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Predstavujeme 
novú riaditeľku ZŠ

Klaudia Kvaková

Včelár Daniel 
Dianiška

Svet sa zrazu zmenil,
už sa bujaro nezabáva.
Zvážnel.
Neviditeľný zabijak
napicháva ľudí
ako špekáčiky na ražne.
Po stovkách.
 
Zostalo ticho,
také intenzívne,
až to berie dych.
Motory civilizácie zastali,
ledva zadymí sa z nich.
 
Zem sa scvrkla
za dvere ľudských príbytkov.
Ani smrť nezostala von,
prisadla si, na domácich mrkla.
Aj si s nimi hrkla.
Zabudnutá vzdialená príbuzná,
rozvalená vo fotelke pri telke,
čakajúc na lepšie správy,
mimoriadne dobre sa baví.
 
Domáci hľadia raz na ňu,
raz na dvere,
že už-už vstane
a nimi sa von vyberie.
Ale ona nie.
Z nedostatku pozornosti
začne sa hádam zlostiť?!
 
Tak nie, zatiaľ si len píska
tiahlu melódiu korona blues.
Pri bilancii mŕtvych výska
a strašne pokecať si chce.
O sebe.
O tom, prečo vzbudzuje hnus
a tolerovaná je len v márnici
a na cintoríne.
Zasadla si zanovito,
nevyzerá, že odíde.
Pri domácej alebo víne,
s kosou uloženou v kline
počká.
Je si istá,
že sa dočká.
 
Tak si spokojne ďalej píska,
tiahlu melódiu korona blues.
A v kuchyni trúba hlási,
že už dopeká sa hus.

 Peter Babčan

Vážení spoluobčania, milí Valašťania!
Tento rok sa nám pomaličky ale isto preklápa do svo-
jej druhej polovice. Na konci roka sme mali obrovské 
očakávania, dúfajúc, že magické číslo 2020 nám pri-
nesie nové zmeny, že jednoducho tento rok bude 
prajný a  iný ako predchádzajúce. Nikto nečakal, že 
s nami všetkými a na celom svete zamáva pandémia.
Od marca tohto roka bola štátom vyhlásená mimo-
riadna situácia, neskôr núdzový stav. Musím povedať, 
že sme sa boju s  koronavírusom postavili chlapsky.  
Zainteresovali sme do aktivít naše krajčírky, ktoré 
neodmietli pomoc a  našili rúška pre všetkých oby-
vateľov našej obce. Napriek tomu, že štát sa nijakým 
spôsobom nepodieľal na pomoci obciam, v  rámci 
vlastného rozpočtu či personálneho obsadenia, rie-
šili sme  nákup dezinfekčných prostriedkov, zabezpe-
čili nonstop linku pre seniorov, vykonávali postreky 
verejných priestranstiev. Častokrát okrem zamest-
nancov úradu pomáhali dobrovoľníci.  
Musím však povedať, že aj  vďaka vašej zodpoved-
nosti,  príkladnému správaniu sa a  silnej sociálnej 
kontrole, sme v  našej obci nezaznamenali žiaden 
prípad koronavírusu. Za čo vám úprimne ďakujem. 
Ukázalo sa, že sme schopní, v  takých vypätých si-
tuáciách sa spájať a navzájom si pomáhať, zdolávať 
ťažké prekážky.
Pandémia a jej dôsledky má aj druhú tvár, tú ekono-
mickú. Prognózy na najbližšie obdobie sú katastrofic-
ké. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, už tretí mesiac 
zaznamenávame pokles na podielových daniach. Pri-
jali sme prísne ekonomické opatrenia, ktoré by mohli 
deficit eliminovať. 
Neznamená to však, že nebudeme nič pripravovať či 
realizovať. Napriek tomu, že sme aj my na obecnom 
úrade pracovali v pohotovostnom režime, súbežne, 

ako nám to situácia umožňovala, pripravovali sme 
investičné akcie. V  plnom prúde prebieha súťaž na 
revitalizáciu námestia, pripravujeme rekonštrukcie 
hasične a vojnového hrobu v materskej časti obce, 
ako aj výmenu strechy na dome smútku. Súbežne sa 
pracovalo na vyasfaltovaní miestnych komunikácií 
v  materskej časti, pracuje sa na projektovej doku-
mentácii Hronskej ulice. Pomaličky svoje aktivity, 
v  rámci možností riešia technické služby.  Korona-
vírus zasiahol aj do rozbehnutých aktivít v súvislosti 
s  podnikateľskými subjektami, s  ktorými sa počas 
leta chcem stretnúť, či samotnými občanmi obce. 
Veľmi v tomto období zarezonovala cyklotrasa Brez-
no – Valaská, ale verím, tak ako som už písal v minu-
lom čísle, že sa celú investíciu mesta Brezna podarí 
dotiahnuť do zdarného konca. Okrem toho nás ešte 
čaká asfaltovanie ciest III. triedy – ul. Osloboditeľov 
a  Partizánskej ulice, čo bude realizovať Banskobys-
trický samosprávny kraj. 
Veľmi ma mrzí, že počas tohto obdobia sa nemohli 
konať žiadne kultúrno-spoločenské podujatia, ani 
príprava osláv 550. výročia obce. Chceli sme ich pri-
praviť tak, aby boli hodné takého vysokého čísla. 
Vždy som bol optimista a aj teraz verím, že sa popa-
sujeme so všetkými problémami, ktoré nás iba posil-
nia a posunú ďalej.
Ukrátení zostali aj naši školáci a  škôlkari, či zušká-
ri. Ďakujem pani riaditeľkám a  ich pedagogickým 
zborom za výborne a  manažérsky zvládnuté situá-
cie. Naše deti sa určite teraz tešia na prichádzajúce 
prázdniny, verím, že ich prežijú v pohode a radosti.
Vám všetkým prajem pevné zdravie, optimizmus a aj 
napriek zaťažkávacím skúškam spolupatričnosť.

   Mgr. Peter Jenča
   starosta obce

Korona blues

Pohľad z Lipovej.
                      Foto: Ivan Bruchala
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Rok 2020 značne poznačil kultúrny život vo 
Valaskej.   Ako predseda kultúrnej komisie, jej 
členovia a aj obec sme zodpovedne plá-
novali a zaujímali sa o kultúrny život 
v našej dedine. Ale bohužiaľ, situ-
ácia, ktorá nastala, nám všetky 
plány zmarila. Pevne verím, že zo 
všetkých pripravovaných kultúr-
nych akcií sa nám v tomto roku  
podarí uskutočniť aspoň niekto-
ré. 
Tento rok si pripomíname 550. výro-
čie prvej písomnej zmienky našej obce 
a všetky kultúrne a spoločenské podujatia sa 
mali niesť v tejto atmosfére. Všetko malo vyvr-

Dňa 15.06.2020 zasadala Komisia pre rozvoj 
obce, stavebný poriadok a územný plán obce 
Valaská. Zaoberala sa predovšetkým podklad-
mi z  úseku investícií, životného prostredia 
a stavebného poriadku.  Podklady obsahovali 
žiadosti o  kúpu a  prenájom obecných po-
zemkov a  taktiež o  zmenu územného plánu 
obce Valaská. Niektoré žiadosti boli odporú-
čané starostovi obce a obecnému zastupiteľ-
stvu na schválenie a niektoré žiadosti komisia 
neodporučila schváliť. 

Milí spoluobčania, v  našej obci si našiel domov 
a  zahniezdil ohrozený druh vtáka Dažďovník 
tmavý (Apus apus). Pomenovanie získal prav-
depodobne kvôli jeho úniku pred dažďom. Sko-
ro nik ich nepozná, pretože nezosadajú na zem 
a  takmer všetok čas trávia vo vzduchu. Živia 
sa hmyzom a  jeden pár počas kŕmenia mlá-
ďat skonzumuje až cca 20  000 komárov denne. 
Hniezdi len v dutinách, ktoré si sám nevytvára, 
ale osídľuje rôzne štrbiny a dutiny v bytových 
domoch.  Dažďovníky sú verné svojmu hniezdu 
a  pomerne ťažko si hľadajú nové.  A  tu nastá-
va problém. Zatepľovanie obytných domov a 

stavebné práce sa vykonávajú práve v  čase ich 
hniezdenia, hniezda sú často zakryté zatepľo-
vacou vrstvou a dažďovníky sú buď uviaznuté 
a uhynú od hladu, alebo sa nemôžu starať o svo-
je znášky a mláďatá. K ich ochrane sa dá prispieť  
napr. aj tým, že sa do zatepľovacích a stavebných 
prác (projektov) zapracuje opatrenie pre chrá-
nené živočíchy. Je dôležité, aby ľudia oznámili 
štátnym orgánom ochrany prírody alebo polícii, 
keď sú svedkami nesprávneho postupu pri zatep-

ľovaní a keď vidia, že stavebník nekoná v súlade.
so.zákonom.
(Zdroj:http://www.hlasek.com/apus_apus1sk.
html

Belorítka
(Zdroj: Peter Kvietok)

Ďalším obyvateľom našej oblohy   je Belorítka 
domová (Delichon urbicum), ktorú si ľudia často 
mýlia s  lastovičkou, s ktorou sú blízke príbuzné. 
Je to užitočný vtáčik, ktorý sa živí výhradne mu-
chami a lietajúcim hmyzom. Sú to poslovia jari a 
hovorí sa o nich, že keď lietajú nízko, bude pršať. 
Hniezda si stavajú spravidla na vonkajších ste-
nách budov. Väčšinou sa vracajú na miesta kde 
sa narodili. Na svoje hniezdisko sú silne viazané. 
Celé generácie belorítok obývajú ten istý objekt 
po desiatky rokov, pokiaľ majú príležitosť. Bohu-
žiaľ, stretávame sa aj s tým, že niektorí ľudia sa 
snažia belorítkam v hniezdení zabrániť, a dokon-
ca hniezda zhadzujú aj v hniezdnom období s va-
jíčkami a mláďatami, kedy ide o nepochopiteľný 
a barbarský čin, ktorý je v rozpore so zákonom. 

Ľudom totiž vadí ich trus, a pritom stačí namon-
tovať pod hniezdo podložku. Pokiaľ niekto belo-
rítkam hniezdo  zhodí, znamená to pre nich pred-
časný koniec sezóny. Iné miesto na hniezdenie si 
už nedokážu nájsť. Ornitológovia prosia o trpez-
livosť s týmto užitočným vtáčikom, ktorý je tu len 
pár mesiacov a jeho švitorenie a pozorovanie 
vyvádzania mladých z hniezda vám môže sprí-
jemniť letné dni. Belorítky majú veľmi ťažké ob-
dobie. Tisíce zahynuli pri návrate domov v zlom 
počasí v Grécku a tie, ktorým sa podarilo vrátiť 
až na Slovensko, nemajú hniezdne možnosti. Aj 
preto je belorítka vyhlásená ornitológmi za vtáka 
roku 2020. Na zateplených fasádach nedrží blat-
ko, nie je z čoho stavať kvôli suchu. Ak im chce-
te pomôcť, je možnosť natretia fasády v mieste, 
kde stavajú hniezdo, adhéznym mostíkom   (pri 
zotmení natriete, ráno je to suché) a blatko už 
drží, alebo môžete priamo kúpiť a namontovať 
kvalitné a pevné drevobetónové hniezda, pre 
jednu, dve, aj tri rodinky. Do rohov okien, kde je 
neželané hniezdenie, sa dajú nalepiť plexisklá, 
na ktoré sa blatko nedá prilepiť a belorítky také 
miesto skôr odradí. Pokiaľ by ste potrebovali viac 
informácií alebo pomoc pri montáži, môžete sa 
obrátiť na tel. číslo 0907 069 629. Chceme upo-
zorniť, že hniezda v našej obci sú monitorované 
ornitológmi a Štátnou ochranou prírody Poľana. 
Ich zhadzovaním sa môžete vystaviť trestnému 
stíhaniu a pokute do desaťtisíc eur.
Na zhodenie hniezda aj mimo hniezdnej sezóny 
je potrebná výnimka z Ministerstva životného 
prostredia SR a vykonáva ho výlučne pracov-
ník Štátnej ochrany prírody. Preto vás prosíme, 
ich zhadzovanie konzultujte buď na čísle 0907 
069 629, alebo na obecnom úrade.

Mgr. Janka Maličká

DAŽĎOVNÍKY A BELORÍTKY V NAŠEJ OBCI 

Dážďovník

Detské ihrisko sme sa rozhodli preložiť 
z bezpečnostných dôvodov, a to na úze-
mie, ktorého podložie je stabilnejšie. 
Vybrali sme priestor nad prepadovým 
územím a  ihrisko sme navrhli umiestniť 
v západnej časti tohto priestoru. Ostatná 
plocha by sa mohla naďalej využívať ako 
trávnatá plocha pre príležitostné loptové 
hry. Okrem existujúcich prvkov ihriska 
(herná zostava so šmýkačkami, váhové 
hojdačky a  dva altánky), sú navrhnuté 
nové prvky ako kolotoč, lavička, smetný 
kôš a  chodník, ktorý prepája jednotlivé 
časti ihriska. Zároveň sa počíta s osvetle-
ním priestoru pre zvýšenie bezpečnosti. 
Preložením ihriska vznikne oddychová 
plocha, ktorá bude spĺňaťaj športovú, 
aj hernú funkciu. Časom môže byť tento 
priestor doplnený o stojisko pre bicykle 
a  celý priestor slúžiť aj ako zastavenie 
cyklotrasy. Zároveň by v tomto priestore 
bola osadená aj informačná tabuľa k pre-
padovému územiu. 

   Ing. Janka Pohančaníková

Preloženie detského 
ihriska v starej 
časti Valaskej

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán
Aj v  týchto prípadoch komisia zvážila záu-
jem obce a predložila na pracovné stretnutie 
poslancov na vyjadrenie  sa celému poslanec-
kému zboru. 
Obec Valaská sa rozhodla premiestniť det-
ské ihrisko v materskej časti obce pre väčšiu 
bezpečnosť detí do neohrozenej  časti  tohto 
územia.  V prílohe článku je priložená vizuali-
zácia, ako by malo byť situované spomínané 
ihrisko.

predseda komisie Martin Krupa

KULTÚRA VO VALASKEJ
choliť veľkolepými septembrovými oslavami. 
Zvlášť na tieto oslavy sme kládli veľký dôraz. 

Prípravný výbor, ktorý bol založený už v 
minulom roku, zodpovedne pripra-

voval a plánoval trojdňové oslavy. 
Bohužiaľ, situácia nám nedovolila 
v tom pokračovať. Pevne verím, 
že už čoskoro sa stretneme na 
námestí, či v Kultúrnom dome vo 

Valaskej a budeme sa môcť kul-
túrne vyžiť. Na záver vám chcem 

popriať hlavne pevné zdravie, veľa 
optimizmu a dobrú náladu v tomto 

“zvláštnom” období.
 Jozef Vrbovský
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S  príchodom teplejšieho počasia 
a  dažďov vytvorila príroda ideál-
ne podmienky na rast trávy, a tak 
sa nám sezóna kosenia rozbehla 
na plné obrátky. Momentálne sa 
nám o  obec starajú dve parkové 
kosačky a  traja kosci s  ručnými 
krovinorezmi. Samozrejme ne-
malú pomoc pri kosení poskytujú 

Od vypuknutia pandémie koronavírusu  
nám uplynulo niekoľko dní až týždňov. My 
všetci sme museli čeliť rôznym opatreniam 
na základe odporúčaní, ktoré platili absolút-
ne pre všetkých. Či už povinné používanie 
ochranných rúšok, dezinfekcia rúk, nosenie  
ochranných  rukavíc, v radoch pred obchod-
mi dodržať aspoň dvojmetrové odstupy me-
dzi ľuďmi, prednostné nakupovanie seniorov 
od 65 rokov, zrušenie všetkých kultúrnych 
a  športových podujatí, zavreté všetky školy 
a  škôlky, neúčasť na bohoslužbe  a  v  nepo-
slednom rade  ostať čo najviac doma a  byť 
zodpovední. Tieto  nariadenia nám pomáhali 
chrániť naše životy a zdravie. 
Najrizikovejšou skupinou boli naši seniori. 
V našej obci  domáca opatrovateľská služba 
sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na 
pomoc inej osoby, ale nesmieme zabudnúť 
na tých, ktorí  sú umiestnení v domovoch pre 

seniorov. Odlúčenie na nejaký čas od svojich 
blízkych bola skúška pre všetkých rodin-
ných príslušníkov z  dôvodu zákazu návštev.  
Počas tohto mimoriadneho stavu bola zria-
dená v  obci  nonstop linka pre osamelých 
seniorov, ktorí mohli požiadať o nákup potra-
vín alebo liekov. Obec zabezpečila šitie rúšok  
v  réžii  našich  šikovných krajčírok, ktoré šili 
od rána do večera, aby sa mohli distribuovať 
najskôr  do otvorených  obchodov a lekárom 
v našej obci. Ako sa rúška šili, priebežne boli 
hneď našimi dobrovoľníkmi a zamestnanca-
mi obecného úradu rozdané do všetkých do-
mácností. Obecný úrad pracoval v  pohoto-
vostnom režime, avšak snažili sme sa  všetky 
stránky  vybavovať telefonicky, písomne ale-
bo elektronicky. Aj v tejto veci sme sa všetci  
správali zodpovedne, za čo vám ďakujeme.    
Služba  sociálneho taxíka pre seniorov bola 
taktiež pozastavená, ale po uvoľnených opat-

reniach ju opäť môžete využívať. 
Pravidelne v obci  zasadal krízový štáb v zlo-
žení: predseda Mgr. Peter Jenča – starosta 
obce, Mgr. Dana Kmeťová - prednostka obec-
ného úradu,  MUDr. Dolinská,  MUDr. Auxto-
vá, Ing. Ján Dundovič, Martin Krupa,  Michal 
Lengyel a tajomníčka Mgr. Janka  Maličká.
Postupne nás informoval Úrad verejného 
zdravotníctva o  uvoľnených opatreniach 
vzhľadom na priaznivú epidemiologickú si-
tuáciu. Naša spoločná zodpovednosť za pre-
došlé  týždne nám priniesla  najväčšie uvoľ-
nenie. Naďalej však každý má  zodpovednosť 
sám za seba a zodpovedným prístupom do-
kážeme zamedziť šíreniu pandémie, pretože 
od toho, ako sa správame dnes, záleží vývoj 
situácie u nás v nasledujúcich dňoch.

Bc. Silvia Krupová
referentka soc. vecí

ZODPOVEDNE ZVLÁDNUTÁ MIMORIADNA SITUÁCIA

TECHNICKÉ SLUŽBY
VALASKÁ

TECHNICKÉ
SLUŽBY
VALASKÁ

INFORMUJÚ
aj aktivační pracovníci. Vzhľadom 
k  tomu, že v  minulých týždňoch 
sa nám na zbernom dvore bio-
logického odpadu nahromadilo 
veľké množstvo pokosenej trávy 
a  konárov, sme sa rozhodli pre 
založenie prvej hromady kompo-
stu. Najprv bolo potrebné tento 
materiál spracovať, aby bol pre 

založenie kompostu 
vhodný. V  tejto chví-
li máme založenú 
hromadu kompostu 
o šírke 2 metre a dĺž-
ke 20 metrov. Spra-
covaných bolo cca 12 
ton biologického od-
padu z našej obce za 
posledné 4 mesiace. 
Ako ste si iste všimli, 
v máji sme začali pri-
pravovať základové 
pätky pre nové stĺpy 
verejného osvetlenia 
na Námestí 1. mája 
a  na križovatke cesty 
I/66. Po uplynutí 21 
dňovej doby zrenia 
betónu týchto pätiek 
nám už nič nebránilo 
pustiť sa do samotnej 

montáže stĺpov. V  júni máme na 
pláne začať pripravovať výmenu 
ďalších stĺpov, ako napríklad na 
ulici Hronská pri detskom ihrisku, 
alebo na ulici TDH pri kaderníc-
tve. 
Počasie nám však už dlhšiu dobu 
nepraje, a tak aj napriek plánova-
ným prácam musíme mnohokrát 
naše plány meniť a  odstraňovať 
havárie spôsobené práve vply-
vom počasia. Ide väčšinou o  za-
pchaté odtokové potrubia alebo 

vytopené pivnice, no po nedáv-
nych intenzívnych prívalových 
dažďoch nás ohrozovali aj polá-
mané konáre a  nebezpečne na-
hnuté stromy v  obci, ktoré bolo 
treba ihneď zrezať. Popri všetkom 
priebežne pracujeme na oprave 
malých smetných košov, ktoré sú 
za tie svoje odslúžené roky v de-
zolátnom stave, a taktiež pracuje-
me na oprave detského ihriska na 
ulici Hronská.

   Michal Lengyel
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Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a naj-
rozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľud-
stva.
Začiatok vojny  sa datuje na 1. september 1939, 
keď fašistické Nemecko napadlo Poľsko.
Prečo? Prečo a pre koho? Veľa otáznikov, za kto-
rými sa skrýva mnoho  strát na životoch, plaču, 
bolesti, strádania, neľudskosti, hladu a strachu 
o holý život. 
Príčinou druhej svetovej vojny bol   vznik fa-
šizmu a  nacizmu, nárast nacionalizmu, snaha 
Nemecka o  vytvorenie Tretej ríše Nemecka a  
pomsta za porážku Nemecka v 1. svetovej voj-
ne.
 Na začiatku vojny, v rokoch 1939 -1941 - do na-
padnutia Sovietskeho zväzu - to bola blesková 
vojna  Nemecka, výsledkom ktorej bolo obsa-
denie takmer celej Európy. Do vojny sa zapojili 
aj nemeckí spojenci – Taliansko  a  Japonsko. 
V roku 1941 sa postup Nemecka v ZSSR zasta-
vil pred Moskvou a vojna sa zmenila na ťažké 
boje na viacerých frontoch v Európe a vo sve-
te. Zlomovým rokom vojny je rok  1943,  keď 
po porážke Nemecka pri Stalingrade prešla 
sovietska armáda na východe do protiútoku. 
V roku 1944 bol otvorený „druhý front“ vo Fran-
cúzsku  a porážka fašistických mocností sa sta-
la otázkou času. Vďaka novým zbraniam mala 
vojna  rýchle tempo, striedali sa letecké útoky, 
tanky a obrnené vozidlá, výsadkári a pechota. 
Na mori to boli ponorky a  vojnové lode. Na 

Milí susedia, vážení priatelia, drahá verejnosť!
Začiatkom mesiaca jún sme ako členovia petičného výboru dostali pí-
somnú odpoveď na našu petíciu od mesta Brezno a obce Valaská. Obi-
dve odpovede sú zverejnené na našej facebookovskej stránke. Za naše 
jednotlivé požiadavky z odpovedí vyberáme:
BEZPEČNOSŤ CHODCOV – „Bezpečnosť cyklistov a  chodcov je riešená 
projektom v zmysle platnej legislatívy, posúdeným dopravným inžinierom 
Okresného dopravného inšpektorátu a  následnou kolaudáciou stavby.“ 
Projekt s pohybom chodcov bohužiaľ nerátal, a teda ostávame v oča-
kávaní, ako sa pri realizácii na chodcov bude prihliadať. Na stretnutiach 
sme si prešli viaceré alternatívy, ktoré neboli spomenuté v odpovedi na 
petíciu. Dúfame, že s nimi Brezno ako investor, ako aj naša obec počí-
tajú. Navrhnuté boli rozšírené chodníky, aby mohli slúžiť aj chodcom a 
doplnkové značenie pre pohyb chodcov.
ODVODNENIE CESTY – „Cyklochodník je vybudovaný len v  troch úse-
koch(kde to šírkové podmienky dovoľovali) a je na výškovej úrovni existu-
júcej cesty, t.j. nemení odtokové podmienky dažďovej vody“. Máme zato, 
že súčasťou projektu je vybudovanie odtokov v telese cyklochodníka, 
a tým sa odtokové podmienky budú meniť. Zaujímalo nás hlavne do-
budovanie odtokov na miestach, kde to má zmysel hlavne kvôli bez-
pečnosti. V  tejto veci máme prísľub od obce, že sa vypracuje cenová 
ponuka na dobudovanie odtokov. Tento krok zvýši bezpečnosť na nie-
ktorých problematických úsekoch cesty. Aj keď obe odpovede svorne 
tvrdia, že odtokové podmienky realizácia cyklotrasy nemení, opak je 
pravdou. S odtokom vody sú veľké problémy už pri realizácii prvej časti 
cyklotrasy.  
VJAZDY – „Vstupy k  jednotlivým nehnuteľnostiam budú upravené na 
náklady investora, spôsob bude prejednaný s  každým vlastníkom. Mate-
riálové prevedenie vstupu bude odpovedať súčasnému stavu. Existujúce 
vstupy s asfaltovým povrchom budú upravené asfaltom, betónové betó-
nom a  vstupy realizované ujazdenou hlinou budú po realizácii rovnako 
zhutnené a vyspádované.“ Na osobných stretnutiach sme zašli trošku ďa-

lej a dostali sme ubezpečenie, že jednotliví dotknutí občania dostanú 
písomné vyjadrenie, ako sa ich vstup bude riešiť. Cyklochodník sa má 
realizovať postupne a priebežne sa majú tvoriť aj dohody s občanmi. 
Pri realizovaní prvej časti cyklochodníka, obyvatelia stále čakajú na do-
hody k jednotlivým vstupom. Dostali sme taktiež ústnu odpoveď, že po 
zrealizovaní projektu cyklotrasy vznikne priestor na vybudovanie nie-
koľkých parkovacích miest. O spôsobe ich zrealizovania a užívania bude 
ešte prebiehať diskusia s obcou.
BEZPEČNOSŤ CYKLISTOV - „Bezpečnosť cyklistov a chodcov je riešená 
projektom v zmysle platnej legislatívy, posúdeným dopravným inžinierom 
Okresného dopravného inšpektorátu a následnou kolaudáciou stavby.“ Nič 
viac sa bohužiaľ v odpovedi na petíciu nepíše, ale pri osobných stretnu-
tiach sa prechádzali varianty zníženia rýchlosti, vytvorenie obytnej zóny 
a iné. Všetko to záleží od jednaní, do ktorých má vstúpiť obec Valaská 
a prediskutovať jednotlivé možnosti s dopravným inšpektorátom. 
Členovia petičného výboru a občania dotknutí realizáciou cyklotrasy sa 
dňa 13.5.2020 zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva. Je jasné, 
že s realizáciou sa spájajú viaceré problémy, ako napríklad umiestnenie 
nebezpečnej sute do základov cyklotrasy. Kľúčové bolo prijatie uznese-
nia v znení: OcZ odporúča starostovi: „I. Zabezpečenie komplexného do-
hľadu nad projektom Cyklotrasa Brezno-Valaská realizovanom v katastri 
obce, a to prostredníctvom pridelenia príslušného zamestnanca Obecného 
úradu Valaská na tento účel, ktorý bude systematicky riešiť pripomienky 
občanov, ako aj dohliadať na plnenie povinnosti stavebníka v zmysle plat-
ného stavebného povolenia II.  Aby na každé zasadnutie obecného zastu-
piteľstva a na každé rokovanie Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok 
a územný plán obce Valaská OcZ predložil písomnú správu vo veci priebež-
ného plnenia bodu I. tohto uznesenia“. 
Dúfame, že určený zamestnanec pomôže komunikovať požiadavky ob-
čanov investorovi a dohliadne na realizáciu tohto náročného projektu. 
Ďakujeme za vašu podporu. 

Petičný výbor

Odpoveď na petíciu za pozastavenie realizácie projektu 
cyklotrasy Brezno – Valaská

konci vojny šokovali svet USA použitím atómo-
vej bomby. Najväčší rozdiel medzi 1. svetovou 
a 2. svetovou vojnou bol v taktike boja - v ne-
meckej taktike spálenej zeme - likvidáciou de-
dín, miest a celých území a masovým vyvražďo-
vaním civilného obyvateľstva  na obsadenom 
území, ako aj likvidáciou najmä židovského 
obyvateľstva v koncentračných táboroch.

8.mája 1945  končí druhá svetová vojna v Euró-
pe  kapituláciou Nemecka a
2.septembera 1945  –  kapituláciou  Japonska, 
koniec vojny vo svete.
Druhej svetovej vojny sa zúčastnilo 61 štátov - 
ich obyvateľstvo tvorilo 80% svetovej populá-
cie. Bilancia 2. sv. vojny bola hrozná.
Celkové obete sa odhadujú  od 50 do 62 milió-
nov, čo bolo 2,5% vtedajšej svetovej populá-
cie, 37 miliónov z nich boli civilisti, zvyšnú časť 
tvorili padlí vojaci.

Tieto informácie sú hrozivé  a  nútia nás aj te-
raz - v čase mieru, zamyslieť sa nad tým, koľko 
ľudí položilo svoje životy za to, aby sme mohli 
spokojne žiť, učiť sa, pracovať. Celá krajina je 
posiata množstvom pomníkov, pamätníkov, 
krížov, ktoré pripomínajú tieto strašné vojnové 
roky. Od konca druhej svetovej vojny uplynulo 
75 rokov. Priamych účastníkov prirodzene ubú-
da a my, ktorí sme strasti vojny nezažili, dozve-
dáme sa sprostredkovane z rozprávania alebo 
z  kníh. Naše deti a  vnúčatá sa učia v  školách 
o týchto smutných dejinách, ale vojnu a povoj-
nový život si nevieme ani predstaviť. Čakanie 
v pivniciach v neľudských podmienkach a bez-
nádej, či sa naši najbližší vrátia z frontu domov. 
Milióny ľudí, ktorí zverstvá prežili,  mali rany 
nielen na tele, ale predovšetkým na duši. Život 
sa zmenil na nočnú moru a nebolo rodiny, kto-
rú by druhá svetová vojna nepoznačila. 
V obecnej knižnici A. A. Baníka máme mnoho 
vojnových titulov. Pri listovaní a  čítaní týchto 
kníh  mrazí. Fakty, mapy, piesne, fotografie, zo-
znamy padlých a zmasakrovaných vojakov. 
Je na nás všetkých, aby sme sa zamysleli a ne-
zabudli.  Aby sme hlavne  mladej generácii ho-
vorili, pripomínali a vysvetľovali, aký je dôležitý 
mier. Robme a  žime tak, aby navždy zanikol 
zvuk zbraní, aby zanikla nenávisť, zlo, nevraži-
vosť, závisť. Nech medzi ľuďmi, národmi a sve-
tadielmi zavládne reč lásky, ktorá zmení bolesť 
na radosť a vojny na mier! Nedovoľme, aby sa 
história opakovala. 

Danka Králiková

75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny



rozcvičky na hodinách teles-
nej výchovy pod rozkvitnutý-
mi lipami v areáli našej školy. 

Predstavíte  nám koncepciu 
rozvoja Základnej školy Ja-
roslava Simana, s ktorou ste 
predstúpili pred komisiu vo 
výberovom konaní?

Rada by som pokračovala 
v    rozvoji informatizácie ško-
ly,  ktorá je v  tejto dobe ne-
vyhnutná. Pomáha v komuni-
kácii medzi žiakom, učiteľom 
a  rodičom a  v  tejto komunikácii vidím veľa 
pozitívneho. Uľahčí sa administratívna práca 
učiteľa. Žiak bude mať k dispozícii  materiál 
na štúdium a bude pre neho kedykoľvek do-
stupný a v neposlednom rade rodič bude ih-
neď  informovaný o prospechu svojho dieťaťa 
a  o  celkovom dianí v  škole. Na škole máme 
pekný, rozsiahly areál, ktorý potrebuje revita-
lizáciu. Žiaci ho často využívajú, ale potrebuje 
modernizáciu, pre  využívanie na hodinách 
telesnej výchovy alebo na voľnočasové akti-
vity v školskom klube. Ako som už spomenu-
la, areál je rozsiahly, a preto by som si vedela 
predstaviť športoviská, bežeckú dráhu, kruh 
na vrh guľou, pre žiakov školského klubu mo-
derné preliezačky a lavičky. Verím, že sa nám 
to podarí. 

Ďalším bodom rozvoja je zvýšiť občiansku 
uvedomelosť a zodpovednosť žiakov, a to ich 
zapájaním do dobrovoľníckych aktivít. V  mi-
nulosti sme sa podieľali na niekoľkých dob-
rovoľných akciách. Už niekoľko rokov sa žiaci 
so svojimi učiteľmi zúčastňujú charitatívneho 
behu - BEŽÍM POMÁHAŤ na Čiernom Balogu, 
ktorého výťažok je venovaný na pomoc onko-
logickým pacientom. Každoročne vydávame 
Knihu dobrých skutkov, v ktorej sú zazname-
nané dobré skutky konkrétnych žiakov, ktoré 
vykonali  v priebehu jedného školského roka. 
Žiaci sa podieľajú na zbierkach ako je Biela 
pastelka, zbierka na Deň narcisov. V čase ad-
ventu na obecnom podujatí Živý betlehem 
predávajú výrobky a  sami rozhodujú, komu 
výťažok z predaja poputuje. Mojou prioritou 
je, aby žiaci sami vyhľadávali, kde je ich po-
moc potrebná,  aktívne túto pomoc realizo-
vali za koordinácie učiteľov. Aby keď z  nich 
vyrastú dospelí ľudia, neostali ľahostajní voči 
dianiu vo svojom okolí, ale aby sa aktívne po-
dieľali na formovaní života okolo seba. Som 
veľmi rada, že sa nám na škole v  poslednej 
dobe darí udržiavať a podporovať aj regionál-
ne tradície,  čoho dôkazom je, že v rámci škol-
skej akcie Deň kroja mnoho žiakov aj učiteľov 
príde do školy v ľudovom kroji a v tento deň 

sa venujeme ľudovým tradíci-
ám. Mám okolo seba vynikajúci, 
tvorivý tím ľudí, ktorých budem 
podporovať pri realizácií takých-
to aktivít.    

Jednou z  vašich  priorít je re-
konštrukcia strechy na telo-
cvični, ktorá je údajne v  ha-
varijnom stave. Je to veľká 
investícia, ktorá si vyžaduje 
nemalé finančné prostriedky. 
Koncepciu ste  pripravovali 

ešte pred pandémiou koronavírusu. Ostá-
va aj naďalej rekonštrukcia strechy telo-
cvične vašou prioritou?

Telocvičňa si  vyžaduje  investíciu, to je pravda.  
V minulosti prešla čiastočnou rekonštrukciou 
a v súčasnosti je dobré v jej ozdravovaní po-
kračovať. Okrem strechy bude potrebné in-
vestovať do izolácie muriva, čím sa zamedzí 
v  prenikaní vlhkosti do  múrov telocvične, 
postupne vymeniť sklobetón, ktorým uniká 
veľká časť tepla v  čase vykurovacej sezóny 
a pomohla by tepelnoizolačná fasáda. Pri re-
alizácií týchto opatrení by sa výrazne znížili 
náklady na vykurovanie a  tiež by sa zlepšila 
celková klíma v telocvični.

V dôsledku toho, že žiaci nechodili do školy 
od 15.  marca, počula som o tom, že sa mi-
nisterstvo školstva pohrávalo s myšlienkou, 
aby deti chodili jeden prázdninový mesiac 
do školy? Čo hovoríte  na takýto návrh?

Nemyslím si, že to je šťastné riešenie. Všetci 
tí, ktorých by sa toto rozhodnutie týkalo, mi 
iste dajú za pravdu, že žiaci, aj keď nechodi-
li niekoľko týždňov do školy, tvrdo pracovali 
na svojom vzdelávaní. Takúto mimoriadnu 
situáciu sme tu nikdy v  histórii novodobého 
školstva nemali. Práca to bola náročná nielen 
pre žiakov a učiteľov, ale aj rodičov. Keď sa 
uvoľnia všetky reštrikčné opatrenia a ľudia sa 
budú môcť pohybovať bez obmedzení,  bude 
na mieste, ak si žiaci, rodičia, ale aj učitelia od-
dýchnu po tomto neľahkom období, plnom 
zmien, opatrení, neistoty a strachu. Je pravda, 
že dištančné vzdelávanie počas koronakrízy  
nemá kvalitu klasického vzdelávania, ale deti 
získali iné, pre život dôležité zručnosti, ako 
napríklad, pomoc mladšiemu súrodencovi 
s úlohami, efektívna práca s počítačom (nie-
len kontrolovanie  sociálnych sietí či hranie 
PC hier), sebadisciplína, samostatnosť, zod-
povednosť alebo pomoc v  domácnosti. Aký 
to bude mať dosah na žiakov, ukáže čas, ale ja 
verím, že spolu tento stav zvládneme a nový 
školský rok začnemev plnom nasadení, s op-
timizmom, správnym nastavením školského 
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Dňa 27. apríla 2020 ste boli výberovým 
konaním zvolená za  riaditeľku Základnej 
školy Jaroslava Simana. Predstavte sa bliž-
šie našim čitateľom.

Narodila som sa vo Valaskej, kde som prežila 
celý svoj život. Táto obec mi je veľmi blízka, 
chodila som sem na základnú školu, našla 
som si tu manžela a vychovala dve deti, z kto-
rých sú už dospelí ľudia. Vyštudovala som  Fa-
kultu humanitných vied  na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici.

Odkedy pracujete v Základnej škole Jaro-
slava Simana, a ktoré  predmety ste v mi-
nulosti učila?

V ZŠ J. Simana som začala pracovať v  roku 
2014 ako učiteľ výchovných predmetov, te-
lesnej  a etickej výchovy. V minulosti som tiež 
učila na ŠZŠ v  Brezne a  na OUI Valaská ako 
majster odbornej výchovy, kde som pripra-
vovala budúcich opatrovateľov na svoje po-
volanie v Centre pre deti a rodiny vo Valaskej 
a v ŠZ Tereza v Hronci. 

Asi je veľmi náročné prebrať funkciu ria-
diteľky školy po Mgr. Vaníkovej a  Mgr. 
Piliarovej, keďže  pomyselná latka bola 
nastavená veľmi vysoko. Máte pred tým 
rešpekt?  Čo je vašou prioritou v  novej 
funkcii?

Áno, je to pravda, pomyselná latka je nasta-
vená vysoko. Veľmi si vážim obe moje pred-
chodkyne, ktoré urobili obrovský kus práce 
v prospech  žiakov a zamestnancov a dokázali 
posúvať školu vpred. Či už to bola zmena ško-
ly na školu s právnou subjektivitou, zavádza-
nie informačno-komunikačných technológií 
do výchovno-vzdelávacieho procesu. V  roku 
2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou 
a  modernizáciou. Naša škola sa dostala do 
povedomia širokej verejnosti usporadúvaním 
rôznych kultúrnych podujatí, ktoré sú na vy-
sokej úrovni, čo prispieva k  šíreniu dobrého 
mena ZŠ J. Simana. Mojou prioritou je pokra-
čovať v tomto smerovaní, posúvať školu ďalej. 
Pokračovať v  jej modernizácii, aby aj naďalej 
patrili absolventi našej školy medzi múdrych, 
zručných, rozhľadených mladých ľudí. 

Pribudne manažérska práca s  vedením 
školy  a  naopak ubudne vyučovacích ho-
dín. Nebude vám to chýbať? 

Celý život som inklinovala k práci s deťmi. Na 
základnej, ale aj strednej škole som sa veno-
vala mladším žiakom. Počas môjho študent-
ského života som cez prázdniny pracovala 
v detských táboroch ako táborová vedúca. To 
znamená, že práca s deťmi ma napĺňa. Určite 
mi budú chýbať rozhovory so žiakmi, ktoré 
sme viedli na hodinách etickej výchovy a tiež 

Predstavujeme vám PaedDr. Michaelu Badinkovú 
– novú riaditeľku Základnej školy 
 Jaroslava Simana vo Valaskej
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roka a všetko zameškané postupne doberie-
me.

Novela zákona 29/1984  O sústave Zák-
ladných a stredných škôl  zo dňa 1.9.1990 
uzákonila povinnú školskú dochádzku na 
9 rokov, ktorá mala zabezpečovať získanie 
základného vzdelania na ZŠ. Neskôr bola 
zavedená 8 ročná povinná dochádzka, ale 
od roku 1998 je znovuobnovená 9 ročná 
povinná dochádzka na základných ško-
lách. V  poslednom období opäť počúva-
me v  médiách, že sa uvažuje o  zavedení 
osemročnej povinnej dochádzky. Aký je 
váš  názor? Sú 14 ročné deti zrelé nato, 
aby si vedeli predstaviť, čo chcú študo-
vať?

Názory na túto problematiku sa rôznia. V mi-
nulosti sme  mali  9 ročnú školskú dochádz-
ku aj 8 ročnú školskú dochádzku. Ja osobne 
som absolvovala osemročnú základnú školu 
a nemyslím si, že by som bola o niečo ukrá-
tená. Dovolím si tvrdiť,  že  v skoršom veku 
som sa naučila samostatnosti a zodpoved-
nosti. Určite bude prebiehať diskusia na od-
bornej úrovni k tomuto návrhu. Myslím si, že 
pre výber strednej školy a budúceho povola-
nia je dôležité byť k deťom vnímavý, brať do 
úvahy ich záujmy, lebo to sú veci, ktoré ich 
naozaj bavia a v budúcnosti pri ich rozvíjaní 
sa budú cítiť naplnení a v konečnom dôsled-
ku spokojní. 

Naša škola sa venuje  rôznym aktivitám, 
som veľmi milo prekvapená. Spomeniem 
len napr. Zdravý životný štýl, Detský čin 
roka, Beh pre zdravé srdce, Besedy so 
spisovateľmi, Vyčistime si obec a  mnoho, 

Dve úlohy 
pre šikovné 

deti

mnoho iných. Budete ich podporovať  aj 
naďalej? 

Samozrejme,  že ich budem podporovať, pre-
tože aj tieto aktivity podnecujú žiakov k zdra-
vému životnému štýlu, ktorý má vplyv na 
zdravie človeka po celý život. Vedú k ochrane 
životného prostredia, k  prosociálnemu sprá-
vaniu, ktoré robí život človeka lepším a spo-
kojnejším, a  čo je hlavné, nasmerujú žiakov 
k  tomu, aby neboli voči svojmu okoliu ľaho-
stajní.  

Vždy ste mali  blízko k športu a pohybu vô-
bec. Precvičovali ste aerobik, telesnú vý-
chovu ste učili na základnej škole, v  škol-

skom roku 2014/2015 v  ZUŠ-ke tanečný 
odbor a už  9 rokov sa venujete flamencu. 
Budete mať čas aj na svoje osobné záľuby?

Ako učiteľ telesnej výchovy mám k  športu 
veľmi blízko. V súčasnosti preferujem tie out-
doorové druhy. Venujem sa turistike a cyklo-
turistike, v  zimných mesiacoch skialpinizmu. 
Pobyt v prírode ma nabíja energiou. Ale moja 
srdcová záležitosť je flamenco, ktorému sa 
venujem už deviaty rok v  tanečnej skupine 
EL Fuego. Verím, že popri náročnej práci vo 
vedení Základnej školy Jaroslava Simana si  
nájdem čas pre rodinu aj záľuby.

Rozhovor pripravila D. Králiková
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 Zo života materskej školy
Na základe vzniknutej situácie 
sme zavreli materskú školu a  os-
tatné školy v obci  trinásteho 
marca 2020. Mimoriadna situácia 
v krajine si vyžiadala takéto opat-
renia a  my sme ich rešpektovali. 
Trvalo to presne 56 pracovných 
dní. Čím všetkým sme si prešli 
a  ako sme to zvládli, som písala 
v minulom čísle VH. 
Veľmi netrpezlivo sme čakali na 
rozhodnutie ministra školstva 
a  zriaďovateľa, či prevádzku MŠ 
od  prvého júna povolí, alebo 
ostaneme naďalej zatvorení. Roz-
hodnutie vrátiť sa do škôl, aj keď 
v  obmedzenom režime a  za prís-
nych hygienických opatrení, sa 
nakoniec uskutočnilo.
Zistili sme si záujem rodičov o ma-
terskú školu, pretože rozhodnutie 
ministra bolo postavené na dob-
rovoľnosti rodičov a  pomoc sa 
mala poskytnúť rodičom pracujú-
cim v prvej línii. Stretli sme sa na 
porade so starostom obce Valaská 
a  ten rozhodol, že školy v  našej 
obci sa pre veľký záujem rodičov 
otvoria. Čitatelia by mali vedieť, 
že štát toto rozhodnutie ponechal 
na zriaďovateľoch. Do MŠ rodičia  
prihlásili 70 detí.
Postupovali a postupujeme podľa 
vydaných pokynov. Na  porade 
som oboznámila zamestnancov 
MŠ so situáciou. Vypracovala som 
pokyny pre rodičov, pre pani uči-
teľky,  doplnok ku prevádzkové-
mu poriadku, zabezpečila nákup 
hygienických potrieb, štíty pre 
zamestnancov MŠ, do umyvár-
ní sme namontovali držiaky na  
papierové utierky, pretože deti 
nesmú používať uteráky, rozde-
lili sme si služby pri dverách pri 

V tomto školskom roku bol zápis detí do 1. ročníka netradičný. Konal 
sa v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania od 15. do 
30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.
Zákonní zástupcovia mali možnosť zapísať svoje deti na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky niekoľkými spôsobmi:
elektronickou prihláškou, ktorú sme zverejnili na webovom sídle 
školy – túto možnosť využilo až 37 rodičov,
doručením zápisného lístka – 18 zákonných zástupcov doručilo zá-
pisný lístok do školy osobne za prísneho dodržania hygienických 
opatrení, prípadne poštou.
O odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok 
požiadalo 8 zákonných zástupcov. K  elektronickej prihláške alebo 
k zápisnému lístku priložili žiadosť o odklad povinnej školskej do-
chádzky a odporučenie príslušného zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie. Vďaka veľmi dobrej spolupráci s Centrom pe-
dagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie v  Brezne sa 
vyšetrenia detí realizovali 19. 6. v našej základnej škole.
Každé dieťa, ktoré v školskom roku 2020/2021 nastúpi do 1. ročníka 
Základnej školy Jaroslava Simana, dostane od Obecného úradu vo 
Valaskej „štartovací balíček“ v  hodnote 16,60 €, ktorý obsahuje pí-
sanky s predtlačou, pracovné zošity z matematiky, ceruzky, pastelky, 
lepidlo, výkresy a iné potrebné pomôcky.
Naša základná škola ďakuje za prejavenú dôveru zo strany 55 rodi-
čom a zákonným zástupcom detí z týchto obcí a miest:
Valaská – 25 detí, Valaská – Piesok – 1 dieťa, Hronec – 11 detí, Osrb-
lie – 3 deti, Podbrezová – Štiavnička – 7 detí, Podbrezová – Lopej – 1 
dieťa, Heľpa – 1dieťa, Horná Lehota – 1 dieťa, Brezno – 4 deti, Vrútky 
– 1 dieťa
Na všetkých žiakov sa veľmi tešíme v septembri 2020. Pre budúcich 
prvákov aj pre pedagógov našej školy to bude očakávané stretnutie, 
pretože sme sa počas pandémie korona vírusu nemohli zoznámiť 
osobne už na zápise ako predošlé školské roky.
Dovidenia v septembri.

PaedDr. Miriam Slivková, ZRŠ
Základná škola Jaroslava Simana

preberaní detí. Pobyt vonku sa 
uskutočňuje tiež podľa rozpisu, 
aby sa deti z  jednotlivých skupín 
nestretávali. Rodičov sme infor-
movali prostredníctvom webovej 
a  FB  stránky MŠ.  Celý týždeň 
meria teplotu jedna pani učiteľka. 
Rodičia sú disciplinovaní. Nariadiť 
im, kedy majú svoje dieťa priviesť 
do MŠ nie je podľa môjho názo-
ru správne. MŠ je otvorená pre 
rodičov, ktorí ju potrebujú a  mu-
sia sa vrátiť do práce. Na dvere 
sme umiestnili piktogramy, ktoré 
sú výstižné a  informujú rodičov 
a  deti, ako sa majú správať pri 
vstupe do MŠ. Zástupy pred MŠ 
sa netvoria.  Pred otvorením  boli 
obavy, ako to všetko zvládneme. 
Nakoniec sme zistili, že prechod 
detí  z  domáceho prostredia do 
materskej školy nebol vôbec stre-
sujúci. Deti sa prirodzene zvítali, 
tešili sa na seba, veď sa tak dlho 
spolu nevideli. Chýbali si navzá-
jom a  nám, pani učiteľkám,  tiež 
chýbali. Adaptácia po takej dlhej 
odmlke prebehla úplne v poriad-
ku. Naše obavy boli zbytočné. 
Deti, rodičia a pani učiteľky situá-
ciu zvládli na výbornú.
Zatiaľ sme všetci  spokojní, len 
čas ukáže, či bolo toto rozhodnu-
tie správne. Želajme si navzájom 
pevné zdravie a  verme tomu, že 
čas strávený s  rodinou bol tou 
najlepšou investíciou, ktorú sme 
urobili. Ale vieme, že rodina musí 
platiť účty, musí sa postarať o svo-
je deti, a  preto je veľmi dôležité, 
aby sa rodičia čo najskôr vrátili do 
zamestnania.  
Sme tu pre vás a pre vaše deti.

Mgr. Iveta Babčanová, 
riaditeľka MŠ

Brány škôl sa opäť otvorili

Zápis detí do prvého ročníka
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Pred siedmimi rokmi sme vo VH uverejnili rozhovor s v tom čase 
mladou tínedžerkou Klaudiou Kvakovou. V tom čase si ešte študo-
vala na gymnáziu v Brezne a zúčastnila si sa súťaže GENIUS OLYM-
PIAD v USA, kde si v obrovskej konkurencii získala bronzovú me-
dailu. 
Čo sa odvtedy v tvojom živote zmenilo?   
Zmenilo sa toho veľmi veľa...  Zistila som, že veda je pre mňa tá správ-
na šálka kávy a  najviac ma baví skutočne chémia. Zistila som, že ma 
baví cestovať a  spoznávať nových ľudí, ich kultúru, učiť sa nové veci. 
No a v konečnom dôsledku ma tento úspech trošku zviditeľnil medzi 
ostatnými rovesníkmi. Ľahšie sa mi v tom čase podávala prihláška na 
vysokú školu do Brna, ktorú som medzi časom aj ukončila. Počas štúdia 
v Brne som sa zúčastnila ďalších študentských konferencií a súťaží, kde 
sa mi podarilo získať niekoľko ďalších ocenení, bez predchádzajúcich 
skúseností by som sa možno ani neodvážila.
Od roku 2013 si v organizačnom tíme projektu Expedice Mars. Po-
sledných 5 rokov si  veliteľkou tímu biológov. V čom pozostáva tvo-
ja práca i celá Expedice Mars?
Expedice Mars je úspešný česko-slovenský projekt pre talentovanú mlá-
dež vo veku od 13 do 18 rokov, ktorú zaujímajú  prírodné vedy a techni-
ka. Záujemcovia si môžu vybrať jednu z 5 odborností, podľa toho, čo ich 
najviac zaujíma. V expedícii sa snažíme rozvíjať u detí záujem o vedu. 
Ja sa ako veliteľka biológov venujem 
hlavne príprave odborného programu 
pre tím biológov počas celého ročníka 
súťaže. Vymýšľam zadanie projektov, 
ktoré deti vypracúvajú v priebehu do-
máceho kola, pripravujem semináre, 
workshopy a experimenty, do ktorých 
sa deti môžu ďalej v priebehu súťaže 
zapájať.
S prácou ,,Príprava a charakteri-
zácia nanodiamantov modifiko-
vaných biokompatibilnými poly-
mérmi“ si  predviedla výbornú 
orientáciu  v téme a získala si pek-
né tretie miesto v kategórii Fyzika 
a chemie polymerů. Priblíž nám as-
poň v  krátkosti, o  čom tvoja práca 
pojednáva.
Nanodiamanty si môžeme predstaviť 
ako veľmi malé kryštály diamantov,  aké bežne poznáme. Tento mate-
riál je preto veľmi zaujímavý nielen pre biomedicínske aplikácie, a ja sa 
venujem hlavne aplikáciám v oblasti diagnostiky. Aby sme akýkoľvek 
materiál mohli použiť v bunkách alebo živočíchoch, musí byť aj neto-
xický a biokompatibilný (nevyvoláva v tele negatívne reakcie). Tieto po-
žiadavky nanodiamanty taktiež spĺňajú. Možno si spomeniete na názov 
bondovky: ,,Diamanty sú večné“, takže nanodiamanty  po tom, ako vy-
konajú svoju prácu v tele, tak budú vylúčené. Nanodiamanty môžeme 
teda použiť ako fluorescenčné alebo zobrazovacie nanosondy in vivo. 
Nevyhnutnosťou toho, aby sme mohli akékoľvek sondy cieliť do mies-
ta účinku, je ich modifikácia a pripojenie cieliacej molekuly. Všeobecne 
sa teda venujem modifikáciám nanodiamantov  tak, aby som zlepšila 
ich biokompatibilitu a prípadne rozšírila ich aplikácie, či usmernila ich 
putovanie v bunkách. V tomto prípade sme sa snažili cieliť makrofágy 
– bunky imunitného systému, ktoré sa nachádzajú v lymfatických uzli-
nách a takýmto spôsobom včasne detegovať rakovinu prsníka.
Pred nejakým časom si mala možnosť zúčastniť sa na známej čes-
kej konferencii zaoberajúcej sa výskumom rakoviny, ktorá súvisí s 
diagnostickými, prediktívnymi a experimentálnymi onkologický-
mi dňami. Aká to bola pre teba skúsenosť?
Úprimne,  zo začiatku som sa dosť bála ísť na takúto konferenciu.  Išla 
som tam z nášho tímu sama a dovtedy som bola zvyknutá ,,len“ na štu-

Rozhovor po 7 rokoch
s úspešnou Klaudiou Kvakovou

dentské konferencie. Prvý deň bolo pre mňa ťažké orientovať sa v pred-
náškach prevažne z oblasti molekulárnej biológie a klinickej medicíny,  
pretože tieto oblasti sú skôr doplnkovým výskumom k tomu, čo robím 
ja a čo som doteraz študovala. Ďalšie dni už pre mňa boli menej stresu-
júce a konferencia vyvrcholila pre mňa dosť nečakane. Podarilo sa mi 
s mojím príspevkom vyhrať cenu od Nadácie pre výskum rakoviny za 
najlepšiu posterovú prezentáciu, čo bolo jedinou cenou v kategórii  po-
sterových prezentácií.
Je o tebe známe, že si inštruktorkou lyžovania a venuješ sa rôznym 
druhom športu. Máš vôbec čas venovať sa týmto svojim koníčkom? 
Myslím,  že už to bude asi 7 rokov, čo učím lyžovať na Táľoch a  ešte 
aj túto sezónu na začiatku môjho doktorátu a po presťahovaní sa do 
Prahy som si našla čas prísť v zime na pár víkendov domov, aby som 

si užila sneh a stretla mojich malých 
kamošov z  lyžiarskej školy. Často som 
premýšľala, či sa mi to nekonečné ces-
tovanie oplatí,  ale deti mi vždy dobijú 
energiu, taktiež rodina a  kamaráti z 
detstva sa potešia, keď sa konečne ob-
javím doma. Takže som rada, že sa mi 
to podarilo takto stíhať aspoň doteraz. 
Počas štúdia v Brne sa mi podarilo tiež 
hrať floorball za ženský tím Bulldogs 
Brno na výkonnostnej úrovni. Neskôr 
bolo už povinností viac a musela som 
prejsť na rekreačné športovanie. Aktu-
álne mám čas tak chodiť do práce na 
bicykli a sem-tam zájdem s kamarátmi 
na badminton, ale verím, že situácia 
sa čoskoro utrasie a športu bude opäť 
viac.
Za posledný rok si navštívila Atlan-

tu, bola si  v Nepále, kde si v Himalájach vystúpila na  TSERGO RI 
(4984). Čo je pre teba väčší adrenalín? Hory alebo práca v labora-
tóriách?
Najväčší adrenalín bola v  tomto prípade prekvapivo cesta do Atlanty 
(smiech). Pamätám si, ako som ráno volala mame pred odletom do USA 
(s medzipristátím v Kanade) a ona sa ma opýtala, že koľkí letíme...  a ja 
som jej povedala, že idem sama a som dosť vystresovaná. Ona mi odpo-
vedala, že už je aj ona.
Na prácu v laboratóriu som si už zvykla, takže to pre mňa už veľký adre-
nalín nie je, ale Himaláje...  Himaláje boli obrovským dobrodružstvom! 
Nášmu výletu predchádzala konferencia v  Kathmandu, ktorá ma ale 
veľmi neoslnila.  Mestá v Nepále tiež nie sú žiadna hitparáda, avšak ako 
náhle sme boli v horách, bolo to úžasné a nechcelo sa nám preč. Od 
momentu,  kedy sme vystúpili na Tsergo Ri som asi nezažila väčší nával 
šťastia až doteraz.
Ako vidíš svoju budúcnosť a aké plány máš? 
Mám za sebou prvý rok na doktoráte, takže najbližšie 3 roky (a možno 
viac) budem na rovnakom mieste a čo bude ďalej, záleží od toho, ako 
sa mi bude teraz dariť, takže zatiaľ je to veľká neznáma, no rada by som 
sa posúvala ďalej na západ a ostala na akadémii. Možno sa ale naskytne 
dobrá pracovná ponuka, ktorá by ma presvedčila ostať v Čechách.

Rozhovor pripravila Mgr. Denisa Maťovčíková
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12. júna 2020 sme slávnostnou ver-
nisážou otvorili našu v poradí štrnás-
tu absolventskú výstavu.  Ústrednou 
témou celého uplynulého  školského 
roku v našom výtvarnom odbore bola 
cesta naprieč kultúrami sveta. Venova-
li sme sa nielen súčasným fenoménom 

jednotlivých kútov sveta, ale aj tým 
kultúram, ktoré pod tlakom modernej 
doby buď postupne zanikajú, alebo sú 
v súčasnosti už len spomienkou. Téme 
sa venovali nielen absolventi vo svojich 
projektoch, ale aj ostatní žiaci všetkých 
ročníkov.  
Po udalostiach zo začiatku marca, kedy 
celý svet na celé mesiace takpovediac za-
stal, aj mnohé z našich veľkých výtvarných 
plánov na nejaký čas ostali len plánmi. 
Rozhodli sme sa, že tohoročná záverečná 
výstava výtvarného odboru bude tým pá-
dom predovšetkým o našich najstarších 
žiakoch, a tie časti projektu, na ktorých 
pracovali ostatní žiaci, vám predstavíme 
v pokračovaní projektu niekedy v budúc-
nosti.  Napriek tomu je výstava v skutku 
veľká a plná toho, o čo nám šlo... dojmov 
a podnetov z celého sveta, kde každý z vy-
stavujúcich prezentuje to, čo jeho osobne 
napĺňa.

Nela Múková a Ema Viglaská sa vo svojich 
projektoch venovali ďalekému východu. 
V prácach Nely Múkovej môže návštev-
ník nájsť klasickú japonskú kresbu, typic-
kú premyslenosťou a štylizáciou námetu, 
ale aj niekoľko ukážok modernej tvorby 

Výstava Kultúry sveta
dnešných tvorcov ANIME, ktorí čerpajú 
práve z estetiky a princípov klasickej ja-
ponskej kresby. Ema Viglaská sa téme pre 
zmenu venovala ako skúmaniu odevnej 
kultúry Japonska a Číny. Návštevník tu 
nájde okrem iného aj štúdie diel súčas-
ných japonských a čínskych autorov,  ktorí 

sa vo svojej tvorbe snažia zaznamenať tú 
časť ich kultúry a odievania, ktorá pod tla-
kom modernej doby postupne mizne. 

Ďalší projekt, z rúk Lenky Glembovej, 

prevedie návštevníkov výstavy krásami 
Britských ostrovov. Nie sú to len symboly 
Anglicka ako londýnsky Tower Bridge - 
veľkolepý most na rieke Temža či Big Ben 
- veža s hodinami, ktoré dodnes uchvacu-
jú návštevníkov svojou pompéznosťou. 
Symbolom  môže byť aj niečo omnoho 
menšie. Zdanlivo bezvýznamné, no vďaka 
originálnosti a spätosti s miestom možno 
ešte viac symbolické. Takým niečím je cel-
kom obyčajná telefónna búdka v centre 
Londýna. 

Filip Bánik svojím projektom ostal verný 
Európe. Taliansku, jeho histórii, kultúre, ar-
chitektúre, či už tej starej alebo modernej 
sa už venovalo mnoho výtvarníkov na ce-
lom svete. Niekedy bol podnetom k tvor-
be obdiv a úžas nad veľkoleposťou toho, 
čo videli, inokedy ich k tvorbe inšpiroval 
skôr ich vnútorný pocit z miest. Párkrát Ta-
liansko navštívil a na svojich prácach  sa 
snažil čo najlepšie zachytiť nielen najna-
vštevovanejšie miesta a mestá... kde bol, 
ale aj krásu všednosti, ktorú človek vidí 
skôr z okna autobusu. 

Ďalším absolventom, ktorý ostal vo svo-
jich dielach v Európe je Pavol Kühnel. Jeho 
práce sú nielen záznamom pekných miest, 
ale predovšetkým osobnou výpoveďou 
o tom, čo ho na jeho cestách nadchlo. Sú 
ukážkou toho, ako by sme sa mohli poze-
rať na svet, ktorý nás obklopuje. 

Nina Medveďová sa vo svojej časti výsta-
vy zamerala na Afriku. Jej prvotnou myš-
lienkou na tému absolventskej práce bolo 
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nenúteným spôsobom vystihnúť hodnoty 
dnešných ľudí. Skvelým protikladom je 
chudobná krajina plná tradícií a ľuďí, ktorí 
sa tešia z každého dňa. Práve pre toto bola 
jasnou voľbou Afrika. Ľudia, ktorí majú 
tak málo a tešia sa z maličkostí, ktoré my 
máme každý deň a v skutočnosti si ich už 
ani len neuvedomuje. O tomto sme síce 
všetci už počuli mnohokrát, avšak málo-
kedy sa nad tým aj zamyslíme. Radosť a 
oslava života v ich neľahkých životných 
podmienkach je pre nás pravdepodobne 
v ich prostredí niečo nepredstaviteľné. Ich 
vnímanie a svojská krása je to, čo ju inšpi-
rovalo.

Afrike... konkrétne malej oblasti na seve-
re Namíbie som sa výtvarne venoval aj ja. 
Mojím pôvodným zámerom v januári 2020 
bolo prispieť svojim dielom skladačky do 
projektu. Výstavu sme naplánovali ako 
putovanie kultúrami sveta, a tak som začal 

hľadať zaujímavé portréty z rôznych kútov 
zeme, ktorým by som sa mohol venovať. V 
popise jednej fotografie nádhernej ženy s 
fascinujúcim účesom a úžasným pokojom 
v tvári som zachytil tri slová, ktoré úplne 
zmenili môj pôvodný zámer. Mucawana, 
Ovahimba a krajina KUNENE. Po ich vy-
ťukaní na klávesnici sa mi otvoril úžasný 
svet, ktorý ma natoľko oslovil, že som v 
ňom výtvarne ostal najbližších päť mesia-
cov. Putoval som prostredníctvom zápis-
kov rôznych cestovateľov a fotoreportáží 
etnológov z jednej dedinky do druhej, 
spoznával som ich kultúru, nesmierne 
skromný a  ťažký, no zároveň nádherný 
život ľudí šťastných vo svojej každoden-
nosti, a keďže v marci 2020 celý svet na 
nejaký čas takpovediac zmeravel, práve 
toto moje pomyselné putovanie krajinou 
Kunene sa mi napokon stalo pocitom slo-
body a šťastia. 

Premyslená estetika, ktorá je u iných do-
morodých kmeňov po celom svete skôr 
výnimočnosťou na slávnosti či obrady, 
sa tu, v národe Himba, ale aj Mucawana 
stáva vecou, na ktorej záleží každý deň. 
Vecou, ktorá nielen hovorí o postavení 
každého v  spoločnosti, ale zároveň robí 
ich svet krajším a šťastnejším. Moja časť 
našej spoločnej výstavy je v podstate mo-
jou snahou zachytiť nielen onú estetiku 
ich každodenného života, ale keďže sú 
to väčšinou portréty, zachytiť vonkajšiu i 
nesmiernu vnútornú krásu ľudí, ktorí žijú 
svoj raj.

Verím, že naša výstava, ktorú môžu náv-
števníci vidieť v priestoroch Domu kultúry 
vo Valaskej do konca augusta, bude pre 
všetkým príjemnou cestou.

Mgr. R. Turňa
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   Pán Dianiška, v poslednom období sa veľmi 
často skloňujú slová včely, med, vyhynutie, 
ochrana. Vieme, že včely majú pre ľudí veľký 
význam a spolu s nimi aj včelári, ktorí sa o ne 
starajú. Včelstvo má priam bytostný, existenč-
ný význam pre krajinu, záhrady, polia, lesy, 
lúky, pre život. Už dlhodobo si svet uvedomu-
je a naša krajina tiež, že so včielkami  veru nie 
je všetko v poriadku, že popri spôsobe života 
ľudí, ich aktivít, včielkam hrozí vyhynutie. Ne-
dávno bol Svetový deň včiel, keď sa o  tejto 
téme a závažnom probléme 
v živote včiel viacej hovorilo. Ja 
sama som asi pred tromi rokmi 
zažila smutnú príhodu. Bola 
som navštíviť v jarnom období 
sestru a  jej manžela v  Tekov-
ských Lužanoch. Presúvali sme 
sa na bicykli po okolitých dedi-
nách, keď som tu zrazu zbadala 
na ceste akýsi veľký chumáč 
niečoho. Zišli sme z  bicyklov 
obzrieť si to čudo a neverili sme 
vlastným očiam. Na frekvento-
vanej ceste nehybný chumáč 
mŕtvych včiel. Nie, neprešlo ich 
auto. Okolo krásne, žlté, obrov-
ské lány s repkou olejnou, sku-
točná pastva pre zrak a  čuch 
a na ceste des. Uhynuté včely. 
Také niečo som ešte nevidela, 
nezažila. Ako asi sa môže cítiť 
včelár, keď mu v  úľoch hynú 
včely?
   Vy patríte v našej obci medzi tých, ktorí sa 
včeláreniu dlhodobo venujú.
Už niekoľko rokov si od vás kupujem chutný 
medík a  musím sa priznať,  že som od neho 
závislá. Dávam si ho na chlieb s maslom. Do 
nápojov nie, lebo by sa mi veľmi skoro minul.  
Dovoľte mi, prosím, položiť vám niekoľko otá-
zok pre čitateľov Valaštianskeho hlásnika:
- Odkedy sa včelárstvu venujete?
   Som dlhoročný včelár, začínal som ako 10 
ročný asistovať pri otcovi ešte na Červenej 
Skale, kde otec pôsobil ako horár, a v tej dobe 
každý horár bol aj včelár, lebo aj na lesníckej 
škole mali vyučovací predmet včelárstvo. Po 
otcovej smrti, v  roku 1971, som sa ako mla-
dý začínajúci včelár snažil do problematiky 
včelárenia prísť pomocou rád od starších 
včelárov, ako aj čítaním odborných časopisov 
a kníh. Postupom rokov sa každý včelár zdo-
konalí v  zásadách chovu včiel a  ich potrieb, 
no včely sú živý organizmus a  niekedy, pri 
všetkých známych postupoch, si včely urobia 
aj tak, čo chcú, a nevie to predvídať ani včelár 
s niekoľko desaťročnou praxou.
- Mohli by ste nám niečo povedať o  súčas-

Včely, včielky, chutný medík,
do nápojov, aj na chlebík

alebo
Včely, včelárenie a včelári

Rozhovor so včelárom p. Danielom Dianiškom,
pri príležitosti Svetového dňa včiel, 20. máj

nosti a  histórii  včelárstva u nás?
   Organizovaní sme v Slovenskom zväze vče-
lárov s  pobočkou v  Brezne. Združujeme 167 
členov, kde ich priemerný vek je 54 rokov 
a  do pôsobnosti Brezna patrí oblasť od Po-
hronského Bukovca, Jarabej, Osrblia, Lomu 
nad Rimavicou, Beňuša. To všetko zastrešuje 
Ústredný výbor v  Bratislave. Každý včelár je 
evidovaný v centrálnom registri v Liptovskom 
Hrádku, kde mu pridelia registračné číslo. Je 
tam meno a stanovište včiel, t. j. parcela, kde 
sú umiestnené. Štát včelárov veľmi slabo pod-
poruje, za vlaňajší rok sme dostali po zvýšení 
4 eurá na jeden úľ, no z toho sa hneď odpočíta 

členské pre ZO, členské pre ÚV SZV, podporný 
fond, liečivo, tak včelár dostane necelé 2 eurá 
na jeden úľ.
   Už v  dávnej minulosti ľudia poznali med 
a získavali ho tak, že po hore hľadali divé včely 
v dutých stromoch. Tento vyrezávali a brali si 
na užívanie, no väčšinou toto včelstvo zniči-
li, lebo používali dym a včely, ktoré aj ostali, 
už neboli schopné nájsť si  a vybudovať nové 
obydlie, vystavať plášte a  nanosiť med, aby 
prežili zimu. Postupne ľudia prišli na to, že sa 
včely dajú chovať aj v záhrade pri dome, a tak 
ich z  lesa prenášali domov, umiestňovali do 
slamených košov, a  tam si včely vybudovali 
plášte, kde sa liahli budúce včely a kde záro-
veň nosili aj med. No aj toto včelárenie bolo 
neekonomické, lebo včelár nemohol robiť zá-
sahy do ich života  a med vyberal podľa váhy 
slameného koša, z ktorého včely vyhnal väčši-
nou dymom do druhého koša, plášte vyrezal, 
vyžmýkal, a  tak získal med. Po roku 1920 sa 
začalo včeláriť v drevených úľoch aké použí-
vame aj dnes, no za tie roky prebehli inová-
ciou a modernizáciou.
- Poviete nám niečo zo života včiel a včelá-
rov? Čo potrebujú na prežitie, akých majú 
nepriateľov a podobne.

   Každý včelár sa musí o včely starať. Približ-
ne od konca marca sa začína intenzívna prá-
ca okolo včiel. Treba urobiť prehliadky podľa 
počasia, lebo včely začínajú byť aktívne, keď 
teplota cez deň vystúpi aspoň na 12 stupňov. 
Musí zistiť, či majú dosť zásob, či ich niečo ne-
vyrušilo, či majú matku a v akom stave sú, či 
je tam dosť včiel. Potom sa začína pri dobrom 
počasí a lietaní nosenie peľu, ktorý potrebujú 
včely na výrobu výživnej látky pre larvy budú-
cich včiel. V mesiacoch apríl, máj, do polovice 
júna treba robiť aspoň raz týždenne zásahy 
do včiel, lebo nastáva rapídny rozmach osa-
denstva úľa, to znamená pridávanie nových 

rámikov, aby sa mali kde roz-
širovať a matky mali kde klásť 
vajíčka. Po letnom slnovrate sa 
intenzita rozmnožovania začí-
na pomaly utlmovať a  matka 
postupne znižuje množstvo 
kladenia vajíčok, až koncom 
septembra matka úplne pre-
stáva klásť vajíčka. V čase ma-
ximálneho rozvoja včiel pri 
optimálnych podmienkach, t. 
j. úľ má dostatok zásob medu, 
peľu, dosť včiel, je dobré poča-
sie, matka je mladá a výkonná, 
dokáže matka za jeden deň 
položiť 2000 až 2500 vajíčok, 
z  ktorých sa vyliahnu budúce 
včely.
   Matka sa vyliahne z rovnaké-
ho vajíčka ako aj včela, len je 
dlhšie. Včely preto robia pre ne 

väčšie bunky,  niekoľko na okraji a na spodku 
plášťa.  Dodajú tam až niekoľkonásobne viac 
výživnej kašičky ako pre včely. Na 16. deň sa 
z takejto bunky vyliahne budúca matka, ktorá 
zvyčajne konkurenciu zabije, lebo v  jednom 
úli môže byť iba jedna. Približne na 7. deň po 
vyliahnutí matka letí na zásnubný let, kde sa 
spári aj so siedmimi – ôsmimi trubcami. 
Vráti sa naspäť do úľa a  asi na tretí deň za-
čne klásť vajíčka. No pri tomto lete sa môže 
stratiť, môže prísť zlé počasie, chytí ju vtáčik, 
nemusí potrafiť do svojho úľa. Keď sa pomýli, 
včely z  iného úľa ju zabijú ako votrelca. Pre-
to si skoro každý včelár pestuje aj náhradné 
matky v  malých včelích úľoch, takzvaných 
oplodniačikoch, aby mal rezervu pre takýto 
prípad, lebo včely si už nedokážu vypestovať 
ďalšiu matku, nemajú z čoho, a  tým by včel-
stvo zahynulo. O  jeho záchranu sa musí po-
starať včelár.
   Pred vyliahnutím novej matky stará matka 
vylieta z úľa von aj asi so 40 percentami včiel 
a usadí sa na strome neďaleko úľa, čomu ho-
voríme, že sa včely vyrojili. Toto vzniká pre 
viacero príčin. Včely majú nedostatok miesta 
v úli, je tam nerovnováha včiel krmičiek, doji-
čiek a lietaviek,  nemajú čo robiť, nie je znáška. 
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Včelár tento roj odchytí a umiestni do nového 
úľa, čím vzniká nová včelia rodina. Vyspelejší 
včelári si matky značia farebnou bodkou na 
chrbát matky, podľa roku vyliahnutia. Používa 
sa 5 farieb: biela, žltá, modrá, červená, zelená 
a je to jednotné v celej EÚ. Tohto roku je farba 
modrá, na budúci rok bude biela.
   Včela sa vyliahne z  vajíčka na 21. deň po 
jeho položení.  Po vyliahnutí má svoje po-
vinnosti  dané prírodou. Stáva sa z  nej po-
stupne čistička - čistí bunky po vyliahnutých 
včelách a kúsky vosku z týchto buniek vynáša 
von z úľa, krmička - chová staršie larvy, stavi-
teľka - vytvoria sa jej voskové žľazy a  stavia 
plášte a  bunky, strážkyňa - stráži vchod do 
úľa a zároveň sa zalietava, až nakoniec je z nej 
lietavka. Každá táto jej funkcia trvá približne 
tri dni, až na lietavku, ktorá prináša do úľa 
sladký nektár. Ostatné včely ho spracujú na 
med a ukladajú do buniek. Keď je bunka plná, 
včely ju voskom zalepia, t.j. zavičkujú. To včela 
lietavka robí až do úplného vyčerpania a uhy-
nutia. V čase najväčšej znášky medu včela žije 
približne 3 – 4 týždne, lebo sa úplne vyčerpá 
a hynie mimo úľa. 
   Včely, ktoré sa liahnu približne od polovice 
augusta do konca septembra, sa už neupra-
cujú a  prežívajú až do apríla budúceho roka 
a  cez zimné mesiace sa starajú len o  novú 
generáciu a výrobu tepla cez zimu,  nakoľko 
v  chumáči, do ktorého sa cez zimu stiahnu, 
potrebujú udržať teplotu okolo tridsať stup-
ňov. Ako sa na jar začnú liahnuť nové včely, 
tieto zimné sa postupne vytrácajú. 
   Včelár po vybratí medu potrebuje včelám 
doplniť zásoby na zimu. Robíme to cukrom, 
približne 12 až 15 kg cukru na jeden úľ. Na 
mede, ktorý majú včely nanosený, by nemu-
seli prežiť zimu, lebo obsahuje pre ne dosť 
veľa nestráviteľných látok a včela sa celú zimu 
nejde vykaliť, všetok odpad drží v sebe a keď 
už nemôže, tak začne kaliť v úli, a tým sa včely 
navzájom nakazia a zvyčajne na jar zahynú. 
   Trubec sa liahne z neoplodneného vajíčka 
na 28. deň. Jeho úloha je len pomáhať udr-
žiavať optimálnu teplotu v úli a oplodnenie 
mladej matky, čo sa deje mimo úľa. Po skon-

čení znášky, približne začiatkom augusta, 
včely postupne začnú likvidovať všetkých 
trubcov, cez zimu v  úli neostane ani jeden. 
Väčšinou ich vyháňajú z úľa a nakoľko on si 
nevie zbierať nektár, hynie hladom. Včely 
okrem medu dávajú aj peľ, ktorý je dobrý na 
rôzne choroby, propolis, ktorým si na zimu 
utesňujú škáry a  tento produkt rozpuste-
ný v  liehu sa používa na rany, bolesť zubov 
a rôzne zažívacie ťažkosti.
- Čo všetko včielkam škodí, akých majú ne-
priateľov?
   Tak, ako na ľudí idú rôzne choroby, aj vče-
ly s tým zápasia a potrebujú pomoc včelára. 
Najhoršia choroba je mor včelieho plodu. Sú 
to spóry, ktoré napádajú včelie larvy, rozkla-
dajú ich v bunke, kde hnijú, a tekutinu, ktorá 
z bunky vyteká, včely čistia a tým to roznáša-
jú po ďalších larvách. Keďže včela zalietava 
aj do vedľajšieho úľa, túto nákazu roznáša aj 
tam a za nejaký čas je nakazená väčšina úľov. 
V takom prípade sa nedá nič robiť, len všet-
ko spáliť, lebo tieto spóry sú také odolné, že 
dokážu prežiť aj 120 stupňovú teplotu a v la-
tentnom čase aj 30 rokov. Druhý veľký ne-
priateľ včiel je klieštik. Malý chrobáčik, ktorý 
sa veľmi rýchlo rozmnožuje. Ak je na jar vo 
včelstve 5 kusov, do jesene ich môže byť aj 
1500. Tieto klieštiky vyciciavajú budúce vče-
ly v bunkách, a potom sa včely liahnu slabé, 
degenerované a hneď aj hynú, až postupne 
uhynie celý úľ. Na tohto parazita existuje lie-
čivo na prírodnej báze, aj chemickej, no ani 
jedno nie je stopercentné. V zimnom období 
je veľký nepriateľ aj sýkorka, ktorá vyrušuje 
včely klopkaním na letáč. Včela sa ide pozrieť 
a sýkorka ju chytí. Tomu zabránime zasieťo-
vaním letáčov. Včelárov, ktorí majú včely na 
okraji lesa, rád navštívi aj medveď. No nejde 
po mede, ako sa ľudia domnievajú, ale po 
larvách budúcich včiel a med má len ako zá-
kusok. 
- Čo by ste nám povedali na záver?
   Včelárenie musí byť koníček. Dáva to po-
koj a  radosť z  toho, ako včely pracujú. Tam 
sa nedá ponáhľať a práca sa nedá odkladať. 
Zásah sa musí urobiť, keď je to potrebné, 

no je to aj užitočná práca. Bez včiel by sme 
nemali ovocie a  iné plodiny. Je dokázané, 
že úrodnosť ovocia, repky, slnečnice a mno-
ho ďalších plodín sa pomocou včiel zvyšuje 
o 40 percent. No veľmi málo mladých ľudí sa 
dáva na včelárenie. Je to nákladný koníček 
na čas, ako aj na financovanie. Keby chcel 
niekto začať, tak na 10 včelstiev a všetku vý-
bavu, ktorú by si musel kúpiť, potreboval by 
asi 2500 Eur. Návratnosť je zvyčajne v nedo-
hľadne a mladý človek chce robiť len biznis 
a včelárenie biznis veru nie je. Za dobrý rok 
považujeme, ak nám jeden úľ donesie ročne 
15 – 20 kg medu. Nemôžeme do toho počí-
tať vlastnú prácu, čas strávený pri opatrovaní 
včiel a  množstvo žihadiel, ktoré nám včely 
uštedria. Musíme pracovať pokojne, nepo-
náhľať sa  a  ku včelám treba ísť v  oblečení 
určenom len pre ne. Nepoužívať voňavku, 
rôzne voňavé krémy, alkohol a  nesmieme 
byť alergickí na včelí jed. Rokmi si človek 
postupne vybuduje imunitu aj na toto. Mňa 
osobne, keď v  jeden deň uštipne  tridsať 
včiel, nemám žiaden problém. Je pravda, že 
každé uštipnutie zabolí, len sa nesmie urobiť 
prudký pohyb, lebo potom môžete dostať 
ďalších päť žihadiel.  Uštipnutie je vraj dobré 
proti reume. Je tiež dôležité, aby včelár cho-
val mierne včely, ktoré nie sú agresívne. To 
všetko závisí od genetických vlastností mat-
ky a od trubca, s ktorým sa spárila.
   Pán Dianiška, ešte veľa by sa dalo rozprávať 
o  včielkach a  včelároch. Možno že po pre-
čítaní tohto rozhovoru s vami sa aj u žiakov 
prebudí záujem o tento koníček. Možno vás 
budú chcieť pozvať do školy na besedu. Ako 
vás poznám, nemali by ste s  tým problém, 
verím, že by vás to skôr potešilo, veď ide 
o budúcnosť včelárstva u nás. 
   V mene čitateľov, aj v mene svojom ďaku-
jem za rozhovor. Veľa som sa od vás o  tej-
to problematike dozvedela. Želám vám aj 
v  mene čitateľov veľa zdravia, šťastia, pek-
ných chvíľ so včielkami a veľké poďakovanie 
aj za to, že sa takej ušľachtilej práci, alebo 
záľube venujete.
A ešte niektoré vaše myšlienky:
- Včely ako živé tvory sú indikátorom život-
ného prostredia, keď nebude včiel, tak vy-
hynie aj život na zemi. Včely ako prvé zistia 
znečistené ovzdušie, použité chemické látky 
v poľnohospodárstve, v lete príchod búrky.
- Spoločenské zriadenie vo včeľom úli je ob-
divuhodné, každá včela od najmladšej po 
najstaršiu vie, čo má robiť, a  robí to preto, 
že to potrebuje jej spoločenstvo a  nie ona 
sama. Koľkokrát si človek povie, keby tak aj 
všetci ľudia pracovali a správali sa ako včely, 
náš život by bol rajom na zemi.
- Chcem osloviť aj mladých ľudí, skúste sa aj 
vy dať na včelárenie,  je to krásna a zaujíma-
vá práca, každý včelár je ochotný mladého 
zaučiť,  je veľké množstvo odbornej literatú-
ry, kde sa dozviete o zásadách a živote včiel, 
lebo za pár desiatok rokov včelárenie zanik-
ne, a tým aj naša krásna príroda.

M. Pacerová



maličky..., je založený na dôvere, 
láske, pomoci.
Od roku 1952 si na  Slovensku 
pripomíname sviatok -  Deň detí. 
Jeho úlohou je, aby sa nielen na 
Slovensku, ale na celom svete 
rešpektovali páva detí, zrušila sa 
detská práca a detské vykorisťo-
vanie. Tento sviatok oslavujú deti 

v  školských zariadeniach, ale 
aj   mestá a  obce pripravujú pre 
nich rôzne súťaže, hry a  vystú-
penia. V  našej obci spomeniem 
športový deň na Chvatimechu 
alebo Cestu rozprávkovým lesom 

v  Potôčkoch. Podujatia, ktoré 
sa organizujú s  deťmi alebo pre 
deti, patria medzi  tie najkrajšie. 
V očiach sa odráža radosť, preto-
že čas trávia so svojimi rodičmi 
a  kamarátmi, navyše spoznáva-
jú valaštiansky chotár a vnímajú 
krásnu prírodu. Žiaľ, tento rok sa 
pre koronavírus  kultúrno–spolo-

čenské podujatia zrušili.
Prajeme našim deťom krásne 
detstvo, úsmev na tvári a nech sa 
im darí v  škole, ale aj v  súkrom-
nom živote.

Danka Králiková
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Naše deti - maličké, školopovin-
né, tie staršie, ale aj  dospelé. Stá-
le budú pre nás deti. Každý rodič 

je najradšej, keď je dieťa usmiate, 
šťastné, bezstarostné. Prežívame 
s nimi prvé skomolené slová, ne-
isté krôčiky, odrené kolená, ich 
vzdelanie, prvé zamestnanie, 
úspechy, ale aj neúspechy, plač 

POĎAKOVANIE
   Ako predseda Komisie životného prostredia, poľno-
hospodárstva a ochrany prírodných hodnôt pri OcÚ 
vo Valaskej ĎAKUJEM nášmu členovi Ľubomírovi 
Múkovi, vedeniu obce, ako aj chlapom z Technických 
služieb Valaská za osadenie novej náučnej tabule. Aj 
toto je výsledok spoločnej práce za našu OBEC! S ria-
diteľom TS pánom Lengyelom a pani referentkou Mgr. 
Maličkou sme sa boli pozrieť aj na miesto, kde sa budú 
osádzať ďalšie dve nové tabule v materskej časti obce. 
Veríme a dúfame, že sa to zrealizuje už čoskoro.

   PaedDr. Matúš Magera

1. JÚN 
SVIATOK VŠETKÝCH DETÍ

V každom z nás je krásne dieťa,
a to dieťa povedie ťa,

do krajiny snov, kde je život hrou.
Darujme si v tento deň

s láskou aspoň jeden sen.
a sklamanie. Povzbudzujeme 
ich, pomáhame, tešíme sa spo-
lu s  nimi. Sme pre nich istotou, 

prístavom, do ktorého sa aj v do-
spelosti rady vracajú. No vybu-
dovať si čistý  vzťah  je niekedy 
veľmi ťažké a  neexistuje vzorec, 
alebo návod, ktorý  platí pre 
všetkých. Buduje  sa pomaly, po-
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Časť 1.
Dôsledky vlastných rozhodnutí

Bol to okamih.
Blesk z jasného neba.

Alebo je treba dlhá cesta,
kým dopadnú na naše plecia

 rany osudu
a na oblohe nezostane miesto

 pre slnečný lúč,
 ktorý by vniesol kúsok svetla 

do bláznivého tempa
 našich dní.

Sme hluchí a slepí.
Nevnímame úzkostlivé varovanie 

svojho ducha 
spútaného rozumom.

Sú v tom termíny,
ľudská hlúposť, ctižiadosť,

 či zodpovednosť.
Každý tomu inak hovorí.

Iba ťažký úder
 nás na chvíľu spomalí,

aby sme videli,
všetky svoje prešľapy a omyly.

 Nám ostal len
 prostý odkaz na náhrobnom kameni:

„Dal si nám viac, ako sme stačili dať my tebe.“
Až po rokoch dokážeme vypovedať,

čo sme vtedy cítili.

   Učiteľ má na konci školského roka skutočne veľa práce. Pravdaže, žiaci tiež. Konečne sa mi podarilo uzavrieť všetky 
koncoročné veci. No škoda, že som zmeškala autobus domov. Ešteže ma odviezol kolega. S Jurkom som sa dohodla, že 
ma bude čakať na autobusovej zastávke a odtiaľ pôjdeme spolu do hudobnej školy. Má len 8 rôčkov, ešte je primalý, 
aby išiel sám cez tú hroznú križovatku. Kolega ma vyložil na námestí. Odtiaľ mám bližšie domov ako na autobusovú 
zastávku. Aspoň si odložím veci. A možno je Jurko ešte doma. Predo mnou je už iba jeden briežok a budem na našej 
ceste. Ach, aký strašný škrípavý zvuk bŕzd! Čo sa to zas na tej hroznej križovatke stalo! Ešte niekoľko domov a som 
doma. Otvorím vchodové dvere, ticho. Iba z haly sa ozýva vytrvalé zvonenie telefónu. Vybehnem po schodoch, otvo-

rím dvere, vezmem slúchadlo: ,,Mali 
ste syna, ktorý pravdepodobne išiel 
do hudobnej? V  zošitku sme našli 
toto telefónne číslo. Na križovatke sa 
stalo nešťastie, ponáhľajte sa!“  „Áno, 
idem.“ Už to slovíčko „mali“ vzbudzo-
valo hrôzu. S nohami ťažkými, akoby 
boli z olova, bežím dolu cestou.

Časť 2.
Rozpomínanie

Bolo mi,
akoby na mňa padla ťarcha sveta,

brala dych.
 Nohy z olova, v hlave prázdnota.

Noci bez spánku,
no plné výčitiek a beznádeje.

V duši clivota.
Len sa drž,

buď silná, statočná,
pre tých, 

ktorí nedokážu tak ako ty,
niesť na hrudi
ťarchu života.

 Počujem zas a zas
svoj vnútorný hlas.
A život plynie ďalej.

Rany sa scelili 
a na prvý pohľad

 je všetko v poriadku, zdá sa.
No jazva,

tá jazva na duši zostala
a páli, bolí v časoch zlých

a človek si akosi inak pripadá.

Našťastie sú tu priatelia a známi.
Tak, ako tu boli prv.
No aj oni sú akísi iní.
Bezradní, zaskočení

a bočia, bočia nielen pohľadom.

Je veľa ciest pre ľudí v nešťastí.
Jeden sa uzavrie do seba,
s myšlienkou na minulosť.

Druhý sa otvorí svetu,
s myšlienkou na budúcnosť.

Tretí uprie svoj pohľad k výšinám.
Tam báda a odpoveď hľadá

na zmysel života. 
Môcť tak spraviť jednu cestu z troch.
Najprv uprieť svoj pohľad k výšinám.

O silu prosiť
a pravdu o živote.

Potom sa na chvíľu stíšiť,
uzavrieť do seba. 

 V hlave si usporiadať minulosť.
A napokon, otvoriť sa svetu

s nádejou na budúcnosť.
A pomáhať.

Pomáhať tým,
ktorí bezradní a zaskočení

zostali stáť na polceste
a nevedia, čo bude ďalej.

Či vôbec niečo bude
a či má význam o to stáť.

Všetko musí byť iné.
Ľudia, priatelia, známi.

Aj my sami,
ak má mať význam

 to, čo bolo, je,
 čo ešte len príde.

Láskou a zmysluplnou prácou pre druhých
zmiernime vlastné trápenie

a naberieme druhý dych.
Ďakujem, PANE,

za silu, za poznanie.

/Mária Pacerová/

Pred koncom školského roka
22. jún 1990

C E S T A
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Predstavujeme nového prednostu

    Aj keď vo svete vyčíňala pandémia, vybrali 
sme sa s  priateľkou na prvosienky. Rozhod-
li sme sa pre Lipovú. Išli sme cestou popred 
jaskyňu, na križovatke lesom hore. Keď sme 
vyšli z  lesa, privítali nás nádherné výhľady do 
širokého okolia. Nízke Tatry, dalo sa dovidieť 
až na Kráľovu hoľu, Slovenské Rudohorie, 
Chvatimech... Nádhera. Po ľavej strane pastva 
chovateľa dobytka a vyklčovaná časť lesného 
porastu na rozšírenie pastvy. Tam bolo krás-
nych prvosienok a iných nádherných kvietkov! 
A ešte jedného tam bolo veľa. Rozrytých plôch 
od diviakov. Majiteľ nebude mať z toho radosť, 
pomysleli sme si. No na spiatočnej ceste, keď 
sme si už nazbierali dosť prvosienok, pokocha-
li sa pohľadmi po okolí,  nadýchali čerstvého 
jarného vzduchu, popočúvali radostný spev 
vtákov, presvedčili sme sa aj o dobrej stránke 
aktivity diviačikov. Vracali sme sa severnou 
stranou Lipovej. Hneď na začiatku cesty sme 
si všimli vytŕčajúce igelity pod lesom. Išli sme 
sa tam pozrieť. Mojou prvou myšlienkou bolo, 
že kto to tam v takom množstve mohol za rok 
nanosiť, veď vlani na jar tadiaľ prechádzali žiaci 
v rámci jarného upratovania a všetko vyzbiera-
li do vriec. Bola som pri tom, takže to môžem 
potvrdiť. Keď sme prišli na miesto činu, všet-
ko sme pochopili. Diviaci vyryli zo zeme starý 
odpad po predchádzajúcich užívateľoch tejto 
plochy v tejto lokalite. Podľa druhu odpadu 
súdiac, súvisí to s poľnohospodárskymi  a cho-
vateľskými aktivitami. Hrubé aj tenšie igelity, 
sieťky, umelohmotné vrecia, plastové nádoby, 
fľaše, zhrdzavené pozostatky konzerv, sklene-
né črepiny z fliaš a iné...žiaľ aj po elektrikároch. 
Vlani to veru nebolo vidieť. Odpad, ktorý tam 
nezodpovední podnikavci zanechali, netrúfam 
si povedať koľko rokov to tam zarastalo, po-
mohli odhaliť až naši diviaci svojimi prirodze-
nými aktivitami. Niekto si povie ,,je tam toho, 
veď v prírode sa to postupne stratí“. Nie je to 
tak. Inteligentný človek si má po sebe upratať, 
odniesť, odviezť odpad, ktorý do prírody na-
nosil. Vieme predsa o  mnohých ekologických 
škodách spôsobených nezodpovedným člove-
kom! Úhyn rýb, obojživelníkov, otrava hmyzu, 
vtákov, chránených zvierat. O tom by sa dalo 
veľa napísať. V konečnom dôsledku doplatí na 
to človek. Všetko zdevastuje, zničí, nakoniec aj 
seba. Úprimná vďaka všetkým, ktorým tieto 
veci nie sú ľahostajné a vedia priložiť aj svoju 
ruku k dielu. Aj milovníčky prírody to nenecha-
li len tak. Povyťahovali zo zeme, čo sa dalo, na-
šťastie mali so sebou dosť veľké vrece, no pod 
ťarchou sa roztrhlo a nedalo sa odniesť. Uložili 
ho ku stĺpu pri ceste a  telefonicky upozornili 
technické služby, aby to prišli zobrať, keď pôj-
du po odpad ku prístreškom. Stalo sa, vrece 
odviezli. Patrí im za to poďakovanie. Nebolo 
to po prvýkrát, keď takto ochotne reagovali 
na oznámenie skládky. No naši diviaci tam 
ešte majú čo robiť. Nie všetko sa dalo vytiah-
nuť. Určite sa tam ešte pôjdeme pozrieť. Mimo-
chodom,  je tam dobrá, čierna úrodná zem. Kto 
by potreboval do črepníkov, môže si tam zájsť.

   Keď všetci spoločne pomôžeme akejkoľvek 
dobrej veci pre prírodu, pre ľudí, pre planétu 
Zem, nebude mať šancu žiadny koronavírus, 
ani nič iné, čo by nám chcelo škodiť. Iba ak ne-
zodpovedný, obmedzený alebo životom skla-
maný nešťastný človek. Keď si budeme viac 
všímať prírodu, svoje okolie, zistíme, že tam, 
kde sa človek správa zodpovedne k prírode, 
príroda nám bohato vracia späť vo forme 
plodov, zdravého vzduchu, nádhery kvetov 
a stromov. Je to naozaj pastva pre oči a uši, 
vidieť a počúvať spev vtákov, bzukot včiel. Aj 
hmyz, ktorý nám je niekedy nepríjemný, má 
zmysel, pretože pomáha udržiavať rovnová-
hu v prírode. A aj zvieratá majú v prírode prá-
vo na svoj šťastný život. Najviac pritom získa 
človek pre svoje zdravie, radosť zo života, 
šťastie. Správajme sa zodpovedne...

   S odstupom času som opäť bola na bylinky, 
začiatkom júna. Bolo to neďaleko prístreškov. 
Keďže vrecia boli opäť plné, vôkol neporiadok, 
rozbité fľaše, poslala som cez mobil správu 
o tom technickým službám s  otázkou, či sa 
tam bude aj kosiť. Do dvoch dní, po ich struč-
nej a kladnej odpovedi boli vrecia vymenené 
a dokonca aj pokosené. Veľmi si to vážim. No 
moja radosť netrvala dlho, lebo vzápätí tam 
neporiadok bol zas. V poslednom čase sa tam 
vo veľkých skupinách schádzajú mladí ľudia, 
mnohí ešte skôr deti. Mne to nevadí, veď keď 
nemôžu ísť do školy, združujú sa aspoň takto. 
Len ten neporiadok! Rozmýšľala som o príčine. 
Je to chyba vo výchove alebo sú pod vplyvom 
niečoho? Keď idem okolo a počujem ich hlas-
nú komunikáciu napadlo mi aj toto ...mladí, 
ale aj tí starší veľmi vulgárne rozprávajú. Ani 
si to neuvedomujú, považujú to za normálne. 
Nielenže s  takým slovníkom znehodnocujú 
našu krásnu reč, ale priťahujú  a  vytvárajú si 
rovnorodé prostredie naplnené vulgárnosťou, 
agresivitou, ľahostajnosťou,  a  preto aj toľko 

odpadu po nich, česť výnimkám. Keby si do-
kázali uvedomiť, že takto nepritiahnu do svo-
jich životov radosť, šťastie, dobré vzťahy, ale 
žiaľ, len úpadok, ktorý budú musieť prežívať na 
vlastnej koži.
   Pri zbieraní byliniek som si nechtiac vypočula 
rozhovor troch mladíkov. Nevideli ma a hovori-
li hlasno. Nemala som sa ako nebadane vzdia-
liť, tak som musela znášať tie vulgárne výrazy, 
no dozvedela som sa zaujímavé veci. Pochopi-
la som z ich rečí, že pod prístrešky sa chystajú 
častejšie chodiť policajti, lebo sa im dostalo do 
uší, že mladiství, často až príliš mladí, teda deti, 
tam chodia popíjať, fajčiť marihuanu, robiť hlú-
posti a  neporiadok. Vraj môžu byť aj pokuty 
alebo tresty - poupratovať to a samozrejme ich 
identifikácia. Nuž, pomyslela som si, treba takú 
prevenciu, aby si mladí neublížili, sebe alebo 
aj iným. Aby naše budúce generácie nepri-
niesli  našej vlasti ešte väčší úpadok v mravoch, 
v starostlivosti o krajinu.
Opäť musím pripomenúť- česť výnimkám. Ja 
sama poznám veľa mladých ľudí, aj tých skôr 
narodených s  čistým charakterom a  snahou 
pomáhať, aby bolo u nás krajšie a lepšie.
   V tom istom čase išli okolo aj starší muži. Nevi-
dela som ich, ale počula, keďže tiež veľmi hlas-
no rozprávali. /hučala tam hudba/ Hovorili nie-
čo v tom zmysle, že aj oni si chodia „opekať“ ale 
na miesta, kde majú väčšie súkromie, kde ich 
okoloidúci nevyrušujú.  Áno, pomyslela som 
si v duchu. Na svojich potulkách prírodou na-
chádzam zašité miesta, kde je tiež neporiadok, 
lebo si to neodnesú.../sú aj výnimky/.
    Želám vám, naše budúce generácie, naši 
mladí, čisté myšlienky, peknú reč, skvelé 
činy a budete šťastní. Tých starších už asi ne-
prevychováme, skúste im vy byť príkladom, 
veď viete, čo sa s našou planétou deje. Ako 
je v  malom, pod našimi prístreškami, tak aj 
vo veľkom, vo svete, v  moriach, oceánoch, 
riekach, mestách, v  prírode, aj vo vesmíre a 
možno ešte horšie. Spolu to dokážeme, mla-
dí, aj my skôr narodení, ak len budeme chcieť. 
A opäť, najskôr v malom, teda v našom okolí, 
a potom aj vo veľkom. Každá snaha, aj tá naj-
menšia, má význam.

M. Pacerová

Diviaky, divé svinky, po ceste na prvosienky
(Ako diviačia zver pomáha prírode, aj nám, ľuďom)

4. máj 2020
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   Historické obdobie nášho národa  je plné kon-
troverzných figúr, ktoré sa síce vo svojom čase 
nechávali nazývať ,,tatíčkami, otcami, vodcami, 
budovateľmi, či zakladateľmi“, ale v skutočnosti 
viac ľudstvo rozdeľovali a aj naďalej rozdeľujú v 
kontexte našich dejín.  Nie je teda jednoduché 
nájsť nekonfliktné dejinné postavy, ktoré veľko-
sťou svojich osobností a svojimi schopnosťami 
prekračujú hranice spoločenskej, politickej , resp. 
inej ohraničenosti , aby obstáli v skúške dejín. 
   Ale predsa len v histórií našich dejín takéto 
postavy nachádzame;  sú to dvaja svätci, dvaja 
bratia, sv. Cyril a sv. Metod. Žiaľ, aj v prípade, keď 
tu takéto postavy máme, existuje riziko, že si v 
súčasnej dobe vyberáme len časť ich posolstva 
pre nás vyhovujúcu. 
   V  životopisoch sv. Cyrila a Metoda  nachádzame 
množstvo pozoruhodných udalostí  a odkazov. 
   Sv. Cyril a sv. Metod boli bratia a ako bratia 
spolupracovali na dôležitom poslaní pre Cirkev. 
Títo dvaja bratia dostali mimoriadnu úlohu, ob-
rátiť slovanské národy. Poslali ich na Moravu, ale 
potom sa ich dielo rozšírilo až do Ruska a pri-
pravilo pôdu pre jeho obrátenie. Je zaujímavé 
pozorovať, ako títo bratia správne postupovali, 
keď chceli vybudovať v ľuďoch nové zmýšľanie 
a istým spôsobom chceli vybudovať nový ľud. 
Naučili Moravanov písať a pre tento účel vytvorili 
nové písmo, lebo tieto národy nemali ani vlastné 
písmo, aby mohli zaznamenávať svoj vnútorný 
život a svoje dejiny. Bratia vymysleli písmená, 
primerané ich jazyku. Odovzdali naším predkom 
vzácny dar - spôsob, akým vyjadriť svoje mysle-
nie.
   Jedna z prvých vecí, ktoré po zostavení písma 
urobili, bol preklad Biblie do staroslovienčiny. 
Barbarský národ tak dostal Sväté písmo, ako svo-
ju písanú prvotinu, tú najlepšiu knihu, aká kedy 

Pýcha a zlo sú opakom dobra.
Pýcha je túžba vyzdvihnúť  svoje  vlastnosti nad vlastnosti iných 
ľudí. Jej pridružené vlastnosti sú preceňovanie vlastných síl, cho-
robná ambícia, márnomyseľnosť, chvastúnstvo, pretvárka. Je to 
vyzdvihovanie vlastností, ktoré by človek chcel mať, ale nemá. Je to základ 
morálneho  zla. 
Moralisti zaraďujú pýchu na prvé miesto siedmich hriechov. Za pýchou pri-
chádza obyčajne zahanbenie. Pokorný a cnostný človek nemôže byť pyšný. 
Prirodzená pokora je pochopenie svojho skutočného postavenia v  živote. 
Pokora nie je spojená s pocitom menejcennosti, nie je ponižovaním človeka, 
je to cnostná vlastnosť.
Pýcha nás pripravuje o priateľstvo, pretože každý vie, že od nás nemôže nič 
očakávať, len prázdne pyšné vychvaľovanie. Pýcha v nás vytvára zlo a nená-
visť, keď nám niekto odopiera našu márnomyseľnosť a chválenie, len seba, 
len ja som najlepší, najdokonalejší, čo vytvára v našej mysli zárodky odporu 
k všetkému a všetkým, čo s tým nesúhlasia. Pýcha je tvorená našim nespo-
kojným, nenásytným egom. Tak ako egoistický človek uznáva len seba, to 
isté je u pyšného človeka. Pýcha a sebavedomé ego idú spolu ruka v ruke. 
Pyšní ľudia sa delia na dve skupiny. Jedni sa vyvyšujú nad druhých a druhí 
strhávajú na seba niečo, čo ich povyšuje. Ide vlastne o neriadenú žiadostivosť 
po vyniknutí, ktorému by sa mala vzdávať česť a pocta. Pýcha je opakom 
pokory, kráľovstvom všetkých nerestí. Pýcha je priznanie si svojich slabostí.

VPLYV POVAHY NA NÁŠ OSUD 
Karma zapríčiňuje, čo nás postihuje. Málo, alebo nič na tom môžeme zme-
niť. Je isté, že naša povaha je v základných rysoch predurčená vplyvom ge-
netiky, sily hviezd, výchovy a vonkajších sociálnych vplyvov. Zmeniť sa dajú 
dôsledky výchovy a vonkajších vplyvov. Avšak vo svojom vývoji môžeme náš 
osud mierne pretvárať, a potom práca na sebe prináša vytúžené ovocie. Táto 
práca je však prejavom slobodnej vôle a tá vôľa pochádza z nášho vnútra, z 
nášho vyššieho „JA“.

,,Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe” ... Sir 44,1

bola napísaná, knihu, ktorá mu priniesla civilizá-
ciu. 
   Svätí Cyril a Metod však nie sú zaujímaví len  
svojím prínosom pre evanjelizáciu Slovanov. 
Z historických dokumentov sa dozvedáme, že 
ešte pred príchodom k našim predkom sa stali 
aj priekopníkmi kultúrno-politického stretu s 
islamským svetom. Ich skúsenosť je veľmi inte-
resantná aj v dnešnej dobe, lebo problém kul-
túrnej, politickej a duchovnej schopnosti (alebo, 
žiaľ, skôr neschopnosti) odpovedať adekvátnym 
spôsobom na expanziu islamu, na jeho výzvy,  je 
jednou z naliehavých otázok súčasnosti. Možno 
na Slovensku si tento fenomén ešte dostatočne 
neuvedomujeme, ale je len otázkou času, kedy 
s ním budeme aj my nástojčivo konfrontovaní.
   Ďalším významným a neprehliadnuteľným 
odkazom  sv. Cyrila a Metoda je, že ani zákono-
darstvo nemožno odtrhnúť od duchovného roz-
meru. 
Ako interpretovali „dobrý zákon“ svätí Cyril a 
Metod? Dosvedčuje nám to najznámejšia civilná 
právna pamiatka veľkomoravskej doby, tzv. Súd-
ny zákonník pre ľud – “Zakonsudnyjljudem”. Jeho 
prvá veta znie: „Pred každým právom sluší sa o Bo-
žom práve hovoriť...“
   Za zmienku stojí aj skutočnosť, že sv. Cyril, na-
zývaný aj Filozof, bol jedným z popredných pred-
staviteľov kultúry svojej doby. Skutočnú vedu a 
ozajstnú múdrosť pre neho predstavovala filo-
zofia, ktorú definoval ako „poznávanie božských 
a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť 
Bohu, ...”
   Sv. Cyril a Metod sú svojím bohatým odkazom  
prijateľní a prijímaní širokým spektrom našej 
spoločnosti, teda nielen veriacimi, nielen kato-
líkmi a nielen Slovákmi.Veľmi dobre vieme, že 
sv. Cyril a Metod sú aj spolupatrónmi Európy, za 

ktorých ich vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 
1980. Ich sviatok sa u nás stal slávnosťou. 
   Misia sv. Cyrila a Metoda bola orientovaná 
predovšetkým nábožensky, ale  nemôžeme za-
búdať aj na historické súvislosti a ich význam 
pre rozvoj nášho písomníctva, literatúry, poli-
tického, občianskeho a mravného života. Aj keď 
sa hlásime k cyrilo-metodskej tradícii; v reálnom 
živote na túto tradíciu  čoraz viac zabúdame. Cy-
rilo-metodský odkaz “Dedičstvo otcov zachovaj 
nám Pane...”, ktorým sa tak často na rôznych fó-
rach hrdíme,  sa stáva pre nás čoraz viac akýmsi 
prázdnym obohraným  klišé...  Stačí pozrieť na 
duchovnú biedu “kresťanského národa” a morál-
ny úpadok našej spoločnosti.
   Je potrebné pripomínať si, že cyrilo-metodská 
tradícia bola hybnou silou našich národných de-
jín. Zásluhou sv. Cyrila a Metoda vstúpili naši slo-
venskí praotcovia do náboženských a kultúrnych 
dejín Európy.
   Stránky nášho ďalšieho smerovania môže na-
pĺňať v cyrilo-metodskom kresťanskom duchu 
každý z nás. Všetci tí, ktorí cítia na tej istej, na cy-
rilo-metodskej, alebo lepšie povedané - na Kris-
tovej vlnovej dĺžke ducha.

Marika Pančíková

Zmeň svoje myslenie a zmeníš svoj osud. Začnite silou pozi-
tívneho myslenia a úplne jednoduchej metódy. Skúste si napísať 
na list papiera svoje pozitívne a negatívne vlastnosti a rozmýš-
ľajte, čo robíte zle voči sebe, rodine, okoliu, a na základe toho sa 

rozhodnite, čo by ste mali zmeniť pre zlepšenie svojho osudu. Každá malá 
pozitívna zmena k lepšiemu je malý krôčik k zmene vášho osudu. Určite po 
určitom čase zistíte, že ste spokojnejší, vyrovnanejší a na celé okolie a  ľudí 
okolo sa budete pozerať pozitívnejšie.
Dôležité je pritom posilňovať svoju vnútornú duchovnú silu. K tomu nám po-
môžu nasledujúce prosby.
Vyslovujte monotónne so silným sústredením na slová: „ Každý deň a v kaž-
dom smere sa mi darí stále lepšie a  lepšie, môj život sa vyvíja úspešnejšie 
každým dňom, pretože je vo mne sila, Božia sila. Nech sa tak stane!“ Opakuj-
te to pred spaním a po prebudení viackrát. Dodá vám to pozitívnu energiu. 
Pritom je treba pozitívne, s citom podložené obrazné myslenie na vyrieknutú 
myšlienku. 
Majte stále na pamäti zákon karmy – zákon príčiny a následkov. Nemôžete 
nikomu škodiť, aby ste si aj sami sebe neškodili. Tohto si buďte vedomí pri 
každej myšlienke, pri každom prianí. Neovplyvňujte nikoho proti jeho vôli, 
neutláčajte niekoho názory. Vystríhajte sa všetkého násilia, udeľte radu, po-
učenie a pomoc len tam, kde je o to požiadané. Inak radšej pokojne mlčte. 
Pretože následky  zlých činov sa vždy vracajú k svojmu pôvodcovi.
AK CHCEŠ BYŤ ROZUMNÝ, NAUČ SA: ROZUMNE PÝTAŤ
    POZORNE POČÚVAŤ
    POKOJNE ODPOVEDAŤ
A AK NEMÁŠ ČO POVEDAŤ, PRESTAŇ HOVORIŤ.

SÚ ĽUDIA, VĎAKA KTORÝM JE SVET KRAJŠÍ, UŽ LEN PRETO, ŽE SÚ.
SPOZNAJ ICH A SVET BUDE KRAJŠÍ.

Ing. Lucián Oravec

PÝCHA



robili sluhov, slúžky,  pastierov dobytka. Pra-
covali pre nových pánov na svojich bývalých 
poliach, o ktoré prišli, aj si ich prenajímali.
Po zrušení poddanstva mohli Valašťania svoje 
pozemky predať, aj prepiť. Brali na bôrg (úver) 
tovar u  spomínaných krčmárov – obchodní-
kov. Zadĺžili sa, niektorí prišli aj o domy. V naj-
väčšej núdzi boli rodiny v čase prvej svetovej 
vojny, keď boli chlapi na bojisku a zo žien sa 
stávali vdovy, z detí siroty. 

Ernest Laubert v monografii zapísal:
„Keď prišlo k segregácii (roku 1869) a koma-
sácii pozemkov (1877), jednotlivci boli veľmi 
zadĺžení, nemali peňazí na zaplatenie dlžoby 
a  preto pre Valentínyho, Frieda a  Kleina zo 
sedliackej pôdy vykrojili 414 jutár a  1187 
siah, spolu oráčiny, lúky, pasienky a les, nado-
všetko zo slobodných sessií Molčanovských 
a Trangošovských.
Po prvej svetovej vojne, za prvej ČSR, zbo-
hatlíci majetky väčšinou popredali a  odišli 
z obce.“ 

Mlyn kúpil v  roku 1926 mlynár Jozef  Lon-
gauer. Nastala nová doba, časom malé mlyny 
zanikali. Nakoniec sa kruh uzavrel a mlyn kú-
pil na bývanie pre svoju rodinu Ondrej Mol-
čan, jeden z  potomkov slávneho šoltýskeho 
rodu. Aj ostatní Molčanovci sa z  pôvodného 
gruntu rozptýlili po celej dedine. 
Všetci začínali od nuly, no boli bohatí na živo-
taschopné potomstvo. Synovia stavali nové 
domy, vnúčatá študovali, rozišli sa po Sloven-
sku, po svete. Medzi tými, ktorým prúdi v ži-
lách krv šoltýskeho rodu Molčanovcov, boli 

aj sú vzdelaní ľudia, ako napr. lekári, inžinieri, 
profesori, a ktovie, kde a čím všetkým sa dnes 
zaoberajú.  
Pre rozlíšenie pridávali jednotlivým rodinám 
rôzne prímenia:
Molčan – Zo mlyna, Z gangu, Šmalcik, od Čme-
lov, Mufinko, Kyseľ, Koštialik, Krátky, Z komory, 
od Benčov, Zo studničky...

   Mária Luptáková 
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Molčanovci a mlyn
V  r. 1514, vtedajší majiteľ ľupčianskeho pan-
stva Damián Dóci povolil Šimonovi, šoltýsovi 
zo Štiavničky (Simoni Syolthes de Schtewnicz-
ka) postaviť si mlyn pri vyvieračke na Studnič-
ke. Neskorší dediči Andrej, Ďuro a Ján Molča-
novci, Trangošovci a  Čížovci sa nevedeli do-
hodnúť o jeho užívaní. V r. 1674 predali svoje 
podiely z  mlyna banskobystrickej komore. 
Neskôr mala mlyn v  prenájme obec, vystrie-
dalo sa tam niekoľko mlynárov. V roku 1819 to 
bol Joseph Kudelka – Müller (mlynár). Bola to 
veľká výhoda pre osadenstvo, keď mohli obi-
lie mlieť doma a  vďaka nezamŕzajúcej vode 
počas celého roka. 
Po zrušení poddanstva nastali veľké zmeny. 
Do obce sa po roku 1850 prisťahoval mlynár 
Jozef Valentíny. Kúpil starý drevený mlyn a 
na jeho mieste vystaval nový. Hrubé kamen-
né múry tejto stavby máme všetci Valašťania 
v pamäti, veď k jej zbúraniu došlo len nedáv-
no. Mlynárovi sa v podnikaní darilo. Jeho ma-
jetok sa navyšoval, stal sa váženým pánom. Už 
nevozil vrecia s obilím a múkou na požičanom 
obecnom vozíku (malá vlečka ťahaná koňmi), 
za čo platil do obecnej kasy. Família Valentíny 
sa okolo roku 1900 prevážala po Uhorsku na 
koči.     
Mlynári, ktorým majiteľ prenajal mlyn (napr. 
Alois Kompánek, Ján Opaterný), mu plati-
li vysoký nájom. Valentínyho  synovia Jozef  
a  František boli krčmári, obchodníci a  na 
niekoľko rokov sa stali richtármi. Talianskym 
majstrom, ktorí v tomto kraji v tom čase sta-
vali železnicu, dali si vedľa cintorína vystavať 
tehelňu. Z prvých tehál najstarší zo synov, Jo-
zef,  vybudoval na tú dobu honosné bývanie. 
(Dom stojí podnes, oproti obchodu v  starej 
Valaskej.) Aby získal tento  pozemok, musel 
skúpiť usadlosti, ktoré vlastnili  Štefan Haviar, 
Ondrej Wolloschin a  Ondrej Fodor. (Vieme to 
vyčítať z mapy z  roku 1819.) Vedľajší dom, 
kde bývali siroty po richtárovi  Babicovi, zís-

Čo rozprávali pamätníci
MOLČANOVCI - koniec dedičného richtárstva  

Rodina Molčanová od Čmelov - stará matka predala výsadnú listinu zberateľom za 300 korún.

kal mladší z  bratov, František Valentíny, kde 
zriadil aj krčmu. (Neskôr tento dom kúpila 
rodina Michala Barzíka a  Juraja Molčana od 
Bachanov.)

Valentínyovcom sa postupne podarilo získať 
od Valašťanov pozemky a horu. 
Tak isto zbohatli aj židovskí  krčmári Benja-
mín Fried a Jozef Klein. Prišli do Valaskej ako 

obchodníci so soľou, galantérnym tovarom, 
neskôr s pálenkou. Tá z nich urobila boháčov. 
Obidvaja postavili domy v  časti Ulica, kde 
zriadili krčmy. (Hostinec pod Úbočou vysta-
val v  podstate Jozef Klein, Friedova krčma 
stála povyše, na prepadovom území.) Všetci 
spomínaní krčmári obchodovali aj s iným to-
varom potrebným pre dedinčanov (napr. soľ, 
petrolej, sviečky, múka, mäso). Valašťania im 

Molčanovci na základe výsadnej listiny s právom nemeckým užívali dedičné šoltýstvo – richtár-
stvo, daneprostý pozemok, rybolov a iné výhody. Časom šoltýsi strácali na svojich privilégiách, 
o čom svedčí aj listina: Protokol stolice zvolenskej. 
Od začiatku 18. storočia na čele obce Valaská nestoja už šoltýsi, ale banskou komorou určení 
alebo volení richtári. 
Valaštianski šoltýsi Molčanovci podali sťažnosť na župu, z ktorej niektoré state sú vypísané aj 
v Monografii obce Valaská:
„...z našej strany hrozí nám úpadok a zánik, a preto s naliehavosťou k Vašej verejnej ochrane sa 
utiekame a ponížene prosíme prijať, aby sa škultétske práva našej rodiny nedostali do pohŕdania, 
ktoré privilégiá trvalo a nedotknuteľne obdržali od obľúbeného Ľudvika Kráľa uhorského za verné 
služby...
...Od počiatku vydania tohto privilégia (1361) boli sme spokojnými užívateľmi v  nezávislosti od 
panstva ako aj slobodní, čo uznávali páni zemania do roku 1712. Nie je známe, akým spôsobom 
toho roku naša sloboda taký smutný osud vzala. Žili by sme verní svätej korune kráľovskej, keby 
sme boli utvrdení, istí, že môžeme dosiahnuť túžený cieľ, čo je naše právo.“ 

Valaštianski škultétovia dedičnými richtármi viac neboli, no ostali aj naďalej slobodnými. Ses-
sia (usadlosť) im nebola obdaniteľná. 
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PODNIKATELIA, POZOR! 
POTREBUJE NOVÉ AUTO ALEBO VYBAVENIE? TU JE MOŽNOSŤ PRE VÁS.

V týchto ťažkých časoch nám viacerým hrozí strata zamestnania alebo obmedzenie podnikateľských aktivít. Zapojiť sa do niektorej 

z výziev a požiadať o finančný príspevok môže byť jedno z riešení.  Dňa 18.6.2020 sa v rokovacej miestnosti nášho obecného úradu 

uskutočnilo stretnutie organizované miestnou akčnou skupinou, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron. Keďže naša obec je 

partnerom a členom tejto akčnej skupiny, zástupcovia a odborníci zavítali aj k nám. Na stretnutí nás bolo málo, preto som sa rozhodla 

priblížiť vám túto výzvu. 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podnikateľov na zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

a podporu podnikania a inovácií bola vyhlásená pod záštitou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron. Ak ste podnikateľ(neplatí 

pre živnostníkov) a máte sídlo alebo prevádzku vo Valaskej(alebo v ďalších obciach, ktoré sú členmi) a spĺňate ďalšie kritéria ohľadom 

finančnej stability podniku, môžete požiadať o nenávratný finančný príspevok. 

VÝHODY
- možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok do výšky 90.000 
eur

- aj novozaložené jedno-osobové s.r.o. môžu požiadať o príspevok

- oprávnené výdavky sú aj výdavky na kúpu auta, strojov, stavebné 
úpravy budov a iné

- náklady budú preplatené od výšky 55% z obstarávacej ceny. To zna-
mená, ak si napríklad plánujete kúpiť dodávku na zásobovanie v cene 
40.000 eur, boli by vám preplatené prostriedky vo výške 22.000 eur. 

- oprávnení žiadatelia sú kaderníci, pedikéri, kozmetičky, krajčíri, au-
toservisy, maloobchodné predajne, papiernictvá, umelecké remeslá 
a iné

- odborní asistenti z akčnej skupiny vás prevedú celým procesom 

NEVÝHODY
- nie je pre živnostníkov

- povinnosť vytvoriť pracovné miesto – polovičný úväzok v prípade 
príspevku do 25.000 eur a plný pracovný úväzok v prípade príspevku 
nad 25.000 eur

- vylúčení podnikatelia, podnikajúci v  oblasti poľnohospodárstva, 
lesníctva, potravinárstva, cestovného ruchu

- doba schválenia 6 mesiacov - 1 rok

Ak máte chuť zapojiť sa do tejto výzvy alebo sa chcete dozvedieť viac, 
odporúčam vám stránku www.muranskaplanina.com. Tu nájdete 
priamo kontakt na odborných asistentov alebo ďalšie doplňujúce in-
formácie. Prajem vám všetko dobré a veľa úspechov v podnikaní! 

Zuzana Rolincová, poslankyňa OcÚ



Dňa 10. júna 1920 sa narodila naša drahá 
Albínka Urbanová.

Bola si náš život, náš vesmír a teraz si hviezda 
na nebi, v ktorom osláviš svoje nebeské 100-té 
narodeniny. 

Narodeninový pozdrav lásky posielame za tebou 
do neba. 
Aj keď tam, medzi anjelmi, máš lásky dosť spolu s manželom, dcé-
rou Marikou a zaťom Jožkom, neprestávame myslieť na teba. 

Pozdrav do nebíčka ti posiela dcéra Eva s manželom, vnučky Mirka, 
Ivanka, Martinka, Marianka a Livka s manželmi, pravnúčatá Marek, 
Dominika, Jakubko, Dominik, Andrejko, Sašenka, Martinko a Eliš-
ka, prapravnučky Emka a Adelka.       

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká.
No každý deň patrí ti naša spomienka.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 2. septembra si pripomenieme smutné 6. vý-
ročie úmrtia

Pavla Pajunka.
S láskou spomína manželka Jolka, dcéra Marta 
s rodinou a syn Peter s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Odišla pred rokom, bez slovka rozlúčenia,
tak náhle – že ťažko sa tomu verí.
Zhasli oči plné lásky, našej drahej mamičky,
nezhasnú však nikdy na ňu, v srdci naše spomienky.

Dňa 9. júna 2020 sme si pripomenuli prvé smut-
né výročie, čo nás navždy opustila naša drahá 
maminka 

Marika Kučerová.
S láskou si na ňu spomínajú dcéry Martinka, 
Marianka a Livka s manželmi, vnúčatá Marek so 
Saškou, Dominika s Filipkom, Andrejko s Terez-
kou, Martinko, najmladšia vnučka Eliška a prav-
nučka Emka.

Odišiel si tichučko, ako odchádza deň
a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Tak snívaj ten svoj večný sen a ver,
že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.

Dňa 16. júna sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás 
navždy opustil

Ján Datko.
Spomína manželka, dcéra, syn, vnúčatká a ostatná rodina.

Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie. 

Dňa 2.7. 2020 si pripomenieme prvé výročie od 
smrti našej mamy, starej a prestarej mamy 

Júlie Banetkovej.  
S láskou spomína celá rodina.
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SPOMIENKY

S láskou spomíname na našu drahú mamu a starkú 
Annu Peťkovú.

14.6. 2020 sme si pripomenuli výročie jej nedožitých 80 rokov 
a v júli to bude 5 rokov, ako nás opustila.

Súčasne náš otec a starký 
Emil Peťko 

by 13.6. 2020 oslávil 88 rokov a v júli si pripomíname 23 rokov od 
jeho úmrtia.

Chýbate nám. Venujte im spomienku, kto ste ich poznali.

So smútkom dcéry Táňa, Soňa, Dáša s rodinami.

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
apríl – máj
Štellerová Anna, Oláhová Klára, Bartošová Alžbeta 

Opustili nás:
apríl – máj
Gibala Tomáš (75),  Mušuka Ivan (63), Zelenčík Štefan (85), 
Mgr. Krbylová Jana (56),  Mihál Milan (84), Duda Dušan (62), Šťavinová Jana (96),

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

Dňa 8. mája sme si pripomenuli prvé výročie od-
vtedy, ako nás opustila naša drahá

 Zlatica Dianišková.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Emil s manželkou Zuzanou, Daniel, vnuk 
Marcel a pravnúčatá Desana a Denis.


