
4000 rúšok, ktoré sme postup-
ne rozdali všetkým občanom 
našej obce. 

Pravidelne zasadá krízový 
štáb obce, kde v  spolupráci 
s  prizvanými lekármi prijíma-
me rôzne opatrenia a  úlohy. 
Začali sme s  dezinfekciou ve-
rejných priestranstiev ako sú  

zastávky, lavičky, kontajnery na komunál-
ny a separovaný odpad a zábradlia. Našu 
obec sme dezinfikovali už niekoľkokrát 
a budeme v tom pravidelne pokračovať. 
Vaše zdravie je pre mňa v týchto dňoch 
prvoradé.

Zároveň spolu s poslaneckým zborom mys-
líme aj na miestnu podnikateľskú obec, 
ktorá musela zo dňa na deň zavrieť svoje 
prevádzky, a tak mnohí z nich zostali úpl-
ne bez príjmu. Na finančnej komisii som 
navrhol možné riešenia pri platení nájmu 
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Cyklotrasa Brezno 
– Valaská

Svet sa spomalil, 
ale život v MŠ 
pokračuje online

Mama – aké jednoduché slovo. Je to slovo, ktoré každé dieťa povie 
ako prvé. Také jednoduché, no tak silné a dôležité. V tomto slove je 
vyjadrené asi všetko. Mama predstavuje trpezlivosť, obetavosť, chá-
pavosť. Mama je tá, ktorá ofúka boľačky, ktorá sa teší z našich úspe-
chov, no trápi sa aj pre naše starosti. No nie každá žena môže byť 
mamou. Je veľa takých, ktoré majú deti, no nevedia alebo nechcú 
sa o ne postarať. No je mnoho tých, ktorým príroda zobrala nádej 
stať sa matkou, hoci ich srdce je naplnené veľkou láskou. No ženu 
nerobí matkou len  to, že daruje život. Aj keď tento fakt je nádherný 
a neoceniteľný. Skutočná mama sa stáva z každej ženy až vtedy, keď 
dieťa rastie v jej duši. Keď je jej srdce vždy otvorené, chápajúce 
a milujúce. Aj keď nie sme spolu a často nás delí mnoho kilometrov, 
srdce matky stále bije pre svoje dietky. 
Jeden deň v roku patrí mamám, je to Deň matiek, kedy sa naše po-
hľady a slová vďaky viac ozývajú a prejavujú mamám najkrajší cit, 
aký môže človek človeku dať, a to je láska.
Milé mamy, maminky a mamičky, prajem Vám veľa zdravia, veľa 
trpezlivosti a lásky, aby ste tu boli stále, lebo Vy ste náš ostrov zá-
chrany.

Váš starosta

Vážení spoluobčania,
kríza zasiahne každého z nás a s 
určitosťou môžeme povedať, že 
aj našu obec. Museli sme prijať 
opatrenia na zabezpečenie bez-
problémového chodu obce, no 
predovšetkým sa snažíme  urobiť 
všetko pre zachovanie štandar-
du pre všetkých našich občanov.
 
Prvým opatrením, ktoré sme urobili hneď 
na začiatku vyhlásenia mimoriadnej si-
tuácie na Slovensku, bolo pozastavenie 
všetkých kultúrno-spoločenských, či špor-
tových podujatí organizovaných obcou. 
Toto nariadenie je vydané na dobu neurči-
tú. Mrzí ma to, nakoľko naša obec žije sku-
točne bohatým kultúrno-spoločenským 
životom, no dnes je to naozaj nevyhnutné.
Na začiatku krízy nám bola zo strany štátu 
udelená povinnosť nosenia rúšok. Oslovili 
sme krajčírky v našej obci, ktoré sa o všetko 
postarali. Za necelé dva týždne ušili skoro 

UPOZORNENIE!
Redakčná rada upozorňuje všetkých prispievateľov do VH, že sa 
mení termín uzávierky z pôvodného 20. v mesiaci pred vydaním 
na 15. v mesiaci pred vydaním, t.j. v každom párnom mesiaci.

a  verím, že na najbližšom zastupiteľstve 
to spoločne schválime. Úprimne, neviem si 
predstaviť, že by po skončení krízy zostali 
naše obchody alebo prevádzky zatvorené. 
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali 
v  tejto situácii. Krajčírkam za šitie rúšok, 
darcom látky za materiál, dobrovoľníkom 
za to, že roznášali rúška, obchodníkom za 
trpezlivosť, opatrovateľkám za to, že sa sta-
rajú o našich starkých, hasičom, doktorom, 
lekárničke, sestričkám, občianskym zdru-
ženiam, zamestnancom OcÚ i poslancom.
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým za 
to, že ste disciplinovaní a dodržujete naria-
denia, ktoré vydal Úrad verejného zdravot-
níctva SR.

Verím, že túto zaťažkávajúcu skúšku spo-
ločne zvládneme.

S úctou a prianím pevného zdravia
Mgr. Peter Jenča

Mama – to slovo krásne,
až pri tom človek žasne.
Vyslovujem ho každý deň
a pritom sa usmejem.
Si ako krásny sen,
čo zalial našu zem.
Na každý žiaľ máš liek,
vôkol teba počuť smiech.

SVIATOK VŠETKÝCH MÁM

Autor ilustrácie: 
Mgr. Rastislav Turňa
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SVET ZASIAHLA PANDÉMIA V PODOBE CHOROBY COVID-19
ČO JE TO KORONAVÍRUS COVID-19

Nový koronavírus z roku 2019 je závažný akútny respiračný syndróm 
koronavírus-2 (SARS-CoV-2), pričom choroba s ním spojená sa nazý-
va COVID-19. Patrí do známej skupiny, v ktorej sú vírusy ako SARS a 
MERS. Predstavuje nový kmeň koronavírusu, ktorý bol identifikovaný 
v Číne na konci minulého roka.

AKO SA CHRÁNIŤ - PREVENCIA
Časté umývanie rúk mydlom a vodou po dobu minimálne 20 sekúnd. 
Dá sa použiť aj dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 
Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Zakrývajte si nos a 
ústa pri kašľaní jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú zahoďte 
po použití do koša, alebo ohnutým lakťom. Vyhýbajte sa blízkemu 
kontaktu s ľuďmi, u ktorých sú viditeľné prejavy nádchy alebo chríp-
ky. Dodržujte vzdialenosť približne 1,6 m od nakazeného. Údajne 
stačí 15 minút na to, aby sme sa nakazili. Noste ochranné rúško, ak 
sa zdržujete v blízkosti človeka s respiračným ochorením. Dbajte v 
domácnosti na zvýšenú dezinfekciu povrchov. Zabráňte nechráne-
nému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. Mäso a 
vajíčka dôkladne prevarte.

PRÍZNAKY OCHORENIA
Ochorenie je vysoko infekčnou nákazou, ktorá sa prenáša vzduchom 
z človeka na človeka. Spôsobuje akútne respiračné ochorenia – ví-
rusovú pneumóniu. U nakazeného sa môžu prejaviť príznaky virózy, 
resp. klasických respiračných ochorení, napr. chrípky – teplota nad 
38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, bolesť 
hlavy, sťažené dýchanie a únava. V niektorých prípadoch sa objaví aj 
zápal pľúc. Inkubačná doba pri tomto type koronavírusu je zvyčajne 
2 až 14 dní.

ČO ROBIŤ, AK MÁTE PRÍZNAKY
Je dôležité ihneď kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí 

Od momentu vyhlásenia mimo-
riadnej situácie na celom území 
Slovenskej republiky obec Valaská 
reagovala veľmi pohotovo. Staros-
ta obce zvolal prvý krízový štáb 
v dôsledku tejto situácie už 9. mar-
ca. Odvtedy krízový štáb zasadal 

postup liečby, alebo lekársku pohotovostnú službu. Informujte leká-
ra o svojom pobyte v rizikovej oblasti. Zatiaľ sa liečte doma na lôžku 
v samostatnej izbe. Nikam nechoďte, vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi 
a dodržiavajte hygienu.                                                          Mgr. Kmeťová

Valaská reagovala okamžite -  prijímala opatrenia priebežne
päťkrát. 
Obec prijala niekoľko opatrení:
•	zriadenie non-stop linky pre osa-

melých seniorov; 
•	osamelí seniori, či obyvatelia 

obce  v  dobrovoľnej karanténe 
môžu požiadať o  zabezpečenie 

nákupu potravín, či liekov pro-
stredníctvom úseku sociálnych 
vecí obecného úradu. V prípade, 
že túto službu využijú, je toto po-
trebné nahlásiť počas pracovné-
ho dňa v čase od 09.00  do 10.30;

•	bezplatné zabezpečenie ochran-
ných rúšok pre všetkých obyva-
teľov obce, ako prví rúška dostali 
seniori;

•	zrušila všetky plánové kultúr-
no-spoločenské podujatia, táto 
povinnosť sa vzťahuje aj na práv-
nické osoby, občianske združe-
nia a  organizácie a  platí až do 
odvolania; 

•	dezinfekcia verejných priestran-
stiev ako sú lavičky, smetné koše, 
autobusové zastávky a  autobu-
sové stanice;

•	o  vykonávaných a  platných 
opatreniach vlády a  hlavného 
hygienika obec informuje svo-
jich občanov priebežne, pro-
stredníctvom webovej stránky 
ako aj obecného rozhlasu;

•	Obecný úrad Valaská a Technické 
služby Valaská pracujú v pohoto-
vostnom režime. 

Nachádzame sa v zaťažkávajúcom 
období, a  preto je veľmi dôležité, 
aby sme si navzájom pomáhali.

Koronavírus COVID-19 si nevybe-
rá miesto ani lokalitu. Je len na 
nás, ako sa zodpovedne posta-
víme voči tejto nákaze, aby sme 
to zvládli v  čo najkratšom čase 
a s najmenšími stratami, a predo-
všetkým dodržiavali všetky naria-
denia. 
Všetky prevádzky okrem potravín, 
drogérie a  lekárne, zvieratkárne   
sú uzatvorené až do odvolania. 
Zariadenia, ktoré poskytujú stra-
vovanie, môžu stravu iba vydávať, 
avšak v  priestoroch zariadenia sa 
občania  nemôžu zdržiavať. Všet-
ky bary a iné zariadenia zostávajú 
uzatvorené. Na nákup je potrebné 
využívať nevyhnutný čas a zbytoč-
ne sa v prevádzke nezdržiavať. Je 
nevyhnutné, aby zákazníci, ale aj 
predavačky boli chránení rúškom, 
poprípade okuliarmi a  rukavica-
mi.  Do prevádzok je potrebné 
vchádzať po jednom, bez  svojich 
blízkych. Je nevyhnutné, aby všet-
ci občania akceptovali čas nákupu 
seniorov, a  to denne od 09.00 do 
12.00 h. Seniori sú najrizikovejšou 
kategóriu a  je nevyhnutné ich aj 
takýmto spôsobom chrániť.  Ďalej 
dôrazne žiadame tých občanov, 
ktorí sa pred prevádzkami zdržia-
vajú za účelom požívania nápojov, 

Informácia ako dlho vydrží vírus na rôznych povrchoch a prečo je potrebné 
dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia 

Banskobystrický samosprávny kraj spustil projekt pre seniorov
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Prognózy vývoja ekonomiky sú rôzne, no v žiadnom prípade nie po-
zitívne. Množstvo ľudí sa obáva o svoju prácu, či svoje živnosti.  Pokiaľ 
nebude spustená ekonomika, čakajú nás  veľmi ťažké časy. 
Naša obec hospodárila v predchádzajúcich obdobiach viac než dobre, 
ale, žiaľ, aby ustála túto zaťažkávajúcu skúšku, tiež musí robiť prísne 
opatrenia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila prognózy 
s cieľom informovať o potencionálnych vplyvoch pandémie koronaví-
rusu na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Dokument 
obsahuje tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reál-
neho hrubého domáceho produktu (Ďalej iba „HDP“) v  tomto roku 
a  vládne opatrenia v  rôznom trvaní. Jednotlivé makroekonomické 
scenáre majú vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb (ďalej iba 
„DPFO) cez odhadovaný vývoj mzdovej bázy. Opatrenia vlády, ktoré 
sú v  odhadoch započítané, obsahujú balíček opatrení z  18. marca 
2020 a dočasne upravené pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôso-
bia výpadky dane. 

Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac
Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace
Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace

Ak by sme išli podľa scenára č. 1 – obec pocíti pokles výnosu  DPFO 
o niečo cez sto tisíc eur, ak by sme sa držali scenára č. 3, to je už viac 
ako 460 tisíc eur!
Obec Valaská tak okamžite reagovala na zverejnené prognózy a ob-
medzila čerpanie bežných výdavkov iba na zabezpečenie ochranných 
rúšok a nákupu dezinfekcie, nevyhnutné opravy a bežnú údržbu, kto-
ré je možné vykonávať v rámci hygienicko-epidemiologických opat-
rení. Zatiaľ. Bude však musieť pristúpiť k ďalším opatreniam, o ktorých 
vás budeme priebežne informovať. 
Musím zdôrazniť, že aj práce aktivačných pracovníkov boli v  plnom 
rozsahu pozastavené. Čo sa okamžite odzrkadlilo na „výzore“ našej 
obce. V druhej polovici apríla vláda svoje rozhodnutie prehodnotila 
a aktivační pracovníci opäť mohli vykonávať svoje činnosti, opäť však 
za prísnych podmienok. Verím, že občania toto chápu  a budú tole-
rantní. Tolerantní by sme však nemali byť k tým, ktorí svojím vlastným 
pričinením a bezohľadnosťou neustále tento neporiadok robia.

Mgr. Peter Jenča

aby od takého konania upustili. 

Od samotného vyhlásenia mimo-
riadnej situácie sa neustále stre-
távame s  tým, že ľudia akceptujú 
takmer na 99% nosenie rúška, av-
šak  pekné počasie poniektorých 
láka k  zoskupovaniu sa v  skupin-
kách na námestí, na ihriskách, v al-
tánkoch. Opakovane vyzývame 
všetkých, ktorí tak činia, aby svoj 
voľný čas využili zmysluplnejšie 
a  predovšetkým bezpečnejšie. 
Obrátil som sa na riaditeľa odboru 
poriadkovej polície OR PZ v Brezne 
so žiadosťou o súčinnosť, a to tým, 
že bude v obci pravidelne vykoná-
vať hliadkovaciu činnosť polícia. 
Je smutné, že musím pristupovať 

k  takýmto opatreniam len preto, 
že niekto nechce rešpektovať svo-
ju vlastnú bezpečnosť a tobôž nie 
bezpečnosť ostatných!
Je nevyhnutné, aby každá osoba 
svojím správaním prispela k  čo 
možno najlepšiemu zvládnutiu 
tejto zložitej situácie, aby svojím 
konaním neprispela k  šíreniu ná-
kazy a  neohrozovala zdravie ľudí. 
V tomto ponímaní je nevyhnutné 
prijímať a  akceptovať vydané na-
riadenia. Opatrenia slúžia na to, 
aby bolo obyvateľstvo čo najviac 
a najúčelnejšie chránené a zabrá-
nilo sa tak šíreniu tohto ochorenia. 
Cieľom opatrení je ochrana zdra-
via ľudí a predchádzanie úmrtiam. 

Mgr. Peter Jenča

Koronavírus zasiahne ekonomiku 
a nevyhne sa tomu ani Valaská

Milí naši čitatelia, občania Valaskej!
   V týchto zvláštnych časoch pandémie,  keď nikto nevie s určitosťou 
povedať, čo bude ďalej, ako to celé dopadne,  čo sa ešte stane, len ne-
určito tušíme, že už asi nikdy nebude tak, ako predtým, želáme vám 
všetkým veľa odvahy, sily a viery, že keď sa zbavíme korona vírusu, 
stanú sa z ľudí lepší ľudia, ktorí si budú vzájomne pomáhať, chrániť 
vzťahy, životné prostredie, prírodu a že ľudia na celom svete dosta-
nú ešte šancu byť skutočnými ľuďmi, ktorí si budú vážiť ten vzácny 
dar, zdravie, život, vážiť si iných ľudí, samých seba a nepodpiľovať si 
konár pod sebou, aby sme nespadli do hlbiny zatratenia.
   Pomáhajme svojou troškou zachraňovať seba, planétu Zem. 
Z  malých vecí, z  malej pomoci sa rodia tie veci veľké. Ako začať? 
Návodov sme dostali už veľa, treba začať od seba, od svojho zod-
povedného správania.

Redakčná rada

V  súvislosti s  vyhlásením mimoriadnej situácie s  ohrozením verej-
ného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 je upravený 
rozsah stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí 
občanov nasledovne:
v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. od 16.03.2020 do 23.03.2020.  

 plk. Ing. Marek Ridzoň, riaditeľ

Úprava stránkových hodín v týždni určených na vy-
bavovanie žiadostí občanov na oddeleniach OR PZ
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Projekt cyklotrasy medzi mestom Breznom 
a obcou Valaská je v dnešných dňoch asi naj-
viac skloňovanou témou v našej obci.
Už roku 2015 začali prichádzať prvé informá-
cie o  vybudovaní cyklotrasy. Mesto Brezno 
vypracovalo projekt na takúto veľkú investí-
ciu, ktorú nakoniec aj získalo. Projekt je pod-
porený z  Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja - investícia v hodnote 1 400 000 eur 
a samotné mesto ju bude financovať v sume 
400 000 eur z vlastných zdrojov. Mesto Brez-
no zabezpečilo všetky potrebné dokumenty 
a vypracovalo projekt. V roku 2017  obecným 
zastupiteľstvom bolo schválené uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena za účelom vybudovania cyklotrasy 
Brezno – Valaská. „Nikto však nič nevedel“. 
To, kde sa stala chyba, je už zbytočné riešiť. 
Vybudovanie cyklotrasy sa už zrušiť nedá. Ak 
by tomu tak aj bolo, neviem a ani si nechcem 
predstaviť, aký by to malo právny dopad pre 
našu obec. Pre mňa je dôležité vyriešiť vznik-
nutú situáciu, a to v prospech občanov. 
Prišla prvá informácia o  začiatku realizácie 
cyklotrasy, ktorá ma postavila na nohy. Ne-
mohol som sa len prizerať, nakoľko som sám 
mal veľa otázok k  realizácii. Dohodol som 

POĎAKOVANIE 

Pred veľkonočnými sviatkami spustil petičný výbor v  zložení Ing. 
Zuzana Rolincová MSc., Radovan Sepeši, Ľubomír Múka, PaedDr. 
Adriana Šajgalíková a Peter Kormanský petíciu za pozastavenie rea-
lizácie projektu cyklotrasy Brezno - Valaská. Ako obyvatelia Valaskej 
sme neboli zapojení v prípravnej fáze projektu v rokoch 2015 - 2017. 
Bližšie informácie sme sa dozvedeli až po poklepkaní základného 
kameňa v marci 2020. Našu obec sme požiadali o zodpovedanie zá-
kladných otázok o projekte. Odpovede, ktoré sme dostali, bohužiaľ, 
neriešia vôbec alebo len veľmi stručne BEZPEČNOSŤ CHODCOV, CYK-
LISTOV, ODVODNENIE a VJAZDY. Mnohí z nás sú cyklisti a podporujú 
myšlienku vybudovania cyklotrasy, ale nie za každú cenu. Preto bola 
pripravená a  spustená petícia. Aj v  týchto pohnutých časoch ju, za 
prísnych hygienických opatrení a  vo veľmi krátkom čase, podpísalo 
274 občanov. Ďakujeme všetkým podporovateľom a konštruktívnym 
kritikom. Úprimne dúfame, že naše hlasy budú vypočuté.  

   Petičný výbor

Udalosti uplynulých dní mi nedajú,  
aby som nereagoval  na „poctivo“ 
odvedenú prácu zamestnancov a 
poslancov nášho zastupiteľstva z 
OcÚ  našej obce/česť výnimkám/, 
ktorí tam „pracujú“ od roku 2015 
do dnešnej doby, a bola im zvere-
ná dôvera našich občanov, ktorí 
ich volili.
Nemienim ich tu menovať, a  tým 
podnecovať nepriateľské nálady 
a nevraživosť voči nim,  tak popu-
lárne medzi ľuďmi v dnešnej dobe. 
Je na ich vedomí a  svedomí/ak 
ešte dáke majú/, ako sa pozrú ob-
čanom priamo do očí a ako s tým 
budú ďalej žiť.
Aby som však prešiel k  podstate 
veci, hore zmienení zamestnan-
ci a  poslanci boli oslovení v  roku 
2015 mestom Brezno/zámerne 
nekonkretizujem/ o  plánovanom 
projekte a  následnej realizácii 
výstavby cyklotrasy vedúcej aj 
po ulici Cesta osloboditeľov/nie 
ako bolo deklarované zaintere-
sovanými po ceste I/66/, ktorá sa 
nachádza v  materskej časti obce 
Valaská. Ako čas plynul a  prácou 
zaneprázdnení, hore spomenutí  
akosi pozabudli alebo sa nemieni-
li danou problematikou zaoberať, 
tobôž informovať občanov do-
tknutej oblasti o  pripravovanom 

si stretnutie s  pánom primátorom JUDr. To-
mášom Ábelom, PhD., kde mi bolo všetko 
objasnené. Už vtedy som ho informoval, že 
niektoré veci tam neboli zahrnuté. Dohodli 
sme si preto stretnutie s projektantom a re-
alizátorom, aby sme si to všetko spoločne 
prešli. Niekoľkokrát sme spolu prešli celou 
cestou kadiaľ by mala viesť cyklotrasa v na-
šej obci. Zastavili sme sa pri každej bráne, pri 
každom plote, aby sme si ujasnili, ako sa to 
bude riešiť.
Mal som naplánované stretnutie s  občanmi 
v dotknutej časti, ale nakoľko vznikla krízová 
situácia, tieto stretnutia sme museli zrušiť.
Výstavba cyklotrasy bola na tento čas po-
zastavená, aby sme si mohli doriešiť sporné 
otázky pri realizácii.
Boli spísané otázky na realizátora, ktoré nám 
boli zodpovedané. No ani to nestačilo, a tak 
sa  ujala iniciatívy pani poslankyňa obecné-
ho zastupiteľstva s realizáciou petičnej akcie 
na pozastavenie projektu. Aj napriek tomu, 
že sme sa dohodli, že s  petíciou počkajú 
až na výsledok, ako sa s tým vysporiada-
me.
Na základe nových udalostí som promptne 
reagoval a  zvolal som si stretnutie s  petič-

ným výborom a  prizval som aj pána primá-
tora Tomáša Ábela, aby sme sa mohli o všet-
kom v  pokoji porozprávať. Ten petičnému 
výboru všetko vysvetlil a  dal odpovede na 
všetky otázky.
Spoločne sme sa dohodli, že znova prejde-
me celú trasu a  verím, že sa dohodneme 
s každým občanom, ktorého sa tento projekt 
dotkne k spokojnosti všetkých.
Pri prvých spoločných stretnutiach sme sa 
rozprávali aj o  možnej oprave celej Cesty 
osloboditeľov. Pre ozrejmenie - táto cesta 
spadá pod regionálnu správu ciest teda VÚC 
a obec by investovať do jej opravy nemohla. 
Na poslednom stretnutí ma potešil dobrou 
správou, čo zopakoval aj petičnému výboru, 
že poslanci VÚC sa dohodli na 300 tisícovej 
investícii na obnovu už spomínanej Cesty 
osloboditeľov. 
Viem, že je to na predstavu každého z  nás 
veľmi náročné, ale v  konečnom dôsledku, 
a tomu pevne verím, budeme všetci spokoj-
ní. Naša obec aj touto realizáciou môže byť 
ešte atraktívnejšou, ako momentálne je. Ve-
rím, že budovanie cyklotrás v našom regióne 
podporí nás všetkých v  utužovaní zdravia 
v rámci zdravého životného štýlu a budeme 
mať možnosť využívania  krásnej, bezpečnej 
a hlavne ekologickej dopravy.

S úctou Mgr. Peter Jenča

Cyklotrasa Brezno - Valaská

„Poďakovanie“  našim zamestnancom a poslancom OcÚ Valaská za vykonanú 
prácu  v prospech občanov materskej časti obce Valaská

zámere, aby sa k tomu vyjadrili.
 V  roku 2016 boli znovu oslovení 
mestom Brezno, ale už s  konkrét-
nym návrhom  na uzatvorenie 
zmluvy o  budúcej zmluve o  zria-
dení vecného bremena za účelom 
vybudovania cyklotrasy Brezno – 
Valaská. V  tom čase už zasadala 
komisia pre rozvoj obce Valaská, 
ktorá sa danou problematikou za-
oberala a na pracovnom stretnutí 
poslancov vysvetlila podrobnosti 
k  danej problematike. Ako im to 
vysvetlila, si môžete prečítať v roz-
prave zo dňa 1.3.2017  uvedenej 
v  Zápisnici z  18. zasadnutia OZ 
Valaská od strany 16 po stranu 19. 
Kto má záujem sa o tom dozvedieť 
viac, môže si to nájsť na interne-
te. Ja sa tu nemienim s  tým zao-
berať.  No zase sa akosi zabudlo 
informovať aj občanov dotknutej 
oblasti, tobôž zvolať stretnutie 
s  následným oboznámením ob-
čanov o  pripravovanom projekte 
a  plánovaným uzatvorením spo-
menutej zmluvy.
Prišiel rok 2017 a došlo k schvále-
niu a uzavretiu zmluvy o  zriadení 
vecného bremena spočívajúceho 
v  práve zriadenia stavby cyklot-
rasy Brezno – Valaská medzi ob-
cou Valaská a  mestom Brezno za 
jednorazovú odplatu 1,00- EUR (1 

euro). Občanov znovu neinformo-
vali.
Je tu rok 2020 a občania materskej 
časti Valaská zisťujú, že sa začína 
budovať akási cyklotrasa z Brezna 
cez Valaskú a zostávajú v nemom 
úžase, ako k tomuto všetkému do-
šlo, až teraz si niekto uvedomil, že 
by bolo načase informovať aj ob-
čanov, čo sa deje na ich ulici.
Na základe uvedeného Vám 
chcem, páni poslanci, „poďako-
vať“ za „svedomito“ odvedenú 

prácu, ako aj hájenie záujmov ob-
čanov našej rodnej obce Valaská. 
Pevne verím, že naši pradedovia 
a  dedovia sa neobracajú v  hro-
boch, dívajú sa zhora na svojich 
potomkov  a spokojne odpočívajú. 
Dúfam, že nebudete zvaľovať vinu 
na predchádzajúcich poslancov, 
nakoľko väčšina z Vás sedí na sto-
ličkách OcÚ Valaská aj v súčasnej 
dobe.
Váš „spokojný“ občan

Peter Kormanský



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 5

Zaujímavé, že „ďakujete“ našim zamestnancom 
a poslancom, ale v závere píšete len poslancom, 
evidentne ste si chceli buchnúť len do poslancov. 
Ale na hlavnú postavu, ktorá dostala odporúča-
nie od zastupiteľstva to riešiť s  dotknutými ob-
čanmi ako v roku 2015, tak aj v roku 2017 si ani 
nespomeniete, však? Nebudete proste kopať do 
svojho. Teraz nebudem myslieť Vás osobne,            p. 
Kormanský, ale všeobecne občanov. 
Vážení občania, my -  poslanci ako verejní čini-
telia  - musíme zniesť aj kritiku, o  ktorú v  našej 
obci nie je núdza. Ale ak chcete kritizovať, naj-
prv si zistite všetky fakty /v článku je viacero ne-
presností/, aby ste sa potom nemuseli hanbiť Vy. 
Zistite si, ako funguje samospráva a kto je za čo 
zodpovedný, a nakoniec sa pozrite sám na seba, 
či ako občan som si splnil svoju úlohu na riadení 
samosprávy. Lebo aj občan je súčasťou riadenia 
obce. Každý občan má možnosť sa spýtať či už 
poslancov, starostu alebo prednostu na hocičo. 
Pri každom z  týchto stretnutí bolo aj niekoľko 
občanov z dotknutej oblasti a živo sa o to zaují-

Vyjadrenie zástupcu starostu obce k cyklotrase Brezno - Valaská

Vážení občania! 
Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom 
živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú 
typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní 
odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred 
tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť 
veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok 
nie je výnimkou. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo 
ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľ-
mi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na živo-
toch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekolo-
gické škody, napr. stratu časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či 
panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona 
o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia 
tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výš-
ky 331€, resp. v blokovom konaní do výšky 100€, právnickej oso-
be alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu 
až do výšky 16 596€. 
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyzna-
čujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov: 
·   zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach, kde by sa oheň 
mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti lesa, opekač-
ky v lesných porastoch mimo určených a vyznačených miest a pod.), 
· zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov, 
·  zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Fyzické osoby by mali vyššie uvedené opatrenia a zákazy rešpektovať 
hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t.j. v 
jarnom a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí. 
Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť:
 · vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 
· požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostried-
kami (haluz alebo vrecovina - „ubijeme oheň“, čím zamedzíme prístupu 
vzduchu, a tým ho uhasíme, resp. vykonáme nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie jeho šírenia,
·   ak máte po ruke vodu, majte šaty vždy mokré a dýchajte cez mokrú 
ochrannú šatku.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôleži-
tá! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripra-
vení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte 
hasičov na tel. čísle 150 alebo 112.

Prajeme vám pokojné prežitie jarného obdobia bez zbytočných po-
žiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne

V tomto roku bude 25 rokov od vzniku 
Spolku bývalých urbarialistov – pozem-
kové spoločenstvo Valaská, terajšie Ur-
bárske spoločenstvo (UPS).
Tradícia spoločného obhospodarova-
nia pozemkov a lesov v našej obci pod-
ľa historických dokladov siaha až do 18. 
storočia. V čase vládnutia najslávnejšej 
uhorskej panovníčky Márie Terézie 
(1717 – 1780) bol v  roku 1767 vyho-
tovený tzv. Tereziánsky urbár – kniha 
obsahujúca súpis poddanskej pôdy, 
ktorej vlastníkom bol zemepán a  drži-
teľom urbárny sedliak. Do roku 1767 
bol realizovaný aj vo Valaskej, kde bolo 
81 užívateľov urbárskej pôdy. V ďalších 
rokoch sa ľudia menili z  pokolenia na 
pokolenie, ale systém sa nemenil do 
2. svetovej vojny. V  roku 1942 spolok 
viedli: predseda - Peter Zelenčík, lesný 
gazda - Martin Havrila, pokladník - Emil 
Mojžiš, zapisovateľ - František Štubňa, 
hájnik - Móric Urban. Na valnom zhro-
maždení v  roku 1946 boli do funkcií 
zvolení: Peter Zelenčík - predseda, Ka-
rol Zelenčík – gazda, Július Bánik – pok-
ladník, František Štubňa – zapisovateľ, 
Štefan Baník Hungár, Štefan Baník Va-
lonzák.
Po druhej svetovej vojne – zmene spo-
ločenského poriadku bolo súkromné 
vlastníctvo pozemkov zákonom SNR č. 
81/1949 Zb. dovtedy vedené na PKV č. 
6 znárodnené, urbáristi stratili vlastníc-
tvo k  pôde. Zrušený bol aj Spolok bý-
valých urbarialistov Valaská. Lesné po-
zemky neboli zoštátnené a  preto boli 
na základe Č. d. 1568/1950 evidované 
na PKV 1485. Ako vlastník v  1/1 bolo 
uvedené Urbárske spoločenstvo 976 
46 Valaská. V ďalších rokoch bol užíva-
teľom pozemkov ŠM Valaská.
V  roku 1991 vyšiel zákon 330/1991 
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. 
Požiadavky na vydanie nehnuteľností 
neboli riešené, lebo došlo k  územnej 

reorganizácii – v  roku 1994 bol vytvo-
rený okres Brezno. Rozpory v názoroch 
na obnovenie spoločného hospodáre-
nia boli ukončené na mimoriadnom 
valnom zhromaždení Spolku bývalých 
urbarialistov Valaská dňa 15.11.1995.
Do vedenia boli zvolení: Jozef Pacera 
– predseda, Jaromír Rafaj – podpred-
seda, Ing. Ľubomír Krupa – hospodár, 
Ing. Ivan Štubňa – tajomník, Marián 
Makovník – člen. V  roku 1996 nastala 
zložitá situácia. Vetrená smršť postihla 
124 ha lesov. Na jej likvidácii bolo  za-
zmluvnených sedem externých firiem. 
Výbor dobre organizoval likvidáciu, 
preto vo voľbách dňa 23.3.1996 boli do 
výboru spoločenstva zvolení: Ing Krupa 
– predseda, Ing. Lehotský – hospodár, 
Ing. Štubňa – tajomník, Rafaj – člen 
a Hahn – člen.
V  roku 2000 ďalšia veterná smršť za-
siahla naše lesy. Dobrá činnosť výboru 
sa odzrkadlila na výške dividend čle-
nov. V  rokoch 1998 až 2002 boli divi-
dendy vo výške 10 až 15 Sk/podiel, čo 
znamenalo až 51  000 Sk.- pre niekto-
rých členov s väčším počtom podielov. 
Zasiahnuté plochy boli vysadené nový-
mi sadenicami.
Priznanie vlastníckeho práva k  nehnu-
teľnostiam na území Valaskej bolo 
vykonané Rozhodnutiami Okresného 
úradu v  Brezne č. PPLH – 1339/97/S1 
– poz. 11.8.1997 a ďalšími rozhodnutia-
mi. Na základe týchto rozhodnutí boli 
vyhotovené listy vlastníctva:
v k.ú. Valaská LV 1500, LV 2053, LV 2102,
v k.ú. Bystrá LV 733,
v k. ú Horná lehota LV 1793 a LV 1882, 
po ROEPe LV 3286 a LV 3287,
v k.ú Brezno LV 6424 a LV 11699. Z PKV 
1485 bol vyhotovený LV 1515,
v k. ú. Valaská, ako vlastník – Pozemko-
vé spoločenstvo Valaská v 1/1.
Do ďalších rokov želám UPS veľa úspe-
chov, Ing. Štubňa.

Výročie UPS Valaská

mali. Ale Vy si to všimnete, až keď Vám kopú pred 
domom. Keď vidím, ako sa viete mobilizovať cez 
sociálne siete teraz, tak prečo nie predtým? Tieto 
otázky, ktoré kladiete teraz, mohli byť dávno za-
pracované v projekte a nemuseli sme sa tu teraz 
nezmyselne obviňovať. Ja sa ako poslanec pokoj-
ne pozriem komukoľvek z  občanov Valaskej do 
očí, lebo  ja si, ako aj ostatní poslanci, robíme ro-
botu ako najlepšie vieme. Skôr po čítaní príspev-
kov od niektorých občanov na sociálnych sieťach 
by som zvážil aj vyjsť von od hanby. My máme 
momentálne vo Valaskej asi 20 ďalších starostov 
a  minimálne 250 poslancov, ktorí všetko vedia 
lepšie, iba my nič. Viacerí robíte politiku z kútika 
svojho domu cez počítač, kopete do starostu, 
zamestnancov aj poslancov bez zodpovednosti 
za niečo. Preto verím, že do budúcich volieb sa 
títo občania prihlásia za starostov aj poslancov, 
vyhráte to a  ja ako občan si prídem vypočuť, čo 
spravíte a  pod čo sa podpíšete. Rýchlo zbadá-
te, ako funguje samospráva a  samozrejme, čo 
všetko treba dodržať, aby ste neurobili nič proti-

zákonné a hlavne bude na Vás ťarcha zodpoved-
nosti. Nemyslím si, že naši pradedovia a dedovia 
sa otáčajú v  hroboch kvôli cyklotrase, skôr sa 
otáčajú nad zlobou a pokrytectvom ľudí, ktoré tu 
momentálne panujú. Rozumiem, že väčšina z Vás 
je ovplyvnená nepravdivými informáciami o tejto 
cyklotrase. Skúste spolupracovať s  realizátorom 
projektu a verím, že sa to dotiahne k všeobecnej 
spokojnosti pre väčšinu z  nás. Nechcel som to 
takto ostro napísať, ale aj psa, keď dlho bijú, tak 
začne hrýzť. V poslednej dobe je toho až príliš, čo 
sa znáša na hlavu nás, poslancov, starostu aj za-
mestnancov úradu. Prosím Vás, prestaňte s  tým 
a ak chcete obci pomôcť, príďte na zastupiteľstvá 
za poslancami alebo na úrad a povedzte, čo Vás 
trápi, a budeme to spolu riešiť. Nie sme tak sprostí, 
aby sme nepomohli svojim občanom.  
A prosím Vás, nerobte z cyklotrasy vedu. Nie je to 
mínové pole, po nej nebude chodiť cholera ani 
iná choroba, ale ľudia s deťmi. Všetky veci sa pred-
sa dajú doriešiť, ale „musí sa chcieť“.

 Ján Dundovič
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V dnešnej dobe je situácia neľahká 
asi pre každého z nás, svet sa pa-
suje zo zákernou chorobou, ktorá 

nás obmedzuje v  mnohých sme-
roch. Inak to nie je ani v Technic-
kých službách vo Valaskej. Prijali 
sme množstvo rôznych opatrení, 
ktorými sa snažíme chrániť našich 
zamestnancov a všetkých, s ktorý-
mi prichádzame do styku. Jedno 
z najradikálnejších je zamedzenie 
prístupu civilných osôb na naše 
pracoviská. Všetky požiadavky ob-
čanov riešime telefonicky a taktiež 
všetky finančné transakcie rieši-
me bezhotovostne. Medzi ďalšie 
opatrenia patrí samozrejme no-
senie rúška alebo inej alternatívy 
ochrany dýchacích ciest, používa-
nie gumených rukavíc, pravidelná 
dezinfekcia vozidiel a  priestorov 

Buďte zodpovední! Týmito slovami by som začal tento príspevok, 
pretože zodpovednosť je to, čo nás môže v tejto neľahkej dobe naj-
viac ochrániť.  Aj my, hasiči, sme vo svojich radoch prijali protivíruso-
vé opatrenia, ako napríklad sprísnené používanie OOPP,  t.j.  ochra-
na dýchacích ciest, ochrana zraku a  rúk jednorazovými rukavicami. 
My, hasiči, sa staráme v  našej obci hlavne o  dezinfekciu verejných 
priestranstiev, ako sú autobusové zastávky, lavičky,  stojiská smet-
ných košov, zábradlia a vstupy na rôzne verejné miesta. Okrem toho 

však musíme zvládať aj príchod jari a s tým spojený narastajúci počet 
požiarov, ktoré nám našu prácu neuľahčujú. Tento rok sme už absolvo-
vali 12 výjazdov k rôznym udalostiam, najčastejšie sú to požiare trávy 
a rôzneho krovinatého porastu, no už máme za sebou aj dva požiare 
lesa, ktoré patria medzi najnáročnejšie zásahy z hľadiska nasadenia síl 
a prostriedkov. Preto verím, že občania Valaskej nám svojím vzorným 
prístupom nebudú sťažovať našu, už aj tak náročnú, prácu. Prajem 
všetkým hlavne veľa zdravia.

Michal Lengyel

Technických služieb. Situáciu nám 
neuľahčila ani karanténa, v  ktorej 
museli ostať dvaja naši zamest-

nanci, či pozastavenie pracovnej 
činnosti aktivačných pracovníkov 
obce, ktorí nám v  nemalej miere 

 Okrsok č. 1.  Okrsok č. 2  Okrsok č. 3 Okrsok č. 4

Počet voličov  zapísaných v zozname voličov: 1206 1067 431 280

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  746 642 252 141

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 zákona: 731 633 250 139

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 15 9 2 2

Počet platných odovzdaných hlasov: 731 617 248 136

Volebná účasť v percentách: 61,86% 60,17% 58,47% 50,36%

TECHNICKÉ SLUŽBY pomáhajú pri 
čistení našej 
obce, alebo 
z d r a v o t n é 
problémy jed-
ného z  našich 
zamestnancov, 
ktorému touto 
cestou prajem 
skoré uzdrave-
nie. Jednodu-
cho povedané, 
ľudí málo, ro-
boty veľa. Ale aj 
napriek tomu 
sa snažíme, aby sme žili v  pek-
nom a čistom prostredí. Určite ste 
si všimli, že v priebehu minulých 
týždňov sme začali so zametaním 
obecných komunikácií a  zbiera-
ním posypového materiálu použí-
vaného v zimnom období. Taktiež 
sme spustili zberný dvor biologic-
kého odpadu, kde môžu občania 
do vyznačených kójí nosiť konáre 
či trávu. Samozrejme množstvo 
občanov o tejto možnosti ešte ne-

vie, a preto svoje postrihané koná-
re, pokosenú trávu či rôzny iný od-
pad vyhadzujú na ulicu, aj napriek 
tabuľkám rozmiestneným po obci, 
na ktorých stojí: ,,ZÁKAZ SYPAŤ 
SMETI!“. Pevne veríme, že táto si-
tuácia sa do budúcna zlepší a  že 
si nebudeme znečisťovať vlastnú 
obec. Na záver chcem všetkým 
popriať hlavne veľa zdravia v tých-
to ťažkých časoch.

Michal Lengyel

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 
v obci Valaská dňa 29.02.2020
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   Je potešujúce a povzbudzujúce, 
koľko veľkých osobností, čestných 
a statočných ľudí sa nájde v akom-
koľvek čase, v akomkoľvek ťažkom 
období,  dnes, v období úradujú-
ceho korona vírusu, alebo v  mi-
nulosti, keď dohárali vojnové po-
žiare, či po vojne, v časoch totality 
a normalizácie, keď trpeli nevinní 
ľudia, pretože besnela nenávisť, 
predsudky, nespravodlivosť. Ako-
by sa vládna moc snažila Lásku 
zahnať do kúta a  Pravdu vydá-
vať za Lož. Ale Pravde, Láske 
a Dobru sa nedá dlhodobo zaha-
távať cestu. Vždy sa nájdu odváž-
ni a smelí jedinci, ktorí ich oslobo-
dia z vyhnanstva, do ktorého ich 
uvrhli po moci a bohatstve bažia-
ci, nevedomí zlosynovia a ktorí ľu-
ďom túžiacim po lepšom a šťast-
nejšom živote ukážu hrdinovia 
tej ktorej doby svojím príkladom 
cestu. V srdciach mnohých ľudí sa 
skrýva zmysel pre spravodlivosť, 
česť a dobro, len nemajú odvahu 
prejaviť sa navonok. Ale z  času 
na čas prichádzajú chvíle, keď 
trpezlivosť s  nespravodlivosťou 
prekypí a  aj tí nesmelí, čo neve-
ria, že by mohli dokázať prispieť 
k  zmene k  lepšiemu, sa pod ve-

Osobnosti obce Valaská budú ocenené v zmysle Štatútu obce Valaská 
v troch kategóriách. 
Čestné občianstvo obce Valaská  sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu 
jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cena obce Valaská  sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a  vý-
znamné výsledky vedeckej, technickej umeleckej, publicistickej alebo 
verejno-prospešnej činnosti. Osobe alebo osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce alebo jej 
propagáciu doma  i v zahraničí. Občanom, ktorí pomáhali pri záchrane 
ľudských životov a ochrane majetku obce. Výnimočne sa môže udeliť 
cena obce  i po smrti – in memoriam. V takom prípade sa cena odovzdá 
rodinným príslušníkom pocteného. 
Cena starostu obce sa udeľuje osobám, jednotlivcom, kolektívom, 
skupinám osôb, inštitúciám  a právnickým osobám s trvalým pobytom 
v SR, a to aj pri významných jubileách a výročiach, za úspešnú a zásluž-
nú činnosť v prospech obce. O jej udelení rozhoduje starosta obce. 

Posledné zasadnutie  stavebnej komisie pre-
behlo v  januári tohto roku. Už na viacerých 
zasadnutiach komisie pre rozvoj obce, sta-
vebného poriadku a  územného plánu   ako 
aj v komisii pre životné prostredie, poľnohos-
podárstvo a ochranu prírodných hodnôt sa 
prejednávali výruby a úpravy drevín. Ďalšie 
stretnutia komisií sa uskutočniť nemohli z dô-
vodu mimoriadnej situácie COVID-19. Aj na-
priek tomu sa nám podarilo zrealizovať výrub  
a orez niektorých drevín na miestnom cintorí-
ne, ktoré poškodzovali hrobové miesta. Aj to-
uto cestou sa chcem poďakovať Technickým 

Komisia pre rozvoj obce, stavebného poriadku a územného plánu
službám Valaská a  Dobrovoľnému hasičské-
mu zboru Valaská  za príkladnú pomoc v tejto 
oblasti, kde sme nemuseli požiadať o  výrub 
súkromnú firmu,  ale sa to zrealizovalo vo 
vlastnej réžii. Poďakovanie patrí aj nášmu 
pánovi starostovi a nášmu pánovi farárovi za 
ústretový prístup  a  súhlas v  plánovanom 
výrube na cirkevnom pozemku.  
Ďalšie odstraňovanie a úpravy drevín na cin-
toríne chceme pokračovať v jesennom obdo-
bí, keď nám to dovolí vegetačné obdobie. 

Predseda komisie  Martin Krupa

Evidencia udelených cien sa vedie v kronike obce a okrem mena a úda-
jov o ocenenom sa uvedie dátum, stručné dôvody, pre ktoré bola cena 
udelená. 
V  predchádzajúcich vydaniach obecných novín sme vás informovali 
a zároveň žiadali, aby ste predkladali svoje návrhy na ocenenie osob-
ností obce Valaská. Termín ukončenia predkladania návrhov bol 30. ma-
rec 2020. Do tohto termínu sme dostali návrhy nasledovne: 
Čestné občianstvo obce Valaská:  3 osoby
Cena obce Valaská:  6 osôb
Cena starostu obce  Valaská:  4 osoby
Všetky návrhy sa s popisom a odôvodnením - začo sa ocenenie udeľuje 
– predkladajú  obecnému zastupiteľstvu, ktoré ich zváži,  posúdi a pre-
rokuje.  
Ocenenia sa navrhujú udeliť pri významnom 550. výročí prvej písomnej 
zmienky  obce  Valaská na rokovaní Slávnostného rokovania obecného 
zastupiteľstva obce Valaská. Keďže sa situácia veľmi zmenila a skompli-
kovala, toho času nevieme povedať presný dátum, kedy sa slávnostné 
zastupiteľstvo uskutoční, plánujeme tak urobiť najneskôr do konca toh-
to kalendárneho roka. V nasledujúcom vydaní Valaštianskeho hlásnika, 
ale aj na webovom sídle obce Valaská vás budeme o všetkom včas in-
formovať.                                                                                                    D. Králiková

550 rokov Valaskej

dením tých odvážnejších pridajú 
do pomyselného boja so zlom. 
Na takých vzácnych a odvážnych 
ľudí sa časom zabúda, preto je na 
mieste, občas si ich pripomenúť. 
Niektorých našich významných 
rodákov alebo bývalých občanov 
našej obce nemáme ani v pamät-
nej izbe. Dobro v prospech iných 
síce nerobili preto, aby sme ich 
oslavovali, ospevovali, pripomí-
nali si ich, vzdávali im úctu. Ro-
bili to jednoducho preto, lebo 
boli vnímaví ku svojmu okoliu, k 
ľuďom, k prírode a ich srdcia boli 
naplnené dobrom, láskou, spra-
vodlivosťou. Tieto vlastnosti však 
získavajú na cene najmä vtedy, 
keď sa nezištne dávajú tým, kto-
rí to potrebujú, lebo sú v  núdzi, 
chorí, opustení. Takíto ľudia, ktorí 
vedia pomáhať a  pomáhajú, si 
zaslúžia, aby sme na nich spomí-
nali, aby  ich život, činy slúžili ako 
vzor pre nastupujúcu generáciu, 
pre našich potomkov. Len tak mô-
žeme pomôcť vytvoriť šťastnejší 
a  lepší svet, lebo dobro, láska, cit 
sa znásobia  a  my všetci môžeme 
šťastnejšie žiť, v  krásnej krajine 
obklopenej krásnou prírodou, 

sviežim vzduchom, zdravými les-
mi, horami, čistými riekami, žírny-
mi dolinami a rovinami.
   Napadol mi citát, už neviem od 
koho, z  maturitného motta: „Nie 
ten, kto v  rozkošiach plánov 
žil, ale ten, kto tvoril a  vytvoril, 
môže povedať, že žil.“ A ja k tomu 
skromne dodávam: Kto zmyslupl-
ne pomáhal iným tam, kde bolo 
treba, vtedy, keď bolo treba, kto 
rozdával nádej, lásku, pomoc, 
vieru, taký človek nežil márne, 
veru. A  najviac pritom získal pre 
seba, lebo čo dáš, dostaneš zná-
sobené späť. 
   Ešte mi napadá citát, na ktorý 
ma upozornila priateľka, ktorého 
autorom je kolumbijský spisova-
teľ Gabriel García Márquez: „Člo-
vek má právo pozerať na druhé-
ho zhora len vtedy, keď mu chce 
pomôcť  vstať“. Alebo ináč pove-
dané, keď mu podáva pomocnú 
ruku.
   Isto sa pýtate, čo chcem týmto 
dlhým úvodom povedať. Nuž, 6. 
mája 1920 sa narodil, ako už vie-
te z  minulých čísel našich novín, 
náš významný rodák Prof. MUDr. 
Ladislav Šimun, CSc. Plastický 

chirurg, maliar, spisovateľ, vzácny 
človek. Uplynie teda 100 rokov 
od jeho narodenia a  mohli ste si 
o ňom už prečítať v minulých čís-
lach našich novín. A  ja sa chcem 
opýtať, viete, koľko máme vý-
znamných osobností, dobrých 
a  čestných ľudí, ktorí pre túto 
obec a  nielen pre obec,  urobili 
v  minulosti aj v  súčasnosti veľ-
mi veľa? A  pritom nie všetkých 
máme spomenutých v  pamätnej 
izbe. Ja o niektorých viem, ale ur-
čite nie o všetkých. Ak máte takú 
vedomosť, pripomínam, aby ste 
ju posunuli komisii pre prípravu 
osláv 550. výročia prvej písomnej 
zmienky o existencii valaštianske-
ho chotára, aj keď termín uzávier-
ky pre podané návrhy bol do 30. 
marca, ako napísala v  minulom 
čísle za komisiu pre oslavy pani 
Ing. A. Fischerová. Na koho by 
sme teda nemali zabudnúť? Ne-
musí pritom ísť o  nejaké ocene-
nia, ale len tak skromne, ľudsky 
si ich môžeme pripomenúť v na-
šich novinách. Návrhy môžete 
priniesť aj do miestnej knižnice 
A.A. Baníka. /tiež jedna z  osob-
ností/ 
 M. Pacerová

Osobnosti Valaskej, k 550. výročiu obce



Náš MO MS pripravil pre deti občerstvenie vo 
forme džúsu a  buchtičky. Najstarší účastník 
(pán Ľupták) a najmladšia účastníčka (Stelka 

Belanová) po-
chodu boli od-
menení tričkom 
s  logom MO 
MS Valaská. Zá-
roveň si každý 
účastník odnie-
sol aj pamätný 
list ako spo-
mienku.

Spoločne sme 
prežili krásny 
čas a  vzájomne 

sme si vymenili svoje skúsenosti. Už teraz sa 
tešíme, že budúci rok opätovne poďakujeme 
takouto formou našim osloboditeľom! Česť 
ich pamiatke!

PaedDr. Matúš Magera
Predseda MO MS Valaská 
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Súčasťou osláv 75. výročia oslobodenia našej 
obce bol aj matičný pochod „S vďakou a úc-
tou“ k pomníku padlých rumunských vojakov 
na Hnusnom, ktorý sa pod hlavičkou MO MS 
vo Valaskej uskutočnil už tretí raz.  Tentokrát 
v  úzkej spolupráci so ZŠ Jaroslava Simana, 
resp. žiakmi šiesteho ročníka,  ich triednymi  

učiteľkami,  za osobnej prítomnosti starostu 
obce Valaská Mgr. Petra Jenču ako aj v spolu-
práci s JDS Valaská a DHZ Valaská. 

Mali ste svoju rodinu, rodičov, súrodencov.
Vyrastali ste obklopení láskou.

V detstve ste sa hrávali veselé hry a snívali.
Snívali ste o tom, ako si zariadite svoj život 

na Zemi.
Ešte ste nevnímali temno nad vašimi hlavami.

No vaši rodičia s ťarchou na hrudi už niečo 
tušili.

A potom to prišlo.
 Boli ste práve v rozkvete.

Oblohu zastrelo temné mračno.
Krupobitie ľudskej nenávisti a zloby

padalo na zem a otváralo čierne hroby.
V mnohých štátoch, dovtedy pokojných, 

to začalo vrieť.
  Nad hlavami mierumilovných ľudí syčalo 

temno,
zlovestným dunením otriasal sa svet.

Nastal boj dobra so zlom.
V mene lásky, priateľstva a pravdy,

s nádejou na krajšiu budúcnosť
opustili ste svoje domovy, 
detstvo, rodinu, priateľov

a išli bojovať so zlom.
S predsavzatím, toto besnenie zastaviť.

Sfanatizovaných jedincov 
s falošnou ideou o ich nadradenosti poraziť.

Hrdinsky ste sa proti presile držali. 
No, žiaľ, zasiahli vás strely zhutneného 

ľudského zla.
 Priskoro sa vám hrobom stala naša krajina.

Odpočívajte v pokoji všetci, vy statoční, 
v lone krásnej slovenskej prírody.

Ďakujeme vám za obeť lásky, za slobodu,
za vašu námahu a snahu potláčať 

ľudskú zlobu. 
Hlboko sa pred vami skláňame

a nechceme dopustiť viacej,
 aby dobrí synovia a dcéry
 nasadzovali svoje životy 

v akejkoľvek nezmyselnej vojne.
Pokoj, mier a šťastie nech vládne 

na našej planéte,
aby mohla byť šťastným domovom
pre všetko živé, pre všetkých tvorov.

Už žiadne násilie, žiadna nenávisť a zloba.
Rozmýšľajme srdcom.

Len tak sa dá zvíťaziť nad temnom.
A svitne nová doba, 

krajší a spravodlivejší svet.
Keď človek, koruna tvorstva 

bude konečne žiť tak, ako treba.
Pripravený na vzlet, k svetlým výšinám.

Poučenie:
Pocit nadradenosti má veľmi blízko k obme-

dzenosti a následne prichádza pád. To je fakt.

Rozpálený
ako oheň v petríku
obarí erupciou viet.
Ostychu v ňom niet.

Je ako Boh,
na konci rebríka do Nebies.

Dole hltajú každú jeho repliku,
padajú z nôh,

opúšťajú ľudské telá.
Je ich veľa,
ozaj už veľa

tak zúfalo pravdychtivých,
ktorú im on skratkou ihneď prináša.

 
Pravdu, ktorú sám unáša,

za hrubými múrmi na ňu močí.
Bielidlami mučí,

pláka v toxickej studni
a žmýka rukami

len na to stvorenými.
Vysúša, ba prepaľuje,

až sa z nej dymí.
A potom drví, melie,
a sype do nábojníc.

Navrch zatlačí železný špic.
 

Pravda železná
obareným horúčosťou slov

cestu kategoricky vytýči,

Spomienka
/M. Pacerová/

Matičný pochod „S úctou a vďakou“

zmysel životu nanovo dodá.
Pevná je zas pod nohami pôda.
Každý vie, kde je jeho miesto,
netreba žiadne zjavné gesto.

Jedni do vagónov, iní k samopalom.
Aký utešený poriadok

na tomto svete malom.
 

Obarený poriadok
nemá vôňu pre ďalší riadok.

Po dychu lapá múza,
mizne ako mŕtva medúza.

Zdokonalená doba železná,
kde plot je hlavný orientačný bod.

V plechových poveloch
a poslušnom tichu,

aj ovocie stráca sladkú príchuť.
 

*  *   *
 Ešte raz sa zhlboka nadýchnuť,

prečítať si to celé znova,
rozbiť ten text, hľadať iné slová.

Čo šokujú tiež, možno aj rovnako znejú.
No nespália, ale do hĺbky vyhrejú.

Alebo to rovno škrtnúť celé,
veď v jednoduchosti je krása.
“Ja som cesta, pravda a život.”

Tak to predsa Kristus hlása.
                                                                      Peter Babčan

Ešte raz sa zhlboka nadýchnuť
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   Tento krátky citát z evanjelia podľa apoš-
tola Jána nás núti v súčasnej dobe sa akosi 
viac zamyslieť nad jeho obsahom. Tohto-
ročné veľkonočné sviatky mali inú príchuť 
než po iné roky. Už nejakú dobu mnohí z 
nás trávia viac času doma, do práce chodia 
len niektorí a mnohí v obmedzenom reži-
me. Zatvorené sú školy aj škôlky a neslú-
žia sa ani verejné sväté omše.  Myslím, že 
každý z nás pocítil túto zmenu vo svojom 
živote. Vidíme a zaznamenávame nemálo 
negatív, niektorí prežívajú strach a oba-
vy, pociťujeme obmedzený pohyb. Pred 
príchodom veľkonočných sviatkov som 
si v jednom obchode vypočula rozhovor 
dvoch žien, keď jedna z nich povedala nie-
čo v zmysle: ,, Načo to mám kupovať, veď 
Veľká noc toho roku nebude, nebude nič.“ 
Nuž pre tých, čo vnímajú veľkonočné 
sviatky  cez prizmu čokoládových zajači-
kov, dusenej šunky či zemiakového šalátu 
na stole, tak pre tých si tohtoročná „Veľká 
noc“ vzala dovolenku. Lenže v tejto ma-
teriálnej alebo o niečo viac v uvedomenej 
spoločenskej rovine len márne budeme 
hľadať pravú podstatu Veľkej noci. 
   Veľkonočné sviatky sú pre nás kresťanov 
vrcholom prežívania našej viery. „Veď Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život.“ Jn 3,16 Čo 
viac si naše zranené ľudstvo mohlo priať, 
než to, že Syn Boží sa stal človekom, aby 
sme my mohli žiť v plnosti? Aj keď sme sa 
my veriaci nemohli tento rok osobne zú-
častniť slávenia veľkonočných obradov 
v našom chráme, na veľkosti tohto tajom-
stva to nič neubralo. Veď sám svätý Pavol 
v jednom svojom liste priamo z väzenia 
píše: „Ustavične sa radujte v Pánovi! 
Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť 
nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blíz-
ko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všet-
kom modlitbou, prosbou a so vzdávaním 
vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A 
Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápa-
vosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v 
Kristovi Ježišovi.“ Flp 4, 4-7 Pretože Boh 
nedáva radosť a chvíľkove potešenia, ako 
tento svet dáva. On dáva radosť, ktorá je 
úplná, za každých okolností – aj počas ta-
kého náročného obdobia koronavírusu. 

Slávením týchto sviatkov neoslavujeme 
žiadnu bohyňu konzumizmu, ani boha 
hojnosti a prejedania sa, ale oslavujeme 
obetovanie Božieho Syna Ježiša Krista za 
nás všetkých – za naše hriechy. A preto 
aj tieto uplynulé veľkonočné sviatky sú 

pre nás všetkých požehnaním aj za týchto 
okolností. A možno viac než kedykoľvek 
predtým platia  opäť slová sv. Pavla : ,,Te-
raz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“. 
Pokiaľ vpustíme Boha do nášho srdca,  
môžeme aj veľkonočné sviatky  sláviť a 
prežívať  v pravej radosti a nádeji. Ľudské 
srdce potrebuje radosť a nádej. A pravou 
radosťou a nádejou všetkých kresťanov by 
mala byť práve obeta Ježiša Krista - Jeho 
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Je viac 
ako jasné, že Ježiš rozjasňuje srdcia všade 
tam, kde príde, všade tam, kde mu ľudia 
otvoria dvere svojho srdca. 
Veď už pri Jeho narodení anjeli pastierom 
,,zvestovali veľkú radosť!“. Ježiš ešte aj 
vo svojom videní budúceho utrpenia dáva 
učeníkom prisľúbenie: ,,váš žiaľ sa zme-
ní na radosť...“  Mnohí duchovní pastieri 
nás vyzývajú k pravej radosti, lebo nášmu 

Pánovi nie je veľmi milý ten, kto chodí s 
kamennou tvárou, pred kým utíchne každá 
pieseň, onemie každý smiech a pred kým 
treba ešte aj mlieko prikryť, aby neskyslo. 
On  chce jasné oči žiariacich ľudí: ,,Vaše 
svetlo nech žiari pred ľuďmi“. Dôležité 
je, aby naše vnútro bolo svetlé, aby svet-
lo nášho ducha svietilo, aj keby tienidlo 
bolo veľmi tmavé. Keď pustíme Ježiša do 
svojho srdca, tak nemôže v našom vnútri 
prebývať ani malomyseľnosť, ani zúfal-
stvo, len pokoj a láska. A tak si položme  
teda opäť avizovanú otázku: Čo myslíte? 
Prišiel Ježiš cez tieto sviatky? Neostal ne-
povšimnutý v našich pracovných zhonoch 
leštenia okien alebo zavalený našou bez-
nádejou v súčasnom všadeprítomnom stra-
chu? Na túto otázku si však musí pravdivo 
odpovedať každý jeden sám za seba. Pri-
šiel ku mne Ježiš cez tieto sviatky? 

Mária Pančíková

Čo myslíte?  Príde na sviatky?  (Jn 11, 56 )



jú školy mimoriadnu pozornosť, 
pretože mamy, staré mamy si to 
zaslúžia. Deti im prostredníctvom 
kultúrneho programu vyjadrujú 
svoju nekonečnú lásku a poďako-
vanie. V  tomto školskom roku to 
bude trochu ináč, naše deti sa svo-
jim maminkám prihovoria netra-
dične. Majú im v  tom pomôcť 
práve oteckovia, ktorí ich naučia 
báseň,  pomôžu zhotoviť darček 
pre maminku a výtvarne stvárnia 
svoju rodinu. 
Všetkým mamám, starým mamám 
a  nielen tým našim škôlkárskym 
prajeme k ich sviatku veľa zdravia, 
šťastia, lásky a porozumenia.
„Ďakujem Ti, mama, za dar života, 
za lásku, ktorou si ma zahŕňala, 
za starostlivosť a  opateru, za ne-
konečnú trpezlivosť a  obetavosť.  
Ďakujem Ti za všetko, mama!“

Mgr. Iveta Babčanová, 
riaditeľka MŠ
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Človek zažíva v živote rôzne situá-
cie. Ale takú situáciu, aká je v tejto 
chvíli na celom svete, zažívame 
prvýkrát. Vrátila nás domov, k na-
šim najbližším, do nášho prirodze-
ného prostredia, do prírody, do 
nášho vnútra. 
Nedobrovoľne sme sa 
stali väzňami, odtrh-
nutými od svojich 
k a ž d o d e n n ý c h 
povinností v  prá-
ci a nevieme, do-
kedy to potrvá. 
Aj napriek tomu 
sme sa pokúsili 
nestratiť kon-
takt s  realitou, 
s  našimi deťmi 
a  rodičmi, ktorí 
prežívajú každo-
denné radosti a sta-
rosti doma v povinnej 
karanténe. Musíme pri-
znať, že nám chýba  kontakt 
s deťmi, pretože  s nimi prežívame  
aj my ich starosti, problémy,  ich 
bezstarostný smiech, plač, veselé 
šibalstvá. Predsa sa nám podari-
lo aspoň čiastočne udržať s  nimi 
kontakt, a  to prostredníctvom 
našej FB stránky, o  ktorú sa pra-
videlne stará naša adminka, pani 
učiteľka Mgr. Stanislava Kaliská. 
Postupujeme  v  súlade s  plánom 
školy a ku každej celoškolskej ak-
cii je vždy zverejnená  zaujímavá 
činnosť pre deti, ale samozrejme 
aj pre rodičov. 
Uskutočnili sme Morenu, kto-
rú deti nakreslili alebo zhotovili 
z  iných dostupných materiálov. 
Rodičia deťom pomohli a práce 
spätne odoslali na  FB stránku 
našej MŠ. Deti a rodičia si zaslúžia 

pochvalu, pretože  k  tejto výzve 
a  ďalším ostatným pristupova-
li veľmi zodpovedne. Prác bolo 
neúrekom, ale len jedna mohla 
vyhrať. Na základe hlasovania to 

bola Morena Tomáška Ťaž-
kého. Chcem ubezpečiť 

všetky deti, že po prí-
chode do mater-

skej školy budú 
odmenené za 

svoju statoč-
nosť a  usilov-
nosť. 
Ďalšia akti-
vita bola or-
ganizovaná 
pri príležitosti 

Mesiaca knihy. 
Deti so svojimi 

rodičmi mali za 
úlohu nacvičiť 

básničku nahratú 
na video. Aj tejto úlo-

hy sa zhostili na jednotku. 
Recitujúcich bolo dosť. Zaslúžia 
si náš obdiv 
a  poďakova-
nie.
Ďalší týždeň 
naše deti pí-
sali diktát. Dá 
sa to aj v  ma-
terskej škole. 
Rodičia deťom 
čítali zadanie 
a  deti kreslili. 
Práce nafotili 
a  poslali ich 
na messen-
ger materskej 
školy. Výsled-
ky boli fantas-
tické. Deťom 
bola udelená 

po-
chvala a  jednotka 
s hviezdičkou.
A  už je tu Veľká noc. 
K  nej neodmysliteľne 
patrí veľkonočné vajíč-
ko. Deti mali za úlohu 
vytvoriť ho z  rôznych 
materiálov a  využiť 
pri tom svoju fantá-
ziu. A že sa tejto úlohy 
zhostili  na výbornú, 
posúďte sami. Výherca-
mi tejto kategórie bolo 
vajíčko bratov Mage-
rovcov. Pridali aj veľko-
nočný vinš, ktorým nás 
veľmi potešili.
Po Veľkej noci bolo tre-
ba rozhýbať kosti, a  to 
nácvikom tanečnej 
choreografie na pie-

seň Veselá Cha-Cha. Bola 
zábava nielen pre deti, ale 
aj rodičov. Určite sa pri nej 
nielen zabavili a nasmiali.
Deň Zeme, 22. apríl. Rodičia 
deťom porozprávali o  výz-
name tohto sviatku pre celý 
svet. Na pomoc pre rodičov 
bol uverejnený na FB strán-
ke príbeh Recyklonia, náuč-
né video pre deti o triedení 
a recyklácii odpadu a dolo-
žená pieseň Triedime od-
pad, ktorú si rodičia s deťmi  
nacvičili na melódiu piesne: 
Prší, prší.
Apríl, mesiac lesov. Rodi-
čia sa vybrali spolu s deťmi 
na vychádzku do lesa, kde 
zachytili na spoločných 
fotkách svoje zážitky z lesa. 
Tiež sa pokúsili experimentovať 
a  bádať. Šišku, ktorú si priniesli 
z lesa, zasadili do misky so zemou 
tak, aby  z troch štvrtín vyčnievala. 
Denne ju zalievali vodou, ale len 

tak,  aby šiške 
nespôsobili hni-
lobu. Po nejakej 
dobe by sa mal 
objaviť malý 
strom. Ak bol 
pokus úspešný, 
výsledkom bude 
produkcia kyslí-
ka  vo vlastnom 
dome. Ale na 
výsledok si musí-
me ešte počkať. 
Určite vás s  ním 
o b o z n á m i m e 
v  najbližšom čís-
le Valaštianskeho 
hlásnika a  pridá-
me aj fotky.

Mesiac apríl sme 
úspešne ukonči-
li a  máme pred 
sebou najkrajší 
mesiac v  roku, 
mesiac máj. Čas, 
keď nám vyčarí 
úsmev  na tvári 
i najmenšia ma-
ličkosť. A prečo 
najkrajší? Pre-
tože patrí všet-
kým mamám, 
ktoré si zaslúžia 
obdiv a  úctu za 
všetko, čo robia  
pre svoje deti a  
rodinu. V  našej 
obci sme si už 
zvykli na to, že 
oslavám venu-

Svet sa spomalil, ale život v materskej škole pokračuje online



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 11

   Anton Augustín Baník sa narodil vo Valaskej 
26. februára 1900. Vyrastal spolu so svojou 
matkou Máriou Baníkovou. Vo Valaskej na-
vštevoval tri triedy ľudovej školy (1005 - 1008) 
pod vedením učiteľa Ondreja Zafku a  pod 
starostlivým usmernením pána farára Rudol-
fa Boboka, ktorý v ňom podporoval lásku ku 
knihe, hudbe a vede.
   V ďalších štúdiách pokračoval v  Banskej 
Štiavnici, Vacove, Budapešti a  Brne. Vysoko-
školské technické vzdelanie zamenil za huma-
nitné vedy a  venoval sa filozofii a  histórii na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave.
Už v  útlom veku sa A. A. Baník prejavoval 
ako hudobný talent – interpret, komponista 
a zberateľ. Od roku 1915 spolupracoval s vý-
znamným maďarským hudobným skladate-
ľom Bélom Bartókom, pre ktorého zbieral ľu-
dové piesne. Ľudové piesne z Valaskej zahrnul 
B. Bartók do dvojzväzkového diela Slovenské 
ľudové piesne. 
   Začal pracovať ako úradník, archivár a kni-
hovník na Krajskom úrade v Bratislave, súčas-
ne  pôsobil ako kultúrny redaktor v bratislav-

MO MS Valaská pri príležitosti 
550. výročia osláv obce Valaská 
oživil pôvodnú tradíciu dedin-
ských páračiek. Vo výstavnej sieni 
Kultúrneho domu vo Valaskej sa 
zišlo 31 žien, 3 dievčatá a 6 chlapi. 
Do spevu nám zahral na harmo-
nike Ivan Pokoš, doprevádzala 
ho spevom Zuzana Svinčiaková 
pod vedením pani učiteľky Vlasty 

V týchto dňoch si pripomíname 120. výročie narodenia Antona Augustína Baníka 
– významnej osobnosti našej obce

skej redakcii denníka „Slovák“. Od roku 1938 
sa stala jeho pracoviskom Matica slovenská 
v Martine,  kde zastával vedúce funkciu správ-
cu  Slovenskej národnej knižnice a o štyri roky 
neskoršie sa stal vedúcim Literárneho archí-
vu. Výrazne sa podieľal na všestrannom roz-
voji tejto národnokultúrnej inštitúcie. 
   V roku 1967 daroval Matici slovenskej svo-
ju bohatú súkromnú knižnicu, ktorá obsa-
hovala viac ako 100  000 jednotiek – knihy, 
hudobniny, kalendáre, spevníky, časopisy, 

výstrižky a  dokumenty z  oblasti kultúry Slo-
venska a Slovákov. Zaoberal sa aj vedeckový-
skumnou prácou, bol špičkovým odborníkom 
na objavovanie a uchovávanie starých tlačív, 
kníh, rukopisov a dokumentov. Spolupracoval 
na úprave Pravidiel slovenského pravopisu.
   V  jeho súkromnom živote bol významný 
december 1932, keď sa oženil s Annou Bön-
schovou.  Jeho synovec z Hronca spomína, že 
mal rád samotu a  nadovšetko miloval hudbu. 
Vo svojom dome na Sliači dokázal celé hodiny 
hrať klavírne skladby a ľudové piesne z Hore-
hronia. 
Valašťania na svojho rodáka nezabúdajú. 
Na kaplnke Jána Krstiteľa je umiestnená od 
roku 2000 pamätná tabuľa a aj naša obecná 
knižnica nesie jeho meno. Základná škola 
Jaroslava Simana pripravovala spomienkovú 
akadémiu pri príležitosti 120. výročia naro-
denia A. A. Baníka, ale toto podujatie sa v dô-
sledku koronavírusu neuskutočnilo. Napriek 
tejto nepredvídateľnej udalosti  verím, že si 
v  budúcnosti   život a  dielo  A. A. Baníka so 
žiakmi pripomenieme.

   Danka Králiková

Dedinské páračky
Pastorkovej zo ZUŠ Valaská. Čaro 
párania peria umocňovali rôzne 
spomienky prítomných na to, 
ako to bolo v minulosti, tajomné 
príbehy, zaujímavosti zo života. 
Veľmi nás teší, že tejto akcie sa 
zúčastnil aj pán starosta Mgr. Pe-
ter Jenča s  rodinou, vicestarosta    
Ing. Ján Dundovič, zástupcovia 
MS z  Brezna na čele s  okresnou 

predsedníčkou MUDr. Emíliou 
Bučkovou. To, že páračky neboli 
len výsostne ženská záležitosť, 
potvrdil veľmi aktívne náš mati-
čiar Ján „Jenulo“ Mojžiš. Vychut-
nali sme si čaj s rumom a pochut-
nali na výborných pampúšikoch 
od Jarky Srnkovej, Blažky Pastíro-
vej a Anky Kupcovej. No a čo do-
dať na záver? Hádam toľko, že sa 
už teraz tešíme na páračky budú-
ci rok! Veríme, že prídete a niečo 
sa dozviete nielen z  histórie, ale 
zažijete s nami veľa zábavy, a tak 
zachováme spoločne naše kul-
túrne dedičstvo a  odkaz našich 
predkov.

PaedDr. Matúš Magera
predseda MO MS Valaská
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   Tak ako každý rok je zvykom zhodnotiť prácu 
za uplynulý rok a zastaviť sa na chvíľu, aj ten-
to sme sa stretli  5.3.2020 na výročnej členskej 
schôdzi miestneho spolku Červeného kríža. 
Hneď na úvod každú členku milo prekvapil 
kvietok, ako pozornosť.
Účasťou nás poctili aj predsedníčka Územného 
spolku SČK PhDr. Zuzana Stanová, podpred-
sedníčka ÚSČK Spodniaková Zuzana, MUDr. 
Ľubomíra Dolinská.
Najskôr prebehla oficiálnejšia časť programu, 
zhodnotenie činnosti za rok 2019. A nebolo 
toho málo. Zájazdy, divadlo, ale hlavne za 
zmienku stojí darcovstvo krvi organizované 
MS. V našej obci sa vlani konalo 3x, keď sa na 
darovaní krvi zúčastnilo 98 darcov, z toho 75 
bola krv odobratá. 
Veľmi pekným spestrením tohto stretnutia 
bola odborná prednáška Ing. Zuzany Rolin-
covej. Prednášku mala táto mladá pani veľmi 
pekne pripravenú na tému dobrovoľníctvo, 
kde čerpala zo svojich vlastných skúseností z 
pobytu v Číne a svojej dobrovoľníckej práci. Je 
dobré, keď sa môžeme aj  takýmto spôsobom 
dozvedieť o živote vo svete a porovnať s tým 
naším. 
Na rad potom prišlo odmeňovanie darcov 
krvi. Spolu ich bolo 17 a predsedníčka Renata 
Kováčová spolu s tajomníčkou výboru Silviou 
Vilhanovou im odovzdali malú pozornosť, 
ktorá určite každého potešila. Tieto darčeky 
boli sponzorským darom známej filantropky. 
Dostali ich darcovia krvi, ktorí sa zúčastnili 

odberov krvi, ktoré organizoval MS SČK v novej 
zostave výboru. Prvý odber po dlhej prestávke, 
ktorý nadviazal na dávnejšiu tradíciu, sa konal 
16.1.2018. Od vtedy už tento výbor zorganizo-
val 6 mobilných odberov krvi.
Novými členkami výboru neostala nepovšim-
nutá dlhoročná práca ich predchodkýň a 
malou pozornosťou bola odmenená pani Bla-
žena Kúdelková, ktorá je členkou MS od roku 
1975 a aktívne pracovala ako pokladníčka od 
roku1983 až do r. 2018.
No a po tomto programe každému dobre 
padlo aj občerstvenie. Pre všetkých bol pri-
chystaný borčš,  ktorý varili členky predsedníc-
tva MS SČK a zákusok. Sponzorsky sme dostali 
nápoje.  
Ak náhodou sa ešte našiel niekto, komu by ten-
to nabitý program nestačil, tak sa určite doč-
kal. Pre veselšie posedenie nám na harmonike 

zahral pán Richard Datko. Kto vedel, rád sa 
pripojil spevom.
Rada by som vás na záver pozvala na niektorú 
z akcií, ktorú sme na tejto schôdzi naplánovali.
No, žiaľ,  tento článok už píšem v období, keď 
je v našej krajine mimoriadna situácia, kedy 
naša  vláda pristupuje k radikálnym opatre-
niam. Vieme, že mobilné odbery krvi sa dočas-
ne nebudú vykonávať a teda aj ten plánovaný 
25.3.2020 sa  konať nemohol. Ďalšie odbery 
máme naplánované 15.7.2020 a 9.11.2020. To, 
či sa tieto akcie uskutočnia, dnes ešte nevieme . 
Ak ste zdraví a máte chuť, neváhajte zájsť da-
rovať krv na transfúznu stanicu v Banskej Bys-
trici, pretože táto tekutina je potrebná v každej 
situácii.

Dagmar Gubová,
členka MS SČK

Stretnutie členov MS SČK

     Máme za sebou prvé dva mesiace nového roku. Aké krásy a zázra-
ky nám príroda poskytla. Tí, čo chodia do prírody načerpať silu, aby 
si udržali kondičku, zdravie, alebo len tak prežiť čistú radosť zo živo-
ta, vedia, o čom hovorím. Príroda je to najcennejšie a najvzácnejšie, 
čo máme. Vzácny dar z Neba. Je nám dopriate žiť v objatí, lesov, hôr 
dolín a strání. Z jednej strany Nízke Tatry, z druhej Slovenské rudo-
horie. No len nemnohí z nás si to uvedomujú, len nemnohí z nás si 
ten vzácny dar vážia. Berieme to väčšinou ako samozrejmosť a nie-
ktorí z tých, ktorí si občas do prírody vyjdú, sa ani nepozastavia nad 
tým, keď vidia odpadky popri cestičkách, pri odpočívadlách, cyklot-
rasách. Nevšimnú si vyrúbané holiny, a keď si všimnú, vôbec ich to 
netrápi. Netrápi ich, že ničíme prirodzené prostredie zvieratám, vtá-
kom, rastlinstvu, ostatným živočíchom. Neuvedomujú si, že my, ľu-
dia, svojou ľahostajnosťou, svojím správaním, svojimi nevhodnými 
zásahmi ničíme zdravé životné prostredie sami sebe. Zoberte si len 
bezhlavé rachotenie pri vítaní nového roka, ktoré začalo u niekoho 
veľmi skoro a nemalo konca. Chudiatka zvieratká a nielen tie domá-
ce. Aký stres museli prežívať! Úprimná vďaka a úcta patrí tým rodi-
čom a  učiteľom, ktorí vedú vlastným príkladom svoje deti, žiakov, 
k tomu, aby si vážili prírodu, aby si uvedomovali jej krásu a význam 
pre život ľudí, aby ju pomáhali chrániť. A keďže začať treba malými 
krokmi od seba, aby sme tak speli k veľkým veciam, napadlo mi jed-

noduché riešenie, o ktoré sa chcem s vami podeliť. 
Keďže od stavu prírody záleží budúcnosť našej planéty a teda aj náš 
život, život našich potomkov, nepridávajme sa k ľahostajným. Tam, 
kde sa v prírode pohybujeme, zanechajme po sebe poriadok. V okolí 
Valaskej máme veľa krásnych zákutí. Ak máme v blízkosti nášho bý-
vania nejaké také miesto, skúsme ho občas vyčistiť, skrášliť. Ja bý-
vam v blízkosti prístreškov na Lipovej. Koľkokrát zbieram a hádžem 
do pripravených vriec odpadky po nezodpovedných návštevníkoch, 
upozorním kompetentných, keď sú vrecia plné. Pripadám si však pri 
tom niekedy trápne, keď ma niekto vidí. A odpadu neubúda, je tam 
opäť, porozhadzovaný po okolí.
Bolo by krásne, keby sme sa tak občas podľa potreby zišli viacerí 
z okolia a urobili tam poriadok. Nielen počas jarného upratovania. 
A nielen tam, ale každý v tom okolí, kde býva, ak je tam pekné záku-
tie, o ktoré by bolo dobré postarať sa. Nehanbime sa za to, že chce-
me pomôcť dobrej veci, že chceme, aby v našom okolí bolo krásne. 
Prejde čas a bude nás viac. Svojím príkladom môžeme ovplyvniť ľa-
hostajných a možno sa budú hanbiť v prírode niečo odhodiť. Viem, 
niekomu sa zdá, že čo píšem, je naivné, ale niekde začať treba.
Najviac sa človeku nevypláca ľahostajnosť. Raz sa nám to môže vy-
pomstiť! Stačí tak málo. Tam, kde som, robiť a správať sa ako najlep-
šie viem.                                                                                        M. Pacerová

Čo sa nezmestilo do prvého vydania Valaštianskeho hlásnika v tomto roku
Pred pandémiou u nás, a potom akoby sa spomalil život vo svete.

Všetko je iné. Vydržme! Bude lepšie.
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Človek, to slovo už dávno neznie 
hrdo.

Preto musela zasiahnuť vyššia 
moc a spolu s ňou, 

KORONA VÍRUS.
Svojím rozšafným spôsobom 

života sme si ho pritiahli.
Túžba po bohatstve, užívať si, 

mať vplyv a moc
už nemôžu zostať na prvých 
priečkach v rebríčku hodnôt.
Musia ich nahradiť: pokora, 

láska, nádej, viera a cit.
Určite si mnohí z vás tiež s ľútosťou 
všímate na potulkách prírodou, že 
niektorí z  takzvaných milovníkov 
prírody nemajú v sebe ani trochu 
cti a úcty k nej, aby si po sebe po-
zbierali odpadky, ktoré v  podobe 
obalov z jedla a  pitia priniesli do 
prírody so sebou. Niektorí dokon-
ca na vlastnom aute privezú sta-
vebný a iný odpad a chladnokrvne 
ho vysypú niekde do kríkov. Taký 
je človek, koruna tvorstva. Mno-
hí z ľudí už nevedia, kde by si ešte 
viac mohli nakradnúť, nazbíjať, 
vydrancovať, aj za cenu zničenia 
životného prostredia: riek, lesov, 
vzťahov a  tým v  konečnom dô-
sledku aj zničenia seba. S jediným 
cieľom: uspokojiť svoje ego, cham-
tivosť, túžbu po mamone, bohat-
stve, po moci. Nuž nie je nám po-
moci, musela v podobe pandémie 
zasiahnuť vyššia moc.

Dosť bolo drancovania prírody,
znečisťovania vody, pôdy, 

ovzdušia.
Planéta Zem si potrebuje vy-

dýchnuť, zbaviť sa deštrukčného 
ľudského správania.

Príroda sa búri z posledných síl:
povodne, zemetrasenia, 

choroby, suchá.
Potrebuje nabrať druhý dych.

Ako bolo predtým, 
už nikdy nesmie byť.

Musíme sa naučiť vzájomne si 
pomáhať, nielen sebe, ale aj 

prírode, ak chceme žiť.
Nastáva veľká očista a s ňou
triedenie na dobrých a zlých.
Radosť a šťastie nech zaplaví 

srdcia tých, ktorí chcú žiť podľa 
zákonov Stvorenia.

Ktorí sa snažia svojím chcením, 
myslením, konaním 

vytvoriť na Zemi raj z tých darov, 
ktoré sme milostivo dostali do 

vienka z Večného zdroja života.  
Aby všetko tvorstvo vrátane člo-
veka mohlo v harmónii a vyrov-
naním medzi dávaním a braním, 

šťastne žiť.
/M. Pacerová/

Už druhý školsky rok prebieha na 
našej škole, ZŠ Jaroslava Simana vo 
Valaskej, záujmový krúžok „Mladý 
rybár“. V školskom roku 2018/19, 
ktorý bol prvým a dá sa povedať 

skúšobným, ho navštevovalo 15-20 
žiakov. V školskom roku  2019/2020 
sa prihlásilo a pravidelne navšte-
vuje krúžok 20 žiakov. Krúžok je za-
meraný na vybudovanie vzťahu k 
prírode, poznanie jednotlivých dru-
hov rýb žijúcich v našich vodách, 
poznávanie chránených živočíchov 
žijúcich v okolí vody a hlavne špor-
tový prístup k rybolovu. 
Deti sa naučia a precvičia si rôzne 
techniky rybolovu. Spoznajú rôzne 
druhy nástrah a návnad, naučia sa 
ako sa správať pri vode, aké vlast-
nosti a zručnosti má mať mladý 
rybár. Oboznámia sa s rybárskym 

Samko Benedik  začal chodiť na ryby už ako malé bá-
bätko. Čas pri vode si vždy užíval naplno a na každú 
rybačku sa vždy veľmi tešil. Prvé roky s  obyčajným 
papekom, s malou udičkou, neskôr s bičom bez navi-
jáku, kaprárskym prútom až po muškárku.
Chytá výlučne systémom „CHYŤ A PUSŤ“, lebo ako 
hovorí „ryba je náš kamarát“.
Za tých pár rokov, čo sa rybárčeniu venuje, si osvojil 
všetky rybolovné techniky, ako prívlač, muškárenie, 
feeder, chytanie na ťažko alebo na plavák.
Jeho snom je zdolať obrovského sumca.  Takmer sa 
mu to podarilo v rybárskom tábore Katlováček s  le-
gendárnym dobrodruhom a rybárom Jakubom Vág-
nerom v českom Katlove.
Svoj najväčší úlovok sa mu podarilo chytiť na súk-
romnom rybníku na Jelke pri Bratislave a bola  to viza 
dlhá 185 cm.
Svoje prvé preteky vyhral už ako štvorročný v  ka-
tegórii do 15 rokov, kde prechytal aj omnoho starších 
rybárov. Na týchto pretekoch na VN Hnusno sa pravi-
delne umiestňuje na popredných priečkach doteraz.
Detské rybárske preteky MO SRZ o  pohár starostu 
Podbrezová 2016 - 1. miesto
Detské rybárske preteky MO SRZ o  pohár starostu 
Podbrezová 2017 - 2. miesto
Detské rybárske preteky MO SRZ o  pohár starostu 
Podbrezová 2018 - 1. miesto
V roku 2019 sa začal venovať pretekárskej činnosti a 

Úvahy na jarných 
prechádzkach prírodou

Záujmový krúžok „Mladý rybár“
zákonom a vyhláškou o rybárstve. 
Najviac sa deťom páči v  teréne. V 
rámci krúžku navštevujeme okolité 
revíry, kde s deťmi chytáme ryby. 
Môžem povedať, že každý si už ne-

jakú tú rybku chytil. 
Niektoré deti z krúžku 
sa pravidelne zúčast-
ňujú pod mojím vede-
ním rybárskych prete-
kov, ktoré organizujú 
okolité organizácie, 
kde dosahujú pekné 
výsledky. Ani jedny 
preteky nevynechali 
Samuel Benedik, Vrat-
ko Slivka a  Samuel 
Košťiaľ.
Zanietenosť detí nav-
števujúcich krúžok 

nám ukazuje, že do budúcna by 
sme mohli vychovať viacero prete-
károv tohto možno nie až tak rozší-
reného športu, v ktorom Slovensko 
patrí medzi svetovú špičku hlavne v 
kategórii prívlač.
Touto cestou chcem  poďakovať 
rodičom detí, ktorí mi pomáhajú 
robiť šoférov a dozor najmä pri spo-
ločných rybačkách. Poďakovanie 
taktiež patrí predajniam rybárskych 
potrieb Hronka v Brezne, Úlovok v 
Podbrezovej a Tornádo v Banskej 
Bystrici, ktoré materiálne dlhodobo 
podporujú rybárske krúžky. Firme 
RYPOMIX za krmivá pre deti, Obec-
nému úradu Valaská, ZŠ Valaská 
a všetkým, ktorí podporili, podporu-
jú a budú podporovať chod krúžku 
aj naďalej. 

Petrov zdar
Tibor Benedik

Samko – mladý rybár zúčastnil sa viacerých pretekov, kde dosiahol nemalé 
úspechy:
Rebel’s cup  - 1. miesto (5 dní nonstop 1. - 5.5. 2019) 
člen trojčlenného tímu
Detské rybárske preteky MO SRZ  o pohár starostu 
Podbrezová 2019 -  2. miesto
Richtárovská rotačka  - 1. miesto
Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky 
juniorov 2019 U10 - 3. miesto
Badínsky Pstruh  - 1. miesto
Na základe výsledkov z Richtárovskej rotačky, Hore-
hronského Dúhačika a Badínskeho pstruha  bol na 
posledných pretekoch v Badíne vyhlásený ako  ví-
ťaz Pohronskej juniorskej prívlačovej ligy 2019 do 15 
rokov.

Tibor Benedik
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Okolo roku 1350 zúril v podunajskej kotline mor. Na túto strašnú 
nákazu zahynulo mnoho ľudí. Pracovná sila bola v tom čase veľmi 
cenná, preto panovník dával výsady tým, čo osídlili neobývané ob-
lasti. 
Na opustenom mieste, pri sútoku Hrona a Čierneho Hrona, lesník Pavel 
vyklčoval les. Pôdu zmenil na užívateľnú a založil dedinu „Plantatio Pauli“ 
(klčovisko, rúbanisko Pavla). Keďže týmto preukázal panovníkovi dobré 
služby, uhorský kráľ Ľudovít I. v roku 1361 jemu a jeho dedičom udeľuje 
výsadnú listinu, s ňou dedičné richtárstvo, slobodníctvo a práva. 
Potomkovia Pavla sa časom z oblasti ohrozovanej záplavami presídlili na 
pravý breh Hrona. Pretože prišli z podmáčanej pôdy, môlče, (dnešnej Si-
hoti), dostali prímenie Muolcsan, (Môlčan, neskôr Molčan).
Historici pripisujú rok 1361 vzniku Hronca, no Ernest Laubert, náš histo-
rik – amatér zapísal, že potomkovia Pavla a ďalší osadníci, poddaní ľup-
čianskeho panstva, postupne osídlili územie pozdĺž potoka, do ktorého 
sa zlievali vody z Veľkých a Malých Potôčkov. Na tomto území, na úpätí 
hôr, zo skalných otvorov na viacerých miestach vyvierala voda, tak pre-
potrebná pre život osadníkov. Molčanovci, dediční richtári a slobodníci 
si postavili drevené, zrubové obydlia ďalej od Hrona, po ľavej strane od 
potoka, ktorý tiekol dolu ich novou osadou, ktorú nazvali Schembnicza 
(Štiavnica, Štiavnička). Názov vznikol na základe poznania, že časť vody 
z potokov Štiavnička a Bystrianka sa v dnešnej obci Bystrá stráca v pod-
zemných priestoroch, aby znova vytryskla spopod skál na viacerých 
miestach v obci Štiavnica. (Jej názov prešiel viacerými obmenami).
Potok Štiavnička – najsilnejšia vyvieračka (dnes Teplica na Studničke), 
sa využívala na pohon mlynského kolesa. V roku 1514 vtedajší majiteľ 
ľupčianskeho panstva Damián Dóczy povolil za verné služby šoltýsovi 
Šimonovi v obci Schtewniczka postaviť mlyn. Keď sa potomkovia Šimona 
(Molčanovci, Čížovci a Trangošovci) nevedeli dohodnúť o užívaní mlyna, 
predali ho v roku 1674 komore v Banskej Bystrici. 
Z týchto údajov vidieť, že obec Štiavnička jestvovala najprv samostatne. La-
dislav Valach so svojimi ľuďmi, pastiermi oviec, osídlili územie nad skalou, 
nad vyvieračkou  -  svoju obec nazvali Valaská. Popri potoku (na Studničke) 
postavili pajty pre ovce a krmivo, kde sa pri nezamŕzajúcej vode zdržiavali 
so stádom v zimnom období.     
Slobodnícky rod Molčanovcov 
a poddaní v obci Štiavnička sa zao-
berali  poľnohospodárstvom a cho-
vom dobytka. Zdroj vody, ktorý bol 
dôležitý pre týchto osadníkov, bol 
prameň nazvaný Grant. (Vyvieral 
na dnešnej Záhradnej ulici.) Kedysi 
tam boli aj válovy, napájadlá pre 
dobytok a  voda tiekla potôčkom 
popod Konopiská do Hrona. Domy 
v  časti, neskôr nazvanej „Dedina“, 
mali postavené popri ceste(dnes 
Tatranská ulica). Maštale a  humná 
stavali na konci gruntov (svojich 
pozemkov), aby boli čím bližšie 
k  napájadlám. Molčanovci, na zá-
klade privilégií, mali grunt dvojná-
sobne väčší oproti ostatným pod-
daným. Ako sa rody rozvetvovali, 
synovia si pristavovali smerom do 
dvora nové bývania. Dnes málokto 
vie, ktorý dvor bol od Molčanov. 
Moja stará mama, keď išla k príbuz-
ným v  dedine, hovorila, že ide do 
Molčanov, hoci v  tých časoch tam 
bývali Kučerovci s prímením Bečko.

Čo rozprávali pamätníci
O MOLČANOVCOCH, NAJSTARŠOM 

RODE VO VALASKEJ

Až keď som uvidela starú mapu z  čias poddanstva s  číslami domov 
a  s  menami majiteľov, mnohé som pochopila. V  tých časoch sa írečití 
poddaní nemohli sťahovať, pristavovali komory – izby len na svojom 
dedičnom grunte.

Kto neuvidí, neuverí
(preto prikladám časť mapy z roku 1819)

Rod Molčanovcov podľa mapy obýval na svojom grunte šesť domov, 
s číslami 13, 14, 15, 16, 17, 18 – Jozef  st., Jozef ml., Jano st., Jano ml., 
Matzo, Michal, všetci so svojimi rodinami. Mená týchto slobodníkov, aj 
armalistov Trangošovcov sú napísané červeným atramentom, oni nepla-
tili dane.
Stávali sa však aj také prípady, že o opustené, uvoľnené bývania mali zá-
ujem Molčanovci, ktorým už v tom čase nestačil dedičný grunt. Ostatní 
obyvatelia sa bránili, aby im z obecného majetku neubudlo:
Valaštianski scultétovci Molčanovci žiadali u stolici povolenie vyvlastniť si 
opustené, schudobnelé, ako aj majetky vymretých rodín. Valašťania keď sa 
dozvedeli o tomto úmysle scultétovcov, podali tiež žiadosť u stolici proti to-
muto vyvlastneniu. Bolo to v roku 1760, keď bol richtárom Andrej Szilágyi. 
(Št. arch. Banská Bystrica – Radvaň, zapísal Ernest Laubert)

Keďže sa na spomínanej mape z roku 1819 už aj v časti Ulica vyskytu-
jú Molčanovci, vidno, že sa im podarilo obsadiť uvoľnenú usadlosť na 
mieste pri dnešnom Hostinci pod Úbočou. V obydliach s číslami 81, 82, 
83 a  84 žili Jano, Jozef, Jozef a  Franz Molčanovci so svojimi rodinami.    
(Vlastné mená sa často opakovali, čo viedlo neskôr k vzniku prímení) 
Tu už musím spomenúť Ladislava Valacha, ktorému bolo v  roku 1470 
udelené šoltýske právo v obci Štiavnica, ktorú obývali Molčanovci a ďal-
ší poddaní patriaci ľupčianskemu panstvu. Ladislav Valach so svojimi 
pastiermi oviec a kôz založil osadu popri ceste na úpätí Ubôče. Spočiatku 
fungovali obidve osady – dediny, Štiavnica a Valaská samostatne. Po-
stupne splynuli do obce s názvom Valaská.
Stalo sa však to, že pokým Molčanovci ešte aj dnes žijú vo Valaskej a okolí 
v hojnom počte, priezvisko Valach je vo farskej matrike zapísané napo-
sledy v roku 1729.

Privilegiálnu listinu si Molčanovci dávali prepísať a potvrdiť pri nástupe 
nového panovníka. V roku 1390 to bol kráľ Zigmund, r. 1462 kráľ Matej. 
Michalovi Molčanovi a ostatným dedičom Pavla v r.1702 prepísala a po-
tvrdila listinu sédria stolice zvolenskej. V roku1702 Michal Molčan  pred-
ložil pred župnou šľachtou k prepisu aj listinu Ladislava Valacha. Z toho 
môžeme usúdiť, že rody Molčanovcov a Valachovcov postupne splynuli.      

   Mária Luptáková



Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.

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 navždy bolí
a zabudnúť nedovolí.

So smútkom v srdci sme si dňa 4. apríla pripome-
nuli 8. výročie, kedy nás navždy opustil drahý ocko 
a starký Elemír Antol a 2. mája si pripomenieme 1. 
výročie, kedy nás navždy opustila naša drahá ma-
minka a starká Anna Antolová.

S láskou a úctou spomínajú dcéra s rodinou 
a kmotra so synom.
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SPOMIENKY

Dňa 11. mája sme si pripomenuli smutné 5. vý-
ročie úmrtia 

Jozefa Kocúra.  

S láskou a úctou spomína celá rodina

Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.

Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale Teba nám už nik nenavráti.

Dňa 7. apríla sme si pripomenuli štvrté výročie 
úmrtia manžela, otca, svokra, starého a prastaré-
ho otca Milana Molnára.
S láskou spomína manželka Mária, dcéra Mária, 
syn Miloš s manželkou Erikou, vnučky Zdenka 
s Patrikom, Karinka, Simonka s Rastinom, prav-
nuci Tobiasko, Maximko  a krstná dcéra Gabika s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká,

na každý deň patrí Ti naša spomienka.
Osud Ti nedoprial s nami byť,

 ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 5. mája sme si pripomenuli piate výročie 
úmrtia Petra Katreniaka. 
S láskou a úctou spomínajú družka Marcela, 
bratia Jaroslav a Pavel s rodinami, dcéra Zdenka 
s rodinou  a kamaráti. Pepo, chýbaš nám.

Osud je veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal,

zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 30. mája 2020 si pripomenieme smutné       
1. výročie smrti nášho manžela, otca, starého 
otca a prastarého otca Juraja Krišteka. 

S láskou spomína celá rodina

Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom 
srdci. Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas, 
pohľad. Ale to, čo si sa od neho naučil a to, čo Ti 
po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.
21. marca sme si pripomenuli prvé výročie smrti 
manžela, otca a starého otca 

Ing. Ladislava Tornáryho. 
S úctou a láskou spomína celá rodina

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
február – marec
Sára Giertlová, Hana Dlugošová, Amy Rumančíková

Opustili nás:
február - marec
Klára Molčanová (91), Terézia Slosiarová (84), Jozef Tetamenti (84), 
Ivan Bučko (80), Otto Halaj (62)

Otec. 
To slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. 

Keď Ťa už niet, rúti sa nám svet. 
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 

v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 
Dňa 30. apríla si pripomíname 2. výročie úmrtia 
nášho otca 

Ľudovíta Kováča.
S láskou spomínajú manželka a  deti s rodinami 

Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 18. mája si pripomenieme piate výročie od-
vtedy, ako nás opustil náš drahý

František Deme.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Anna a vnuk Ferko

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 6. apríla sme si pripomenuli prvé smutné 
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, 
starého otca, brata, švagra, strýka a uja 

Vladimíra Macíka.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, 
dcéry Livka a Alenka, zať Miloš, vnúčatá Mar-
tinko s manželkou Katkou, Majka, Renko a celá 
rodina Macíková a Šipulová.

Dňa 16. mája  si pripomíname  prvé  výročie od 
úmrtia nášho drahého otca, deda, brata, priateľa, 
učiteľa Ivana Karaka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú a nezabúdajú sy-
novia Peter a Roman s rodinami, Gitka, bratia 

Miroslav a Jaroslav s rodinami a  Lydka
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Dve úlohy pre šikovné deti


