zahynulo mnoho príslušníkov oslo-
bodzovacej armády, ale aj občanov Valaskej a Piesku. 

Hneď po prvých delostreleckých strelách sa ľudia utiahli do pivníc, kde 
zotrvali 7 týždňov, a to 5 týždňov pred oslobodením a 2 týždne po oslo-
bodení obce. Niektorí ľudia bývali na fare. Chlapi sa obávali odvlečenia 
do Nemecka, tak sa snažili počas prechodu frontu ukryť. Dve skupiny sa 
skrývali v Bystrianskej jaskyni. Za úkryt slúžili - jaskynná pivnica v škol-
skom dome u Kováčikov, jaskyňa na Studničke, bunkre zhotovené v ho-
rách.
Nemeckí a maďarskí vojaci boli ubytovaní po domoch, v izbách. Kone 
mali umiestnené v maštaliach a humnách. Stravu nepriateľským voja-
kom privážali do dolnej školy pri Hrone. Miestne veliteľstvo - ortsko-
mando si Nemci zriadili najprv na Ihráči v dome Martina Bánika, môjho 
starého otca. Suterén domu - betónová pivnica a veľká dolná kuchy-
ňa nazývaná vaškuchľa zapustená v zemi sa im zdala svojou polohou 
bezpečná pred strelami od Brezna. Starú mamu požiadali Nemci, aby 
im vo vaškuchli na veľkom murovanom šparherte varila domácu stravu. 
Musela im taktiež prať šatstvo v koryte. Keďže v miestnosti bolo teplo, 
Nemci sa v koryte aj okúpali. V tých časoch ešte nemali ľudia z dediny 
doma kúpeľne, ba ani vodu. Stará mama ju musela nanosiť z vonkajšie-
ho vodovodu, ktorý mali Ihráčovci na spoločnom dvore. Keď sa veliteľ-
stvo sťahovalo do Haaghov na Dolných Záhradách, ocenili prácu starej 
mamy, nechali jej obrus a porcelánové hrnčeky, ktoré niekde „zobrali“. 
(Opatrujem ich dodnes.) 
Čo viedlo nemecké veliteľstvo k  sťahovaniu? V  humne na Ihráči mali 
umiestnené 15 cm delo. Rumunské vojská ho zamerali a strela dopad-
la priamo na dvor. Značne poškodila múry domu. Práve vtedy sa pod 
gangom pred vaškuchľou holil nemecký veliteľ. Zabili ho črepiny. Tie 
prenikli aj do pivnice, kde zranili Veronu Pohorelcovú. Rodina Poho-
relcová sa ukrývala v pivnici mojich starých rodičov, pretože v svojom 
dome nemali vhodný úkryt. Zo zranenia sa našťastie zotavila. Jej malý 
syn Milan a môj otec, vtedy šestnásťročný mládenec, sa hrali so psíkom 
Burkom. Chlapci mali v pivnici za veľké vrece lieskových orieškov. Drvili 
ich takým spôsobom, že im vraj psík oriešky rozhrýzol a vypľul. Stará 
matka spomínala, že chlapci z tých orechov za sedem týždňov pobytu 
v pivnici podrástli. 
Zvláštnosťou počas prechodu frontu bolo, že keď sa rumunskí vojaci 
prebili Za ulicu, do prvých domov od Brezna, do Krúteľov,   Babiakov 
(Krupov) a  do Divokov, Nemci sa ešte zdržiavali aj nad Javorovou, v 
dome Rudolfa Fabriciusa.

O  tom, ktorí Valašťania prišli počas frontových udalostí o  život, 
som už písala. Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce mená 
zopakujem, veď kto si ich dnes ide prečítať na mramorovú dosku 
pomníka v materskej časti obce? (Nedá mi nespomenúť, že zlodeji 
pôvodné bronzové dosky ukradli.) Medzi obeťami neboli len vo-
jaci, partizáni, ale aj civili - deti, mladšie i staršie ženy a takisto aj 
chlapi.

30. januára 1945 bol zastrelený v jaskyni Bystrá 35 ročný Gabriel Krupa.
Následkom zranenia črepinami mín a granátov prišli o život:
1. februára 43 ročný Šimon Molčan, 35 ročná vdova Rozália Gonzuro-
vá, rod. Spišiaková a 66 ročný Jozef Pacera. 
11. februára bol zabitý Karol Iždinský mínou, ktorá preletela oknom 
do kuchyne jeho domu Za ulicou. V ten istý deň bol zastrelený na Táľoch 
v Riavke 42 ročný Jozef Havrila, predseda DO KSS.
Smrteľné zranenia od črepín vybuchnutých mín utrpeli:
17. februára 30 ročný Ondrej Podmanický, 21. februára 6 ročný On-

Čo rozprávali pamätníci
O FRONTOVÝCH UDALOSTIACH 

V OBCI VALASKÁ

drejko Králik, 22. februára 14 ročná Marcela Gréčová z Piesku, 23. feb-
ruára 41 ročný Štefan Bánik, 1. marca 18 ročná Margita Mesiarkinová. 
6. marca, v deň oslobodenia, stupil na mínu Za ulicou  20 ročný študent 
Tibor Revay. Išiel aj s kamarátom Jánom Spišiakom oznámiť rumun-
ským vojakom, že Nemci opustili dedinu. Vojaci mávali a kričali, že cesta 
je zamínovaná. Mládenci im nerozumeli, a tak následkom výbuchu pri-
šli o život.
O tom, ako sa Nemci presúvali 6. marca nočnou hodinou z Valaskej, mi 
porozprávala moja teta Zlatica:
„Pretože sme nemali v našom dome pivnicu, ukrývali sme sa u príbuzných. 
Bývali neďaleko, na druhej strane cesty v  časti Dedina. Bolo po polnoci, 
streľbu nebolo počuť, tak som prebehla domov, že niečo uvarím. Po ceste 
som videla kráčať postavy vojakov s batohmi a puškami, ktorí sa v najväč-
šej tichosti presúvali cez most ponad Hron. (Prechádzali popri cintoríne 
cestou na Hronec a následne popod Chvatimech do Podbrezovej.) Za 
sebou zanechali spúšť, vyhodili most cez Hron. Po výbuchu padajúce ka-
mene poškodili strechy domov a  hospodárskych budov do pol Dediny. 
V Podbrezovej sa Nemci opevnili, pozorovateľňu mali na Šiklove, a tak stre-
ly na Valaskú dopadali ešte dva týždne.“

Keď front postúpil na Banskú Bystricu a aj keď skončila vojna, nášľapné 
míny zabíjali naďalej:
28. marca podľahla zraneniu 21 ročná Elena Chovancová, rod. Spišia-
ková z Chvatimechu,
5. apríla 22 ročná Paulína Gajdošová, rod. Kirdajová, matka len dvoj-
mesačnej dcérky Jožky.
Toho istého dňa, 5. apríla stupil na mínu pred Valaskou cestou z brez-
nianskej školy, 11 ročný žiak Milan Kukla, na mieste bol mŕtvy.
15. mája prišiel o život zasiahnutý črepinami míny pri čistení lúky na 
Ždiariku 47 ročný Ján Zelenčík. 
22. mája bol zabitý črepinou míny 36 ročný Vincent Václavík z Piesku a 
3. júna 15 ročný Ján Mesiarkin. 
Obeťou vojny sa stal aj desiatnik Anton Tomáš Mojžiš, príslušník I. čes-
koslovenského armádneho zboru, ktorý padol 1. marca 1945 v boji pri 
Ždiari.
Ďalšie obete: Igor Babic, Ján Bánik Mišurove, Karol Dzurik (19 ročný 
partizán), Marta Holeková, Zigmund Korbačka, Anton Kováčik Ko-
ronove, Martin Molčan, Anton Sucháň (18 ročný partizán), Vincent 
Škrabala, Albert Štubňa. 
Vladimír Opaterný, 23 ročný, umrel 9. apríla 1945, v nemeckom kon-
centračnom tábore.
(Niekoľko mien obetí uvedených v článku chýba na doske pamätníka 
padlých, hoci sú zapísané v obecnej kronike, aj v knihe „Padli, aby sme 
my žili“.)

Spomienka na  Tónka Kováčika od Koronov.
Nenájdete   nikde o  ňom ani zmienku. Jeho 
švagriná (dnes už nebohá), keď bola vo veku 
okolo 90 rokov, mi poslala malú, poškodenú 
fotku Tónka s odkazom, aby som ho spome-
nula medzi obeťami vojny. Bližšie informácie 
o ňom mi už dnes nepovie nikto.
Bol z rozvetveného rodu Kováčikovcov, s prí-
mením od Koronov. Mal tri sestry a troch bra-
tov. Neviem, či bol študent alebo už pracoval 
v  Baťovej fabrike na obuv vo Svite. Keď sa 
front blížil k východným hraniciam a pripra-
vovalo sa SNP, najmä mladí ľudia nespokoj-
ní s  režimom Slovenského štátu sa zdravili 
medzi sebou pozdravom „MOR HO!“ Gestapo a gardisti mali oči a uši 
všade a  pre spomenutý pozdrav kamarátovi na stanici v  Poprade ho 
zatkli a naložili do vlaku, do dobytčieho vagóna medzi zajatcov. Viezli 
ich do koncentračného tábora do Rakúska. Jeden zajatec mal pri sebe 
ceruzku, ktorou na kus papiera zo škarnicle (papierového vrecka) Tón-
ko napísal, čo sa mu prihodilo. Podarilo sa mu papierik vyhodiť z vlaku. 
Prosil v ňom prípadného nálezcu, aby ho doručil na uvedenú adresu 
rodičov. Našiel sa taký človek, čo túto jeho prosbu splnil. 
Tento odkaz na zdrape papiera bol to posledné, čo rodine zostalo po 
synovi. Nikdy sa nedozvedeli, ako zahynul.

Mária Luptáková



to  obdobie, ktoré  nás núti viac sa zamyslieť 
nad pominuteľnosťou nášho života - veď všet-
ko raz pominie a aj my opustíme tento svet. 

Sme len pútnikmi na tejto zemi a nikto z nás 
by nemal zabudnúť na svoj pravý a konečný 
cieľ. V minulosti mal pôst prísnejší charakter, 
prví kresťania sa postili v pondelok a piatok, 
bolo to známkou zbožnosti postiť sa dvakrát 
do týždňa. Dnes už nám niektoré úkony akoby 
zovšedneli, hektická doba a konzumizmus nás 
odvádza od pravého významu pôstu a poká-
nia.  Opantávajú nás média a verejná mienka; 
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   Téma 25. ročníka koledovania 
detí Dobrá novina bola „Buďme 
požehnaní(m)“. Vyzbierané finanč-
né prostriedky budú prerozdelené 
na mnohé projekty Dobrej noviny 
v  Keni, Rwande, Južnom Sudáne, 
Ugande a  Etiópii. Projekty sú za-
merané na pomoc deťom, mat-
kám, rodinám, hendikepovaným 
a  tiež na pomoc pri výstavbe škôl, 
nemocníc a  rôznych centier, kde 
dobrovoľníci poskytujú pomoc či 
už rodinám alebo jednotlivcom. 
Z výťažku verejnej zbierky podporí 
Dobrá novina aj ďalšie rozvojové 

Tento krátky úryvok je len malá časť textu zo 
starozákonnej časti Knihy kníh, z knihy proroka 
Joela, ktorý odznel v čítaniach pri liturgii slova 
na Popolcovú stredu, ktorá tento rok pripadla 
na 26. februára. Popolcová streda je dňom veľ-
kého pokánia v celej Cirkvi, je dňom prísneho 
pôstu, zdržovania sa mäsitého pokrmu. Úkon 
kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza 
obrad značenia popolom, kedy kňaz všetkých 
prítomných veriacich poznačil   popolom zna-
kom kríža na čelách so slovami:  „Pamätaj, že 
prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa 
a verte v evanjelium!“. Popolcovou stredou sme 
vstúpili do veľkého štyridsaťdňového pôstu, 
ktorý je prípravou na najvýznamnejšie sviatky 
všetkých kresťanov, na Veľkú noc. Počas tohto 
obdobia  viac rozjímame nad umučením Pána 
Ježiša  a konáme skutky pokánia.  Pokánie - to 
nie je len prísny pôst, niečo si odrieknuť, po-
kánie by pre nás malo byť niečo ako premena 
srdca, osobná metanoia - obrátenie, aby sme 
boli schopní prijať Boha. Pokánie začína tým, 
že uznáme našu hriešnosť. Prostriedky pokánia 
sú: modlitba - modlitba srdcom, almužna, pôst 
- vykonanie skutku nábožnosti, čítanie svätého 
písma, vykonanie skutku lásky k blížnemu.  Je 

čo tak upriamiť našu pozornosť viac na Boha, 
ako na to, čo sa deje okolo nás.  Keď odvracia-
me oči od vecí tohto sveta, tak sa potom mô-
žeme úspešnejšie zamerať na Krista. Pôst nie 
je spôsob, akým donútime Boha urobiť to, čo 
chceme. Pôst mení nás, nie Boha. Tak isto pôst 
nemá byť spôsobom, ako sa javiť, že sme lepší 
ako iní. Pôst má byť robený v duchu pokory a 
v radostnom postoji. Evanjelista Matúš v kapi-
tole  6;  vo veršoch 16 - 18 -  nám vraví: ,,A keď 
sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Zne-
tvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, 
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  Keď sa 
ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,  aby nie 
ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý 
je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on 
vidí aj v skrytosti.” Toto pôstne obdobie je  vý-
zvou pre nás všetkých, neuzatvárajme sa za 
múry našich domov, či bytov, neobmedzujme 
svoj život len na zamestnanie, nákupy a do-
máce práce. Nájdime v sebe viac ochoty zájsť 
po tieto dni do kostola, nadýchať sa tamojšej 
atmosféry, započúvať sa do pôstnych liturgic-
kých textov a spevov, alebo do jednotlivých 
rozjímaní krížovej cesty, ktoré sú špecifikom 
tohto pôstneho obdobia a nesú v sebe hlboké 
myšlienky a posolstvo. Pôstne obdobie vyvr-
cholí na Bielu sobotu, kedy budeme sláviť vigí-
liu Vzkriesenia. 

Marika Pančíková

 „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, 
nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.”                                                                 Joel 2, 12,13a

Dobrá novina v našej obci
projekty, vytvárajúce podmienky 
na dôstojný život detí, mladých 
ľudí, dospelých, rodín a komunít 
v krajinách subsaharskej Afriky. 
V našej obci dňa 26. 12. 2019 prijalo 
do svojich domácností 29 rodín. Do 
koledovania sa zapojilo 23 detí a 5 
vedúcich. Svojím príspevkom pod-
porili Dobrú novinu aj individuálni 
darcovia. Spolu sme teda v  našej 
obci vykoledovali 920 €. Všetkým 
deťom a  vedúcim úprimne ďaku-
jem za ich obetavú prípravu koled-
níckeho programu a všetkým dob-
rým ľuďom, ktorí naše deti prijali 

do svojich domácností a  podporili 
tých najbiednejších v  ďalekej Afri-
ke. Nech vás, ktorí ste priložili ruku 
k tomuto dielu, požehnáva náš Ne-
beský Otec a  odmení vašu štedrosť. 

Mgr. Kristína Magerová – zodpo-
vedná osoba pre DN vo farnosti 

Valaská
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Valaštiansky hlásnik by mal byť atraktívny pre každú vekovú kategóriu. Výnimkou nie sú ani deti. Preto sme sa 
rozhodli vytvoriť Detský kútik, v ktorom sa budú nachádzať detské tajničky, maľovanky, osemsmerovky, doplňo-
vačky, vystrihovačky... Aby sa aj tí najmenší tešili na každé ďalšie číslo tohto dvojmesačníka.
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SPOMIENKY

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
december - január
Nela Pokošová, Stela Pušková, Sebastián Sojka, Teodor Benedik, Bryan Eremiáš

Opustili nás:
december -  január
Emil Bambura (74), Mária Danová (75), Peter Adamovič (49), 
Marek Barták (37), Ján Čief (79), Marta Molčanová (92), Zita Sotáková (91),  
Július Stankoviansky (46)

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Odišli ste nám, všetkým, ktorí vás mali radi.
Odišli ste bez toho, aby nám vaše ústa zbohom dali. 
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
 vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.

So smútkom v srdci sme si dňa 28. januára pripo-
menuli 4. výročie,  kedy nás navždy opustila naša 
drahá mama a babka Margita Firčová a 12. febru-
ára sme si pripomenuli 2. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý otec a dedko Štefan Firča.

A láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav s rodinou 
a dcéra Blanka s rodinou.

Klesli ruky, ktoré pracovali, dotĺklo srdce, ktoré 
sme mali radi.
Odišiel tíško ako odchádza deň, nám zostala 
smutná spomienka len.
Dňa 2. februára sme si pripomenuli jedenáste vý-
ročie od smrti manžela, otca, švagra a starého otca 

Františka Kúra.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Sú ľudia, ktorí v živote znamenali viac, než tí os-
tatní.
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 2. februára sme si pripomenuli trináste výro-
čie od smrti otca, starého a prastarého otca

Františka Šantrocha.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Tá rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach našich si stále s nami.

Dňa 9. februára sme si pripomenuli smutné piate 
výročie úmrtia 

Jána Gildena.
S láskou spomína manželka, syn, dcéra 

a sestra s rodinou.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, aké bolo predtým.
Život nám nedoprial dlhšie s tebou byť,
už iba spomienka na teba bude s nami žiť.
Dňa 16. marca si pripomenieme smutné ôsme 
výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý  man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor 

Jaromír Rafaj.
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

Odišiel nám rýchlo, nečakane a tá rana v srdci bolí, 
ale krásne spomienky a chvíle prežité s ním zostali 
navždy v srdciach tých, ktorí sme ho milovali.
Dňa 16. februára sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia 

Martina Medveďa. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vy-
padlo.
Tvoja strata tak bolí, keď plameň sviečky ticho 
horí.
Zostali len spomienky a odkaz jediný, ,,chýbaš 
nám v kruhu celej rodiny“.
Dňa 19. januára sme si pripomenuli smutné        
5. výročie úmrtia 

Pavla MESIARA. 
S láskou spomína manželka Margita, dcéra 

Iveta a vnuk Erik.

Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, 
pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s 
bolesťou v srdci spomínať.
Dňa 23.10.2019 sme si pripomenuli nedožitých 
90 rokov a dňa 4.1.2020 smutných 5 rokov, kedy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Július Vránsky. 
Spomínajú manželka, syn Dušan a dcéra Zdenka 

s rodinou.

Odišla si tíško, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Kyticu kvetov na hrob ti kladieme,
s láskou a úctou na teba spomíname.
Dňa 10. marca uplynie smutný druhý rok, ako nás 
opustila milovaná manželka, mama, stará mama, 
sestra a príbuzná

Zuzana Hadžegová.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, synovia 

Ján, Marian a Roman s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Už po štvrtýkrát občianske združenie Valašťania 
v spolupráci s obecným úradom Valaská pripra-
vilo 3. ročník krnohových pretekov. Nakoľko nám 
Perinbaba nedopriala dostatok snehu, museli 
sme situáciu riešiť večerným pretekom nie v na-
šich Potôčkoch, ale v  obci Hronec, časť Majer.  
Trať bola na lyžiarskom svahu, ktorý nám zapo-
žičal majiteľ Mirko Medveď, za čo mu chceme 
veľmi pekne poďakovať. Všetci organizátori sme 
boli vo veľkom očakávaní, koľko príde posádok 
a  divákov.  Nakoľko tieto krne  boli tohto roku 
ako prvé v Slovenskom pohári,  prišlo 30 posádok 

a divákov neúrekom.  Celé preteky dopadli úžas-
ne, ale  nakoľko bola trať krátka,  prebehli dve 
kolá  a časy sa zrátavali.  Myslím si, že pretekári 
si užili pomerne rýchlu a  zľadovatenú trať, ale 
našťastie všetci zišli bezpečne dolu. V cieli nás ča-
kala ľudová hudba Kučeravý Javor, chutný guľáš, 
ktorý navarili  naši členovia Evka Krupová, Jarko 
Kúdelka a Paľko Benedek, za čo im patrí veľké ďa-
kujem.  A ešte niečo k samotným pretekom. Va-
laskú reprezentovalo 8 posádok. Zastúpenie sme 
mali v každej kategórii a aj krásne umiestnenia. 
Kategória ženy: 1. miesto - Patrícia Piliarová, Mi-

chaela Bruncková
Kategória muži: 2. miesto - Juraj Kubove, Jaroslav 
Adamec
zmiešaná posádka: 1. miesto -  Ľubka Stieranko-
vá, Miroslav Zelenčík
Výhercom srdečne gratulujeme. Táto úspešná 
akcia sa nám podarila za pomoci OcÚ  Valaská, 
Technických služieb Valaská,  DHZ  Valaská,  žie-
nok, čo napiekli samé dobroty,  sponzorov, mo-
derátorov a ochotných ľudí. Všetkým patrí veľké 
ďakujem. 

Za OZ Valašťania Renáta Kubove
 

Poďakovanie
V poslednom adventnom týždni sme zažili pekné odpoludnie v ZŠ Jarosla-
va Simana. Pani učiteľka Soňa Skladaná a Martina Tyčiaková spolu so žiak-
mi pripravili pre nás pásmo o Vianociach kedysi a dnes. Patrí moja veľká 
vďaka p. učiteľkám, žiakom, aj starým mamám, ktoré za odmenu priniesli 
koláčiky od výmyslu sveta. Ešte raz ďakujem za príjemne strávený spoločný 
čas.

Norika Mozolová (stará mama Šimonka M.)

Vďaka dobročinnosti počas adventu na Námestí 1.mája bol pon-

delok 23.12.2019  pre viacerých ľudí z našej obce jedinečný. For-

mou finančnej zbierky podporili ľudia dobrej vôle najmä tých, 

ktorí prežívajú v tomto čase  neľahké, životom skúšané obdobie. 

Prípravy na Štedrý deň vrcholili aj u nás, keď k nám osobne prišli 

členky výboru MO MS pani T. Vilhanová, pani A. Badinková a pani 

T. Sedláková. Milo prekvapili a štedro obdarili okrem iných aj moju 

mamku. Radosť z neočakávanej návštevy bola obojstranná. Vyslo-

vené želania do ďalších dní povzbudili, pohladili dušu a oteplili 

srdcia. Spolu ideme ďalej. 

Tam, kde ľudia žijú aj pre druhých, kvitne pravé šťastie.

Ešte raz srdečná vďaka všetkým za Vašu  dobroprajnosť.   

 Lídia Rolincová

VENUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ 
Aj tento rok je možnosť poukázať 2% z vašich daní neziskovej organi-
zácii Pekný deň. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu na-
šej činnosti darovaním 2% z vašej dane, ktorú odvádzate do štátneho 
rozpočtu. Príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok, sú to penia-
ze, ktoré musíte odviesť do štátneho rozpočtu. Ak ste sa rozhodli, že 
nás podporíte, do príslušných koloniek daňového priznania uveďte: 
Suma 2% z vašej dane: ... €
IČO: 37953761 
Právna forma: občianske združenie 
Názov: Pekný deň 
Sídlo: Nám. 1. mája 460/8, 97646 

Valaská OZ Pekný deň vám ďakuje

POĎAKOVANIE


