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Vážení spoluobčania, milí Valašťania,
ani sme sa nenazdali a  máme leto za sebou. 
Celý tento rok ubieha v  tak zvláštnom móde, 
snažíme sa vo všeobecnosti vykonávať aktivi-
ty tak, akoby sa nás koronavírus ani netýkal, 
no opak je pravdou. V  každodennom živote 
ste nielen vy obmedzovaní, či už cestovaním, 
v  zamestnaní alebo poskytovaním služieb 
v  zdravotníctve. Môžem vás uistiť, že obdob-
ne je to aj v  samospráve. Situáciu sťažuje sa-
motný štát, keďže o  opatreniach sa častokrát 
dozvedáme z  masovokomunikačných pro-
striedkov. Z  uvedeného dôvodu obec zrušila 
všetky kultúrno-spoločenské podujatia, ako aj 
najvýznamnejšie podujatie, a  to 550. výročie 
pripomenutia si prvej písomnej zmienky obce 
Valaská. Prípravu sme rozbehli ešte v minulom 
roku. Napriek tomu sme pristúpili aspoň na 
čiastočné, resp. alternatívne riešenie, o ktorom 
vás budem informovať v  nasledujúcom čísle. 
Uvidíme, čo nám prinesie už avizovaná druhá 
vlna pandémie. Od prvého septembra budú 
platiť nové opatrenia. Na začiatku školského 
roka sa bude vyžadovať od zákonných zástup-
cov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude 
dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 
17. augusta  2020 nachádzalo mimo územia SR 
alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podu-
jatí. Zároveň musí zákonný zástupca podpísať 
čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak 
bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hro-
madného podujatia, bude jeho povinnosťou 
sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych 
žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u nie-
ktorého z nich prejaví  respiračné ochorenie 
počas najbližších štrnástich dní, bude potreb-
né kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. 
Nosenie rúšok v triedach bude  prvé dva týžd-
ne školského roka povinné pre žiakov druhého 

Tam, kde sú moje korene,
božské ticho a sýta zeleň,
lesná zver tak blízko,
že začuješ, keď v hore ručí jeleň.

Príroda a ľudia,
ráno, čo ráno sa vedno budia.
Lúky zvonia stádom oviec,
spevu vtákov nie je nikdy koniec,
slnečný lúč dňom zahreje dolinu,
noc hviezdami osvetlí spiacu dedinu.

Rána a večery v rodnom dome,
tam, kde sú moje korene,
predkovia pochovaní v miestnom hrobe,
často si na nich spomeniem.

Len ťažko som kedysi opúšťal tú krásu,
detské hry, blízkych, každý strom,
vôňu vzduchu, čo s takým požitkom dýchal 
som,
vľúdnu i prísnu farbu matkinho hlasu.

Tam, kde sú moje korene,
kde ako dieťa som spával na sene,
v ľuďoch spoznával priateľov na večnosť, 
tam sa vraciam ako sťahovavý vták,
k inému hniezdu nechovám takú vernosť. 

Peter Babčan 

stupňa a žiakov stredných škôl. Naďalej nebu-
de potrebné v triedach pre mladšie deti, teda 
tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia 
a  prvý stupeň základných škôl. Ministerstvo 
zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravot-
níctva ďalej od  1. septembra neodporúča 
organizovať hromadné podujatia. Zároveň na 
toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hro-
madných podujatí nad 1000 účastníkov v ex-
teriéri, vrátane športových podujatí. Taktiež 
sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 
500 účastníkov. Tiež je v pláne uplatniť zákaz 
organizovania všetkých interiérových podu-
jatí po 23.00 hodine s výnimkou svadieb. Epi-
demiológovia diskutujú o  možnom zavedení 
nariadenia zamestnávateľom umožniť do svo-
jich priestorov vstup pracovníkom z rizikových 
krajín len s  potvrdením o  registrácii na mies-
te príslušnom regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva a  s  negatívnym výsledkom RT-
PCR testu na ochorenie COVID-19. A to je len 
zlomok z toho, čo je zverejnené a dostupné na 
stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Situácia sa mení zo dňa na deň. Ako ste už boli 
informovaní, pandémia má  negatívny dopad 
na verejné fi nancie, a  to obecný príjem. Po-
dielové dane sú čoraz nižšie. Prepad predpo-
kladáme cca o 100 tisíc eur. Musíme sa vyspo-
riadať s bežnou prevádzkou, ktorá bola v prvej 
vlne obmedzovaná OČR a PN zamestnancami 
a podobne. Nedopustili sme však, aby ste vý-
padok zamestnancov pociťovali na neriešení 
agendy. Agenda bola vybavovaná priebežne, 
za čo chcem kolegyniam poďakovať. Na roz-
behnutých projektoch sa taktiež pracovalo 
a pracuje, aj keď trochu s časovým sklzom, ale 
len z toho titulu, že fi rmy nepracovali, resp. pra-
covali v  úspornejšom režime. S  takými istými 
problémami sa dennodenne stretávali aj naše 
Technické služby Valaská. Napriek tomu sa vo 
Valaskej počas leta neustále kosilo, robila bež-
ná údržba, či zber odpadu. Počas leta bolo in-
štalovaných šesť  dopravných  zrkadiel z dôvo-
du bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Boli dokončené práce asfaltovania miestnych 
komunikácií v materskej časti, v posledný au-
gustový týždeň bolo odovzdané dielo – Aglo-
merácia kanalizácie Valaská, Hronec – Valaská, 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 
V septembri bude následne prebiehať prebe-
racie konanie. O termínoch spustenia skúšob-
nej prevádzky kanalizácie vás budeme včas 
informovať.
 Chcem vás všetkých uistiť, že napriek pandé-
mii, či už prvej alebo druhej vlne, plne sa ve-
nujeme svojej práci a  aj napriek prekážkam, 
maličkými krokmi budem napĺňať svoje ciele 
a  vaše reálne požiadavky. V  tomto čísle vám 
predstavíme výherný projekt revitalizácie ná-
mestia. Obyvatelia Hronskej ulice mali taktiež 
možnosť zoznámiť sa s  pripraveným projek-

Tam, kde sú moje korene

tom na ulicu Hronská. Ďalej pripravujeme 
koncepciu statickej dopravy v  obci, t. j. par-
kovania pri obytných domoch, či na tzv. cen-
trálnych parkoviskách (zberných), ktoré nám 

(Pokračovanie na str. 2)
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Vraky a dlhodobo odstavené 

autá zaberajú parkovacie mies-

ta, ktorých je v obci nedostatok. 

Súčasne dochádza k ohrozeniu 

životného prostredia a narušu-

je sa estetický vzhľad krajiny. 

Z  týchto dôvodov vyzývame 

držiteľov osobných motoro-

vých vozidiel, ktoré sú v  obci 

dlhodobo odstavené, k  ich od-

stráneniu a  splneniu si povin-

ností vyplývajúcich zo zákona 

o odpadoch a zo zákona o pod-

mienkach prevádzky vozidiel  

v  premávke na pozemných 

komunikáciách. Obec upozor-

nila vlastníkov dlhodobo od-

stavených vozidiel výzvou na 

ich odstránenie do 60 dní. Ak 

držiteľ vozidla nebude výzvu 

rešpektovať a  vrak alebo dlho-

dobo odstavené vozidlo ne-

odstráni z miesta, dôjde k jeho 

odtiahnutiu na náklady držiteľa 

vozidla.

Mgr. Janka Maličká

takisto veľmi napomôžu. To všetko v  krátkej 
budúcnosti zmení charakter našej obce. Na-
priek tomu, že táto práca je viac - nazvem ju 
„kancelárska“, jednoducho hneď nevidieť jej 
výsledky, napríklad ako keď vyčistíte chodník, 
ale je veľmi potrebná. Cez leto sa zrekonštruo-
vali dva obecné byty a dnes tam už bývajú noví 
nájomcovia. Naozaj, na počet zamestnancov je 
tých aktivít priveľa. Ale veríme, že všetky roz-
behnuté projekty postupne zrealizujeme. Ide 
o veľké investície, avšak čerpať chceme fi nanč-
né prostriedky aj z eurofondov. A je to reálne. 
Tak si držme päste navzájom. 
Nemôžem nespomenúť vzácnu návštevu, kto-
rá zavítala do našej obce. V rámci regionálneho 
výjazdu – Banskobystrický kraj – našu obec, 
29. júla 2020 navštívila pani prezidentka SR – 
Zuzana Čaputová. V obci navštívila konkrétne 
sociálny podnik WASCO, ktorý sídli v časti Pie-
sok, v  bývalých priestoroch Strojárne Piesok. 
Uvedená spoločnosť prevádzkuje práčovňu, 
ale aj komunitné centrum. Ako povedala pani 
prezidentka, uvedený podnik dáva šancu na 
prácu a dôstojnejší život v regióne aj dlhodobo 
nezamestnaným, ľuďom so zdravotným zne-
výhodnením, ale aj ženám zažívajúcim násilie. 
28. augusta sme si v  našej obci pripomenuli 
76. výročie Slovenského národného povstania. 
Som nesmierne rád, že aj napriek pandémii 
sme sa spolu zišli a v piete si spomenuli na tých 
všetkých hrdinov, ktorí obetovali svoje životy 

len preto, aby sme dnes mohli 
stáť na strane víťazov a  nie 
na strane porazených. Aby 
sme mohli žiť v  slobodnom 
a  demokratickom štáte. ĎA-
KUJEM.
A  na záver chcem popriať 
všetko dobré vám, milí ško-
láčikovia, študenti, ale aj VY, 
naši najmenší „materáci“. 
Verím, že ani pandémia vás 
neodradí od radosti z  nové-
ho školského roka, že sa opäť 
všetci spolu stretnete a  za-
čnete nový školský rok, plný 
očakávania nielen od nových 

pánov učiteľov, učiteliek, ale že aj VY „zaberiete“ v plnom 
nasadení. Že vám škola a učenie bude na radosť, že budete 
tešiť nielen svoje pani učiteľky a pánov učiteľov, ale aj svo-
jich rodičov. A  že vám školy pripravia všetky podmienky 
na to, aby ste sa mohli plne rozvíjať. PRAJEM VÁM VŠETKO 
DOBRÉ!

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

(Dokončenie zo str. 1)

Ako ste si mohli všimnúť, v materskej časti obce 
pri tajchu sme osadili tabule ,,Zákaz kŕmiť la-
bute!“.  Zvieratá prirodzene neprijímajú látky 
obsiahnuté v pečive ako napr. droždie, či veľké 
množstvo cukrov. Na tento druh potravy nema-
jú prispôsobený tráviaci trakt, spôsobuje im to 
zažívacie problémy a  niekedy až smrť.  Okrem 

VRAKY 
A DLHODOBO

ODSTAVENÉ AUTÁ

ZÁKAZ KŔMENIA LABUTÍ!
toho, že pečivo nie je pre labute vhodné, zne-
čisťuje sa tým aj samotný tajch. Zvyšky pečiva 
môžu byť tiež dôvodom premnoženia hlodavcov. 
Zakazuje sa hádzať do tajchu aj pokosenú trávu. 
Starostlivosť a prikrmovanie labutí je zabezpe-
čené zo strany obce.

Mgr. Janka Maličká



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 3

Obec Valaská pracovala na príprave verejnej anonymnej urbanis-

ticko-architektonickej súťaže návrhov s  názvom „Revitalizácia ve-

rejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája“ od septembra 

2019. Cieľom tejto súťaže bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho 

riešenia verejného priestranstva – výber víťaza, ktorého návrh bude 

predmetom rokovacieho konania, a  ktorý dopracuje projektovú 

dokumentáciu pre územné konanie a stavebné povolenie. Pred vy-

hlásením súťaže bolo nutné zozbierať a vypracovať všetky potreb-

né pomôcky pre súťažiacich, čo bolo časovo najnáročnejšie. V obci 

prebehol prieskum medzi občanmi, kde mal každý možnosť vyjadriť 

svoj názor, čo od priestoru námestia očakáva. Aj tento výstup bol 

Súťaž návrhov „Revitalizácia verejných priestorov 
obce Valaská – Námestia 1. mája“

jednou zo súťažných pomôcok. Po spracovaní súťažných podmie-

nok a  ich následnom overení Slovenskou komorou architektov, 

mohlo prebehnúť prvé úvodné rokovanie poroty. Toto rokovanie 

sa uskutočnilo 12.3.2020 v zasadačke obecného úradu, kde sa zišla 

odborná porota zložená z architektov a krajinárov. Porota si medzi 

sebou zvolila predsedu (Ing. arch. Štefan Moravčík) a podpredsedu 

(Ing. arch. Roman Turčan) poroty. Úlohou prvého zasadnutia bolo 

prediskutovať súťažné pomôcky a podmienky, ktoré porotcovia pri-

pomienkovali. Súťaž bola vyhlásená 31.3.2020 a súťažiaci mali na 

vypracovanie návrhov tri mesiace. Do termínu na podávanie súťaž-

ných návrhov bolo na obecný úrad doručených 13 návrhov. Po ich 
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overení a  skontrolovaní splnenia súťažných podmienok bol jeden 

návrh zo súťaže vylúčený pre nedodržanie súťažných podmienok. 

Porota sa dňa 8.7.2020 stretla na hodnotiacom rokovaní, ktoré trva-

lo sedem hodín. Rokovanie začalo individuálnym štúdiom návrhov, 

na konci ktorého navrhol predseda poroty obhliadku priestoru ná-

mestia. Po jej absolvovaní prebehla diskusia k jednotlivým návrhom. 

Celé hodnotenie bolo anonymné, bez vedomostí o menách autorov 

a návrhy boli označené číslom, podľa poradia, v akom boli doručené. 

Hodnotenie prebiehalo viacerými hodnotiacimi kolami, kde porot-

covia označením posunuli návrh do ďalšieho kola. Po dvoch kolách 

zostali 4 návrhy, z ktorých porotcovia vyberali víťaza. Po diskusii sa 

rozhodlo o  poradí návrhov nasledovne: 1. cena - kolektív autorov 

v zložení: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. 

Mgr. art. Juraj Hubinský, spoluautor - Ing. arch. Katarína Siváková, 2. 

cena - kolektív autorov v zložení: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., 

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, Ing. Martin Poliak, 

Ing. Michal Kázik, 3. cena - kolektív autorov v zložení: Ing. arch. Mar-

tin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová. Výsledky spolu so 

všetkými súťažnými návrhmi sú zverejnené na webovej a facebo-

okovej stránke obce. 

Porotcovia mali k víťaznému návrhu nasledovné komentáre a hod-

notenie: 

 Veľmi dobrá práca s terénom.

 Dobré prepojenie hlavnej plochy námestia so zvýšenou niveletou 

priestorov pred obecným úradom (materskou školou a gastro zariade-

ním Perla).

 Pobytové schody a rampa sú veľmi dobre integrované. Využívajú 



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 5

prirodzenú konfi guráciu terénu. Odstraňujú bariéry pre osoby s obme-

dzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V kombinácii so zeleňou sú 

kvalitným a obohacujúcim riešením priestoru námestia.  

 Zjednotenie (prepojenie) nástupov do budovy OcÚ, MŠ a  Perla 

gastro - zariadenia, vzájomným prepojením cez nástupné plató s „od-

ľahčenou“ (transparentnou) výplňou zábradlia. 

 Podružné/doplnkové funkcie sú vhodne rozmiestnené po obvode 

centrálneho multifunkčného priestoru námestia. Vodný prvok má tiež 

primeranú podobu.

 Citlivo náznakovo a pocitovo (polo)uzatvorená spodná časť námes-

tia s viacúčelovou pergolou. Jej stvárnenie a umiestnenie vhodným 

spôsobom podporuje a dopĺňa existujúcu blokovú zástavbu námestia. 

 Kultivované stvárnenie nových vložených architektonických prvkov.

 Vhodné je tiež situovanie zelene po obvode námestia doplnené pod-
ružnými aktivitami pre trávenie voľného času.

Hoci prípravné práce a aj samotná súťaž boli časovo náročné, s vý-
sledkami súťaže sme veľmi spokojní. Príjemne nás prekvapil záujem 
o súťaž a počet návrhov, ktoré boli doručené do súťaže. Je zaujímavé 
sledovať, ako rôznorodo sa dá spracovať a vidieť jeden priestor. Teraz 
je dôležité dopracovať projektovú dokumentáciu, aby sme sa mohli 
zapojiť do prípadných výziev a získali fi nancie na realizáciu projektu. 
Veríme, že v najbližších rokoch si už budeme môcť spoločne užívať 
nový a kvalitný verejný priestor.

Ing. Janka Pohančaníková
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Ktoré problémy považujete vo 
vašej obci/vašom meste za 

najväčšie z pohľadu kvality života 
obyvateľov a možností ďalšieho 

rozvoja?

Názov 
projektu/projektového 
zámeru na riešenie daného 
problému - čo tým chceme 
dosiahnuť

Opis projektu - cieľ, cieľová skupina, ako to chceme 
dosiahnuť (doplnenie základnej infraštruktúry, 
občianskej vybavenosti, zvýšiť rozvojový potenciál obce, 
...)

Pripravenosť projektu* Začiatok 
projektu 

(rok)*

Koniec 
projektu 

(rok)*

Odhadované celkové 
náklady projektu 

(eur)*

Iné možnosti financovania 
ako EŠIF (AP NRO, 

INTERREG, MAS, a iné)*

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
dopravná infraštruktúra

oprava komunikácie 
Hronská, vrátane chodníka 

a odstavných plôch

zlepšiť dopravnú dostupnosť pre obyvateľov (a 
návštevníkov) obce k službám, práci, zlepšiť návštevnosť 

lokality, ochrana majetku obyvateľov
Projektová dokumentácia 2021 2023 1 000 000 EŠIF

vysoká energetická náročnosť 
verejných budov (budov vo 

vlastníctve obce) a s tým spojené 
výdavky

zníženie energetickej 
náročnosti budov vo 

vlastníctve obce: Hasičňa

cieľ - ušetriť na nákladoch na vykurovaní, zvýšiť tepelný 
komfort v budove, zlepšiť technický stav budovy

Projektová dokumentácia 2020 2021 60 000 MINV SR

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
občianska vybavenosť

Revitalizácia verejných 
priestorov: Námestie 1. 

mája 

zrevitalizovať spevnené plochy, mobiliár a zeleň,  cieľová 
skupina: obyvatelia a návštevníci obce

projektový zámer, 
vyhlásená súťaž návrhov

2021 2024 1 000 000 EŠIF

vysoká energetická náročnosť 
verejných budov (budov vo 

vlastníctve obce) a s tým spojené 
výdavky

zníženie energetickej 
náročnosti budov vo 

vlastníctve obce: Dom 
smútku - strecha

cieľ - ušetriť na nákladoch na vykurovaní, zvýšiť tepelný 
komfort v budove, zlepšiť technický stav strechy vrátane 

zateplenia
projektový zámer 2020 2020 22 000 MF SR

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
občianska vybavenosť

Rekonštrukcia a 
modernizácie telocvične pri 

ZŠ: Strecha 

Zlepšiť technický stav budovy, zabezpečiť bezpečnosť 
žiakov ZŠ, cieľová skupina 370 žiakov

projektová dokumentácia 2021 2022 150 000 EŠIF

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
občianska vybavenosť

Denné centrum - Detičkáreň 
Zlepšiť technický stav priestorov, uspokojiť požiadavku 

na daný priestor , cieľová skupina návštevníci
projektová dokumentácia 2020 2021 55.000

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
technická infraštruktúra

Odkanalizovanie RD 
Hronská

Doplniť základnú infraštruktúru, zabezpečiť 
odkanalizovanie rodinných domov, cieľová skupina 6 RD 

projektový zámer 2021 2022 MPRV SR

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
dopravná infraštruktúra

Križovatka I66 a  III/2380
Zlepšiť plynulosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť 

chodcov, cieľová skupina obyvatelia Valaskej a 
návštevníci obce

projektový zámer 2022 2023 EŠIF

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
dopravná infraštruktúra

Cyklotrasa Hronec - Valaská 
- Brezno

Zlepšiť dopravnú dostupnosť pre obyvateľov (a 
návštevníkov) obce k službám, práci, zlepšiť návštevnosť 

lokality
projektový zámer 2022 2023 EŠIF

Chýbajúca alebo nevyhovujúca 
dopravná infraštruktúra

Odstavné plochy
zlepšiť dopravnú dostupnosť pre obyvateľov (a 

návštevníkov) obce k službám, práci, zlepšiť návštevnosť 
lokality, ochrana majetku obyvateľov

projektový zámer 2021 2022 EŠIF

Projektové zámery - Obec Valaská

V súčasnosti prebieha v obciach a mestách kraja mapovanie potrieb a projektových zámerov za jednotlivé obce a územia, v ktorých obce 
a mestá navzájom spolupracujú a zdieľajú spoločné záujmy a potreby. Obec Valaská sa do tohto mapovania zapojila predstavením svojich 
projektových zámerov, vytýčením problémov a cieľov, ako chceme daný problém vyriešiť v rámci tzv. Integrovanej územnej stratégie (IÚS).

Integrovaná územná stratégia (IÚS) je multisektorový , plánovací a vykonávací rozvojový dokument, ktorého úlohou je komplexné riešenie po-
trieb rozvoja územia Banskobystrického samosprávneho kraja, primárne zameraných na investície z európskych štrukturálnych fondov v rámci 
nového operačného programu Slovensko. Ide o investície, ktoré prepájajú rôzne oblasti (napríklad investíciu do ciest s rozvojom cestového 
ruchu, ale aj zvyšovaním bezpečnosti) s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre rozvoj územia. 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plní úlohu gestora prípravy IÚS, ktorej súčasťou bude aj zásobník projektov pre celé územie Bansko-
bystrického kraja. 

V najbližších rokoch majú z eurofondov a ďalších zdrojov smerovať na rozvoj regiónov Slovenska miliardy eur. Nová vláda SR vo svojom progra-
movom vyhlásení deklaruje vo vzťahu k novému programovému obdobiu záväzok, vyjednať jeden operačný program Slovensko. Zároveň má 
celá agenda eurofondov prejsť pod novozriadené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Využitie eurofondov bude 
závisieť aj na tom, ako si územia zadefi nujú svoju víziu, ciele, potreby a vo výsledku projekty na ich napĺňanie.  

Aktuálne prebiehajúce aktivity v príprave IÚS územia BBSK:  

spracovanie podnetov z území BBSK a vytvorenie prehľadu potrieb. O týchto prehľadoch a vyzbieraných dátach prebehnú diskusie podľa 
formátu, ktorý jednotlivé územia preferujú. Cieľom je prioritizácia a hľadanie integrácie medzi rôznymi investíciami. Obce a mestá BBSK budú 
pozvané na tieto diskusie v priebehu júla 2020; 

prvé stretnutia pracovných skupín: pracovné skupiny diskutujú o prioritách v jednotlivých oblastiach (kultúra a cestovný ruch; marginali-
zované rómske komunity; občianska spoločnosť; podnikanie, veda a výskum; sociálne služby a sociálne začlenenie; strategická infraštruktúra; 
vzdelávanie; životné prostredie) a pomenujú strategické príležitosti pre celé územie nášho kraja. Ich diskusie a výstupy budú prepojené s 
územiami a naopak. 

V tabuľkovej časti tohto príspevku sú uvedené všetky projekty, ktoré v rámci IÚS-u obec zaslala Banskobystrickému samosprávnemu kraju. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

OBEC VALASKÁ SA ZAPOJILA DO  INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ STRATÉGIE (IÚS),

 PRIPRAVUJE TIETO PROJEKTY
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Začiatok  2. svetovej vojny sa viaže k 1. sep-
tembru 1939, kedy nemecké fašistické vojská 
vpadli do Poľska. Bolo to obdobie bezohľad-
ného drancovania, krutého útlaku, hladova-
nia a ťažkých strát na životoch. Útok Nemecka 
na sever a západ, dobytie Balkánu súviselo 
priamo s pripravovaným útokom proti Soviet-
skemu  zväzu. Dňa 22. júna 1941 na svitaní 
prekročili fašistické vojská, bez vyhlásenia 
vojny, hranice Sovietskeho zväzu. 
V  prvých týždňoch dosahovali Nemci úspe-
chy. Ich cieľom bolo dobyť Moskvu a Lenin-
grad do zimy. Fašisti však začali narážať na čo-
raz väčší odpor a ich straty na životoch rástli. 
Začínal rozmach protifašistického hnutia v 
okupovaných európskych krajinách. Milióny 
ľudí zo všetkých okupovaných štátov Európy 
umierali v koncentračných táboroch. Strážco-
via surovo týrali väzňov, ktorí trpeli hladom, 
zimou a chorobami.
Ilegálni pracovníci začali organizovať rozličné 
formy odporu. Pripravovali podmienky pre-
chodu k otvorenému ozbrojenému boju proti 
okupantom. Nastal partizánsky boj. V ZSSR 
vznikla československá jednotka v Buzuluku 
na úpätí pohoria Ural.
Roky 1943-1944 boli zlomom v období druhej 
svetovej vojny. Svedkom bolo SNP. Partizáni 
a  povstalecké vojská bojovali proti nepria-
teľskej presile. Po ťažkých bojoch sa podarilo 
sovietskej armáde a  jednotkám 1. českoslo-
venského armádneho zboru v ZSSR vstúpiť 
6. októbra 1944 na československé územie. 

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.

Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia,

Slováci ožijú.

Nielen nad Tatrami sa blýskalo v 44,

ale nad celou našou 

vojnou skúšanou krajinou. 

  Múdri, odvážni a smelí

 junáci boja schopní

chopili sa zbraní:

Dosť bolo už, veru, dosť!

Odhodlane si povedali.

Nedáme si ťa vziať,

ty naša krásna vlasť...

 Stiahli sa do hôr,

aby ju uchránili  

pred rozpínavým nepriateľom a zlom.

 V dedinkách učupených pod horami

pomáhali mladí, starí, 

ako najlepšie vedeli.

Našlo sa aj zradcov pár,

zbabelcov, zlodejov a vrahov.

Tak to už vo svete chodí od vekov,

že na pravdu, dobro a česť

číha temné zlo,

Boje na Dukle si vyžiadali veľké obete. Padlo 
tu 19 000 príslušníkov sovietskej armády a 
1800 členov 1. československého armádneho 
zboru. Urputné boje prebiehali na Pohroní, 
Liptove a na Spiši. 
Porážka Nemecka a jeho spojencov v Európe 
sa nezadržateľne blížila. V dňoch 7. a 8. mája 
1945 museli zástupcovia nemeckého hlavné-
ho vedenia podpísať bezpodmienečnú kapi-
tuláciu nemeckých vojsk. Kapitulácia vstúpila 
do platnosti 9. mája 1945. Sny o  tisícročnej 
nadvláde fašistického Nemecka nad svetom 
sa defi nitívne zrútili. O  celej tejto histórii na 

rôznych stretnutiach a besedách hovorili pria-
mi účastníci bojov. Jedným z nich bol aj pán 
plukovník Martin Kučera, ktorý prešiel s fron-
tom 1. československého armádneho zboru 
spolu s armádnym generálom Ludvíkom Svo-
bodom. Boli to hrdinovia, ktorým patrí úcta a 
vďaka.
Druhá svetová vojna bola najhroznejšou voj-
nou v  dejinách ľudstva. Zahynulo v nej 50 
miliónov ľudí a ďalšie desaťtisíce utrpeli ťažké 
zranenia. My a ďalšie generácie na tieto hrôzy 
nesmieme nikdy zabudnúť.

Milena Kúdelková

Druhá svetová vojna v historických súvislostiach

 ich úhlavný nepriateľ,  

podlosť, zákernosť a lož.

Čo s tým, ľudia sú aj takí.

Zabúdajú, že na každého raz prísť musí.

že príde ten čas, deň,

keď si ich spravodlivosť nájde 

a od hanby a strachu sa začnú chvieť.

Zlovoľní možno oľutujú svoje činy 

a prekročia svoj vlastný tieň,

 no aj tak budú musieť prijať zaslúžený trest.

Nikto druhý ho za nich nebude niesť.

Môže prísť aj veľkorysé, čiastočné 

odpustenie.

Rozhoduje o tom vyššia moc.

Zákon života, že ,,Čo dáš, dostaneš späť“.

Dobré, či zlé a poriadne znásobené

sa človeku vráti.

Aby v konečnom dôsledku

pravda, láska, dobro a česť

zvíťazili nad zlom.

Ešte veľa vody pretieklo dolu Hronom,

či korytami iných riek,

kým prišla vytúžená sloboda, 

s ňou pokoj a mier.

Vďaka vám za to, slovenskí junáci smelí,

že ste svojou odvahou tiež k tomu prispeli.

Len keby sme sa z histórie poučiť vedeli,

 tiež zo svojich chýb.

Už žiadna vojna, zlo a nenávisť!

Vytlačme ich navždy zo svojich hláv a sŕdc.

Žime tak, aby prekvitala naša krásna zem

a aby šťastní ľudia prebývali v nej.

So srdcom naplneným láskou, 

porozumením

 a zanietením pre dobrú vec. 

Iba tak si môžeme skutočne a úprimne

uctiť smrť našich rodákov,

ktorí položili život svoj

v boji za slobodu a lepší svet.

Zaželajme si,

aby vždy, keď sa bude blýskať nad Tatrami

 a hromy divo biť,

nech to zostane len prírodným javom.

Bez smrtonosných zbraní.

Tak by to malo byť.

/M. Pacerová/

K SNP
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Koronavírus COVID 19 nám tento rok neča-
kane zasiahol do života. Okrem rúšok, dezin-
fekcie, zákazu niektorých podujatí a  obme-
dzeného cestovania musíme znášať aj jeho 
ekonomické dôsledky. Ako ovplyvní pan-
démia koronavírusu rozpočet našej obce?

Viac ako polovicu príjmov našej obce tvo-
rí podiel na dani z  príjmov fyzických osôb. 
Stručne zhrnuté, to, koľko pracovití obyva-
telia celého Slovenska zarobia, ovplyvňuje 
výšku príjmu samospráv. Keďže sme počas 
výnimočného stavu pracovali menej, čer-
pali sme chorú alebo OČR, čaká štátny a  aj 
obecný rozpočet výpadok. To, aký bude veľ-
ký, odhaduje pravidelne daňový úrad.  Z na-
plánovaného príjmu 1 736 774 eur sa nám 
príjem z podielu na dani z príjmov fyzických 
osôb zníži tento rok na 1 643 179 eur (odhad 
z  júna 2020). Percentuálne hovoríme o  po-
klese celkových príjmov o 2,4%. Prakticky to 
znamená, že naša obec dostane už tento rok 
približne o 95 000 eur menej. Predpokladaný 
pokles na ďalší rok je ešte vyšší. 
Niektoré výdavky obcí počas výnimočného 
stavu rástli. Kupovali sa rúška a iné ochranné 
pomôcky,  dezinfi kovali sa verejné priestran-
stvá a zastávky a plnili sa nariadenia krízové-
ho štábu. Naša obec sa aj vďaka vašej disci-
plinovanosti vyhla nákladom na zriadenie 
karantény celej alebo časti obce. Zrušené 

Súťaž Valaská, súťaž, ktorá už 

každoročne otvára hasičskú 

sezónu nielen v  Horehronskej 

hasičskej lige, ale aj na celom 

Horehroní. Aj napriek prebieha-

júcim opatreniam voči Covid-19 

sa súťaž podarilo usporiadať, 

i  keď v  neskoršom dátume ako 

po minulé roky. Súťaž sa kona-

la opäť na ihrisku pod odbor-

ným učilišťom vo Valaskej a 

pri nástupe všetkých družstiev 

mohol pán starosta memoriál 

slávnostne otvoriť. Súťaž opäť 

nesklamala a  priniesla do Va-

laskej tímy, nielen z  blízkeho 

okolia. V rámci memoriálu tímy 

bojovali nielen o body v rebríč-

ku Horehronskej hasičskej ligy, 

ale najmä o  poháre, ktoré boli 

pripravené pre tri najlepšie tímy 

žien i mužov, nakoľko sa súťaže 

zúčastnili i  tímy mimo ligy. Sú-

ťažiaci aj diváci sa mohli občer-

stviť v  rámci bufetu, ktorý bol 

prichystaný podľa aktuálnych 

noriem RÚVZ. 

Minuloročný obhajca víťazstva, 

2+2=5 ?

oslavy 550. výročia našej obce ako aj ďalšie 
zrušené verejné podujatia nám ušetrili ne-
malé fi nančné prostriedky. Bohužiaľ, nedo-
sahujú výšku výpadku v príjmoch. Stále ešte 
nie je isté, ktoré z podujatí sa do konca roka 
2020 uskutočnia. Práve neistota z  toho, čo 
ešte môže prísť a ako sa budú vyvíjať počty 
chorých, nás stavia do neľahkej situácie. 
Poslanci, zamestnanci OcÚ a  všetky organi-
zácie patriace pod našu obec, hľadajú spô-
soby ako ušetriť. Pevne verím, že spoločne 

sa nám podarí identifi kovať položky, ktoré 
vieme ponížiť bez negatívneho dopadu na 
kvalitu života našich obyvateľov. Prioritou 
ostáva zdravie nás všetkých a  dodržiavanie 
bezpečnostných pokynov. Nízky počet na-
kazených v  našom okrese svedčí aj o  vašej 
disciplinovanosti, za čo vám úprimne ďaku-
jem.

Zuzana Rolincová 
poslankyňa

3. ročník o pohár starostu obce Valaská 
a Memoriál Pavla Zelenčíka 1.8.2020

domáci tím z Valaskej, i keď dis-

ponuje slabšou mašinou než 

tímy z Drábska či Bystrej, doká-

zal tieto tímy postrašiť. V  muž-

skej kategórii siahali hasiči z Va-

laskej na najvyššie umiestnenia, 

ale nakoniec výsledný čas 15,11 

(na pravej strane 14,09) stačil 

len na pekné 3.miesto. Pred Va-
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laskou sa umiestnili už len tímy 

z Drábska a Bystrej. Avšak tieto 

prvé dva tímy nebehajú Hore-

hronskú hasičskú ligu, Valaskej 

patrí plný bodový zisk do ligo-

vej tabuľky tímov. 

Výsledné časy prvých troch tí-

mov muži: Bystrá 14,07; Dráb-

sko 14,64 a Valaská 15,11.

   U žien minuloročné víťazstvo 

obhájili hasičky z  Gašparova 

pred hasičkami z  Badína a  Po-

lomky. 

Výsledné časy prvých troch tí-

mov ženy: Gašparovo 18,89; Ba-

dín 20,20 Polomka 22,16.

V  mene organizátorov ďakuje-

me každému, kto prispel svo-

jou pomocnou rukou k  dielu, 

členom DHZ, ale aj občanom, 

ktorí boli ochotní pomôcť pri 

organizovaní. Ďalej patrí po-

ďakovanie obecnému úradu, 

za umožnenie konania súťaže, 

DHZ a DHZo pri výpomoci a za 

materiál, Perla Gastro a  Cafe 

Maestro za ochotu a poskytnu-

tie občerstvenia. Samozrejme 

poďakovanie patrí aj divákom, 

ktorí prišli podporiť domáci tím. 

Tešíme sa na vás opäť o rok. 

Najbližšie kolá nás čakajú 15.8. 

v  Nemeckej, 22.8. v  Chyžnom 

a fi nále 6.9. na námestí v Brezne. 

Pavol Štrba 
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V  minulých dňoch prebehlo 
odklonenie toku studničky na 
Piesku, a to na Robotníckej ulici. 
Vodu vtekajúcu ľuďom do dvo-
rov sa nám teda podarilo od-
viesť. No dážď nám nepriniesol 
len problémy, ale vďaka nemu sa 
nám v obci krásne rozrastá zeleň, 
o ktorú sa každý deň starajú naši 
pracovníci. 

Pamätám si ju už ako malé dieťa. Rástli pri 
nej trnky a lieskovce. A my ako deti sme pri nej 
trávili veľmi veľa času. Mala som rada jej chuť, 
hlavne počas letných prázdnin. Voda bola 
osviežujúca. Roky sa míňali a okolie studničky 
už nekrášlili trnky, ale neporiadok. Vysypané 
ohorky od cigariet, koberce a  mnoho iných 
vecí, ktoré tam nemali čo robiť. Studnička sa 
možno odplatila svojím spôsobom. Našla si 
rôzne cestičky, niektoré práve popod rodinné 
domy, hlavne domy v jej blízkosti. 
A  tak som neváhala a  požiadala o pomoc. 
Musím povedať, že naše technické služby 
sa tejto výzvy nebáli a  vykonali všetko po-
trebné. Od výmeny malej šachty, rúr, až po 
úpravu v  okolí jej toku. Samozrejme, ešte by 
som veľmi chcela, aby okolie studničky malo 
i oddychový charakter. Kúsok vysadenej zele-
ne, lavička na posedenie, či osvetlenie založe-
ním svetla na stĺp. Verím, že s  jarou prídu aj 
tieto úpravy a možno si ľudia uvedomia, načo 

INFORMUJÚ
Okrem všetkého v našej obci pri-
budli nové zrkadlá kvôli bezpeč-
nosti cestnej premávky. A  to na 
uliciach Partizánska cesta, Cesta 
osloboditeľov, Októbrova, Tehel-
ná a Strojárenská ulica na Piesku. 
No nanešťastie nie všetko ide 
hladko. Ako si môžete všímať, 
poniektorí naši spoluobčania 
považujú našu obec za smetisko. 

Odpad vyhádžu na ulicu,  a  pri-
tom ho stačí odovzdať na zber-
nom dvore. Pomôžete tým nielen 
nám, ako technickým službám, 

a komu slúži toto miesto a využijú oázu poko-
ja na oddych a nie na smetisko.
Naša studnička slúži pre každého.
Ďakujem TS Valaská za odvedenú prácu.

Mgr. Lucia Karolová 

Naša studnička

ale dopomôžete k tomu, aby Va-
laská vyzerala ako solídna obec. 

Michal Lengyel
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Právom valašského obyvateľstva bolo slo-
bodné pasenie stád oviec a kôz, až kým sa 
nezačali uplatňovať ochranárske pravidlá. 
Teritórium miestnych valachov siahalo od 
hole Bystrá na severe, až po Klenovský Ve-
por. Keďže chotáre obcí neboli vymedzené, 
voľné pasenie valachov z Valaskej prinášalo 
spory nielen s Brezňanmi, s osadníkmi na 
Čiernom Hrone, ale aj s majiteľmi z liptov-
skej strany. 
Valasi museli pásť aj panské ovce, za úžitok 
od nich pastvu platili. Z čias zemepanstva 
Dóciovcov okrem bochníkov syra, z každej 
stovky oviec odovzdávali panstvu ročne tri 
kusy. 

Prvýkrát je obec  Valaskou pomenovaná 
v daňovom súpise v roku 1535. V portálnych 
súpisoch je Valaská písaná: r. 1535 Valazkaa, 
r. 1536 Walaska, r. 1550Walazkawez. Vďaka 
dvom výsadným listinám neboli Valašťania 
v takom poddanskom pomere,  ako obyvate-
lia iných dedín Ľupčianskeho panstva a ne-
boli povinní robotovať na panskom. 
Vývoj obce závisel  od celokrajových uda-
lostí – obsadenie Uhorska Turkami v 16.  
storočí, vojny cisárskych vojsk so stavovský-
mi  povstalcami, náboženská sloboda... Oby-
vatelia Valaskej najviac trpeli za povstania 
Tökoliho, keď museli zásobovať jeho  voj-
sko. Aj kuruci sa dopúšťali veľkých zbojstiev 
a  v roku 1676 Valaskú  vyrabovali a zapálili.
Okrem týchto pohrôm Valašťanov kvárili 
aj ďalšie - požiare, povodne, neúroda, hlad, 
ale aj cholera a mor. Cholera si v roku 1831 
vyžiadala 96 obetí, pri  požiari  v roku 1838 
zhorelo 32 domov, veľká neúroda a hlad 
v roku 1847 zapríčinila smrť až 123 ľudí. 
V 18. a 19. storočí začína rozvoj baníctva 
a hutníctva na okolí. Furmani vozili pre 
banskú komoru rudu, železo, uhlie a drevo. 
Robotníci pracovali v železiarskych manu- 
faktúrach v Hronci, Chvatimechu, neskôr 
v Podbrezovej a na píle na Štiavničke. 
Dedinu veľmi poznačila 1. svetová vojna  
v rokoch 1914 – 1918, ktorá si vyžiadala 34 
obetí, a aj medzivojnová situácia bola ťaž-
ká. Fabriky obmedzovali výrobu, prepúšťali 
robotníkov, nastala nezamestnanosť, hospo-
dárska kríza.  Mnohí sa vysťahovali za prá-
cou, najmä do Ameriky.  Ďalšie historické 

550 ročná Valaská Si krásna rodná dedinka naša,
raj trochu chladný, ako hrdá kňažná,
jak hromozvod nad tebou ihla strážna,

Kopa trčí, Ždiarik bujno spína sa,
ako ľvica napružená ku skoku 

a rieka Hron pri nej šumí v strmom toku. 
Martin Benčík

Pôvodná povesť o vzniku Valaskej hovorí, že kráľ Matej Korvín daroval za záchranu 
svojho života valachovi Ladislavovi Valachovi územie, ktoré prejde so svojím stádom od 
úplňku k úplňku. 
Výsadnú listinu na valašskom práve, ktorá sa vzťahuje na počiatky Valaskej, vydal 17.sep-
tembra 1470 Vít Mü hlstein, župan Zvolenskej stolice a správca kremnickej komory z po-
verenia Jána Ernsta, pána Ľupčianskeho hradu. 
Za preukázané služby a zásluhy ju dostal 
Ladislav Valach ( Ladislai Valachi).
Ňou  jemu, jeho dedičom a všetkým 
potomkom udeľuje šoltýske právo v obci 
Štiavnica. 
Darovanie tejto výsady sa považuje 
za počiatok obce Valaská. 
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PRÁVO ŠKULTÉCIE LADISLAVOVI VALACHOVI : 

MY, VÍT MÜHLSTEIN, COMES ZVOLENSKEJ ŽUPY A KREMNICKEJ 

KOMORY, PLNOU MOCOU A Z POVERENIA VZNEŠENÉHO PÁNA 

JÁNA ERNSTA, TAJOMNÍKA KRÁĽOVSKEJ VÝSOSTI A PÁNA 

HRADU ĽUPČA, OZNAMUJEME TOUTO LISTINOU VŠETKÝM, 

KTORÝM TO OSOŽÍ, ŽE MAJÚC NA ZRETELI VERNÉ SLUŽBY 

ROZVÁŽNEHO LADISLAVA VALACHA, KTORÝ PREUKÁZAL 

NÁM A SPOMENUTÉMU HRADU, V ZMYSLE TEJTO LISTINY 

DÁVAME A UDEĽUJEME JEMU, JEHO DEDIČOM A ZÁKONITÝM 

NÁSTUPCOM PRÁVO ŠKULTÉCIE, ČIŽE RICHTÁRSTVO V OSADE 

SCHEBNICZA, PATRIACEJ K HRADU ĽUPČA.

CHCEME, ABY TÚTO VÝSADU VLASTNIL TRVALÝM PRÁVOM 

SPOLU S PÔDOU, POĽAMI, POZEMKAMI, LÚKAMI, PASIENKAMI, 

ÚŽITKAMI A VÝHODAMI. VO VŠETKOM PRI DELENÍ MÁ MAŤ 

DVOJNÁSOBNÝ PODIEL VZHĽADOM NA INÝCH PODDANÝCH 

TAM SA ZDRŽUJÚCICH. SVOJE STÁDA MÔŽE BEZ PREKÁŽKY 

KŔMIŤ A PÁSŤ NA HORÁCH, V LESOCH, HÁJOCH AKO AJ NA 

INÝCH MIESTACH SPOMENUTEJ OSADY.

PRAJEME SI, ABY BOL OSLOBODENÝ SPOMENUTÝ ŠKULTÉT 

A JEHO NÁSTUPCI OD PLATENIA ROČNÉHO CENZU. TÚTO 

LISTINU SME POTVRDILI NAŠOU PRIVESENOU PEČIATKOU, 

ABY DOSVEDČILA SILU JEJ PLATNOSTI. PRÍTOMNÍ BOLI K 

TOMU EXTRA PRIVOLANÍ SVEDKOVIA SLÁVNI MUŽOVIA JÁN 

HOEL, KASTELÁN SPOMENUTÉHO HRADU, MIKULÁŠ PLATTHE, 

RICHTÁR, JÁN COLOMANNI A VÍT CARMITZ, PRÍSAŽNÍ MESTA 

BYSTRICA. 

DANÉ V MESTE BYSTRICI V NAJBLIŽŠÍ PONDELOK PO SVIATKU 

POVÝŠENIA SV. KRÍŽA ROKU PÁNA 1470.

udalosti mali lavínovitý spád – 2. svetová voj-
na v r. 1939 -1945, Slovenské národné povsta-
nie v r. 1944, prechod frontu cez Valaskú, 
vytúžené oslobodenie 6. marca 1945. 
Po 2. svetovej vojne  nastalo obdobie budova-
nia, stavania, rozvoja kultúrneho, športové-
ho  a spoločenského života. Rozvoj železiar-
stva, postavenie nových hál, modernizácia, 
nové výrobné postupy a vysoký dopyt za-
príčinili, že do Valaskej prišlo veľa mladých 
ľudí, ktorí si tu založili rodiny. V obci a v no-
vovybudovanom  sídlisku našli všetko, čo pre 
svoj život potrebovali. Školy, zdravotnú sta-
rostlivosť,  poštu, obchody, podmienky pre 
športové a kultúrne vyžitie, ale aj prekrásnu 
prírodu, ktorá je všade navôkol. 

Roku  2020 sme spolu plánovali osláviť  550. 
výročie vzniku našej obce. Chceli sme   pre 
všetkých pripraviť dôstojný  program, priblí-
žiť históriu, vzdať hold našim predkom za 
všetko, čo pre nás urobili, čo nám zanechali. 
V marci však  prišla nečakaná  pohroma – 
koronavírus. Život sa spomalil na celom sve-
te, nielen v našej obci. Prípravy na oslavy sa 
rozplynuli a začala sa riešiť  momentálna si-
tuácia. Úprimne nás mrzí, že oslavy výročia 
obce a s nimi spojené  sprievodné podujatia 
sa nemôžu konať v takom rozsahu a so všet-
kými poctami, ako sme si to predstavovali. 
Prioritou je, aby sme  túto novodobú pan-
démiu zvládli všetci v zdraví a aby sa život 
vrátil do pôvodných koľají. 

Danka Králiková
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Ako sme oslavovali 
výročia vzniku obce 
v rôznych rokoch

500. výročie

500. výročie

500. výročie - 
alegorický voz 

„Priadky“

500. výročie - slávnostný nástup

530. výročie

530. výročie

530. výročie
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530. výročie

545. výročie

545. výročie

545. výročie

545. výročie
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Duševné EGO - len ja, ktoré spôsobuje, že 

človek musí mať vždy pravdu, je pyšný, doká-

že nenávidieť, nedokáže odpúšťať, všetky zlé 

vlastnosti ľudí pochádzajú z tohto ega, ktoré 

ich ovláda a prakticky sú otrokmi ega. Naša 

ľudská myseľ je ovládaná egom.

Medzi telom a dušou pôsobí akýsi sprostred-

kovateľ, ktorým je ego, spôsobujúce zmätok 

v našej mysli.

Najväčšie problémy preto tvorí ego. Ak sa 

dve egá dostanú do konfl iktu, vznikajú kon-

fl ikty, problémy, nenávisť. Kolektívne ego vy-

tvára vojny, vykorisťovanie a ničenie.

Egom sú riadené a  vytvárané naše emócie. 

Emócie sú hnacou silou nášho života, môžu 

byť však aj jeho brzdou.

Dokonale duchovne vyrovnaný človek si 

konfl ikty nevie ani predstaviť, lebo úplne po-

tlačil svoje ego.

Ego je v podstate silná túžba „hrabať“ všetko 

len pre seba na úkor druhých. Naše túžby – 

Ego môžeme rozdeliť na fyzické a spoločen-

ské. Pozrieme sa na spoločenské túžby, lebo 

tie sa nás týkajú najviac. Môžeme ich rozde-

liť na túžby po bohatstve, túžby po uznaní 

– nadvláde a  túžby po absolútnom vedení. 

Tieto túžby absorbujeme zo spoločnosti, 

keby sme žili sami, po spomínaných túžbach 

by sme netúžili. Z toho je jasné, že naše ego 

rastie úmerne, čím viac sme spoločensky 

viazaní. Bohatstvo symbolizuje vlastniť čo 

najviac, bez ohľadu na okolie. Túžba po bo-

hatstve je primitívnejšia  ako túžba po nad-

   Predpokladám, že ste zachytili začínajúce veľ-
mi aktívne a  sofi stikované aktivity smerujúce 
k  minimalizovaniu činnosti MS na našom úze-
mí. Činnosť MS ako najstaršej ustanovizne je už 
teraz poddimenzovaná a návrh rozpočtu na rok 

2021 je z dielne MK SR doslova a do písmena cielene likvidačný. 
Návrh zlikvidovať matičnú vedu sa za 157 rokov činnosti podari-
lo len v roku 1950 komunistickému režimu a teraz sú na „dobrej 
ceste“ to urobiť opätovne. Matica slovenská stála a stále stojí na 
4 základných pilieroch /členská základňa, matičná veda, vydava-
teľská činnosť, hospodársky pilier/, odstránenie ktoréhokoľvek 
pilieru znamená búranie základov MS! Prečo to vlastne robia? 
Odpoveď je veľmi jednoduchá: matičná veda vo svojom výsku-
me bližšie báda slovenský národ, jeho kolektívny vývoj, identitu 
so zameraním na civilizačnú a  národnú líniu. „Dedičstvo otcov 
zachovaj nám, Pane“ im už asi nič nehovorí! 

   Napriek všetkým negatívnym snahám – my sa za MS postavíme 
a  svojou činnosťou a  aktivitou ukážeme, že postavenie MS má 
v našom štáte stále význam a zmysel! Náš miestny odbor už na 
jeseň tohto roku pri príležitosti ,,roku národnej identity“ usku-
toční 2 akcie, na ktoré sme dostali v projekte aj fi nančnú pomoc  
- dotáciu na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. 

   Dňa 3.6.2015 sa odštartovala veľmi pekná akcia na podporu 
športu amatérskych hráčov Horehronia, spojila viacero ľudí 

a ukázala, že aj takouto formou sa dá propagovať pozitívne vlas-
tenectvo a  hrdosť k  svojmu regiónu! Matičný fl orbalový turnaj 
žiakov ZŠ Horehronia sa tradične uskutočňoval v  júni, žiaľ, pre 
opatrenia súvisiacimi s  COVID-19 sa neuskutočnil, veríme že 
na jeseň tohto roku sa uskutoční už 5. ročník, ktorého hlavným 
usporiadateľom je MO MS Valaská v  spolupráci s  kolektívnym 
členom ZŠ J. Simana vo Valaskej. 

   Pred dvoma rokmi vznikla myšlienka Matičného dňa v  našej 
obci. Spojená s kultúrnou zložkou – pozvanie matičného zboru, 
spevokolu, či súboru, ocenenia členom, či slávnostné prijímanie 
nových členov a taktiež športovou zložkou – fl orbalového mini 
turnaja na počesť prvého predsedu MO MS Valaská Andreja Zaf-
ku pre bývalých absolventov ZŠ J. Simana vo Valaskej.  V novem-
bri veríme, že v tejto už začínajúcej sa tradícii budeme pokračo-
vať a  v  našom kultúrnom dome si vypočujeme ďalšie matičné 
hudobné teleso a  v  priestoroch telocvične si žiaci zmerajú sily 
a zaspomínajú na svoju základnú školu. 

   Príďte nás podporiť a tak spoločne vytvoríme jednu veľkú ma-
tičnú rodinu! Aj takouto formou ukážeme „tým hore“, že „my 
dole“ to s MS myslíme vážne, že nám na nej záleží a že naše myš-
lienky, slová a srdcia bili a budú biť za národ, vlasť a najstaršiu 
ustanovizeň na Slovensku!

„NÁS NEZLOMÍ HROZBA, NÁS NEZLOMÍ NIK!“

PaedDr. Matúš Magera
predseda MO MS Valaská, podpredseda OR MS Brezno

MATICA SLOVENSKÁ

vláde, či už individuálnej, spoločenskej alebo 

náboženskej, ktorá vyhľadáva pocit autority 

a  nadradenosti nad ostatnými.  Egoistické 

vedenie je túžba po ešte väčšej nadradenos-

ti. Symbolizuje túžbu človeka všetko riadiť, 

všetkému vládnuť  prostredníctvom mysle,  

podobať sa všemohúcemu. Ja som najdo-

konalejší – čo je začiatok úpadku, pretože sa 

stráca súdnosť.

Ak by sa ľudstvo zbavilo EGA, tak neexistujú 

konfl ikty a je mier.

Keď umiera egoizmus, človek sa skutočne 

zbližuje s Bohom a začína žiť tak, že pomáha 

ostatným ľuďom.

V knihe Premien I-Ťing je motto: „Každý má 

svoju cestu, na ktorej musí odťať dračie hlavy 

svojho Ega.“

Ak chcete dosiahnuť pocit blaženosti, tak 

musíte ísť poza vaše Ego a vnútorný dialóg. 

Rozhodnite sa vzdať sa potreby kontrolovať, 

potreby byť uznávaným a potreby hodnotiť. 

Toto sú tri veci, ktoré robí Ego neustále. Je 

veľmi dôležité si ich uvedomovať a vždy,  keď 

sa objavia, ich potlačiť.

/ DeepakChopra /

Čím sa teda vyznačujú egoistickí ľudia? 

Materiálne veci majú pre vás väčšiu hod-

notu, než čokoľvek.

Neustále sa na niečo sťažujete.

Máte tendenciu prerušovať ostatných.

Myslíte si, že máte v rukách moc.

Hovoríte príliš nahlas.

Neradi prehrávate.

Milujete byť stredobodom pozornosti.

Vždy si prisvojujete zásluhy za úspech.

Uznávate len svoj názor.

Neprejavujete vďačnosť.

Skúsme sa zamyslieť nad položenými „otáz-

kami“ a pozrieť sa na naše EGO. A zamyslieť 

sa, ako  by sme ho mali zmeniť pre zlepšenie 

našich vzťahov a pokojného života. Paradox 

pritom je,  že práve „pravý“ egoista na všetky 

„otázky“ odpovie, že jeho sa to netýka. A tu 

vzniká problém, že egoista si vôbec neuve-

domuje, že je egoista. Nechajme ho tak, lebo 

vo veľa prípadoch polemika nemá žiaden 

zmysel. A  každá hádka s  egoistom, ak trvá 

viac ako 30 sekúnd, tak už sa potom hádajú 

dvaja egoisti. Nemusíte byť pritom egoisti, 

ale každá, aj keď malá  zmena Vášho EGA, 

znamená vnútorný boj, s  ktorým tiež mení-

te svoju povahu a navyknuté spôsoby sprá-

vania a vzťahov. Ak sa to podarí, vo väčšine 

prípadov vás potom čaká pokojnejší a šťast-

nejší život.

Na egoistoch je hlavne milé to, že neroz-

právajú o iných ľuďoch, ale len o sebe.

Ing. Lucián Oravec

EGO Človek si tvorí vlastnú budúcnosť a dedí vlastnú minulosť
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Čo rozprávali pamätníci

Voľakedy v dedinách nemali ľudia nádo-
by na odpadky, ani ich nepotrebovali. 

Na gazdovských dvoroch sa zúžitkovalo 
takmer všetko. Odpadom z  kuchyne kŕmili 
domáce zvieratá. Popol zo sporákov a pecí 
sa vysýpal na hnojisko, s hnojom sa v zime 
rozvážal po poliach. Staré hrnce a misky si 
gazdinky dávali zaplátať drotárom. Tí s kroš-
ňami na chrbte, pešo, neskôr na bicykloch 
prechádzali dedinami vyvolávajúc: „Hrnce 
plátať, drótovať!“ Liatinový riad prežil aj tri 
generácie a nakoniec skončil na dvore ako 
vhodná nádoba na kŕmenie a napájanie hy-
diny. Papierové vrecia, „škarnicle“ (sáčky) a 
noviny (ak vôbec nejaké mali) sa využívali 
pri rozkladaní ohňa alebo ako baliaci, či to-
aletný papier. Staré šaty a handry postrihali 
na úzke pásy a tkali z nich pokrovce. Čo ne-
bolo vhodné na tento účel, zbierali handrá-
ri, ktorí občas prišli do dediny s nákladným 
autom. (Staré handry sa používali pri výro-
be papiera v  Harmanci.) Zberači priviezli 
ako výmenu za handry hlinený, porceláno-
vý a sklený riad pre gazdinky. Tie sa jednali, 
aby získali čím viac tovaru. Najviac sa han-
drárom potešili deti. Staré mamy vnučkám 
vybrali lacné prstienky alebo mačku vo vre-
ci. Bola to papierová škatuľka, v  ktorej bol 
náramok, korálky, prstienok  alebo iná drob-
nosť, čo potešila detské očká. Pre chlapcov 
mali vreckové nožíky - rybky, pre väčších 
nôž značky Sarajevo. 
Staré drevené kusy zariadenia ako skrine, 
postele a  iné popílili a spálili v  sporákoch. 
Kožkári vykupovali kožky z oviec, kôz, zaja-
cov a staré perie. Železný šrot sa zbieral pre 
podbrezovské železiarne.
Mama mi rozprávala, že v  starších časoch 
ľudia vyhadzovali len črepy, starú a zodratú 
obuv, veľké špikové „koštiale“, čo už nezožra-
li ani psy. Niektoré z  týchto vecí sa našli po 
úzkych medzierkach medzi domami a za hu-
mnami. Cez vojnu a po nej zbierali deti staré 
topánky a bagandže  pre šustra pána Šebu 
na príštiepky. Z  toho materiálu im potom 
opravil deravé podrážky na topánkach, kto-
ré nosili mladší súrodenci po starších. Kosti 
boli v tých časoch dôležitou surovinou, moja 
stará mama, aj iné ženy z nich varili mydlo. V 
početnej rodine bolo treba veľa prať. Do veľ-
kého hrnca alebo kotla sa ku kostiam pridala 
modrá skalica a baraní loj. Po rozvarení sa 
horúca zmes vyliala do opláchnutého dreve-
ného koryta. Ešte za tepla sa urobili nožom 
zárezy v tvare kocky, ako keď sa krája koláč. 
To preto, aby sa stuhnutá masa ľahšie krájala. 
Smrad pri varení takéhoto domáceho mydla 
vraj bol preukrutný, no bola to pre chudob-
nejšie rodiny veľmi potrebná vec.

Na starých fotografi ách mosta sa ohrádka zvaná izbica dá vidieť. 

IZBICA A DOMOVÝ ODPAD
IZBICA

V súvislosti s nezúžitkovateľným odpadom si 
moja mama spomenula na nápad, ktorý sa 
ujal v  obci ešte pred vojnou. Pod mostom 
cez Hron na pilier upevnili drevenú ohradu -  
hrubé dosky pozbíjané do tvaru trojuholníka 
s ostrým vrcholom smerom k Breznu. Mala to 
byť ochrana mostného  piliera pred ľadový-
mi kryhami. Vzniknutý priestor nazvali „izbi-
ca“ a dedinčania sem vysýpali črepy, kosti, 
skaly a smeti z  pozametaného dvora. Tento 
nápad nevydržal dlho, možno len pokým 
neprišla veľká voda, ktorá odniesla izbicu a 
vyčistila ju ako Augiášov chliev. Na starých 
fotografi ách mosta sa ohrádka zvaná izbica 
dá vidieť. Neskôr si ľudia z dediny zvykli voziť 
odpad na úšust povyše Skalky pod Ihráčom, 
za Hungárove záhradou. 

BOJ S ODPADOM
Po výstavbe sídliska už bolo odpadu a trosky 
z kotolní veľké množstvo. Skládku zriadili za 
Húšťavkou, kde sa vyvážal aj použitý piesok 
zo Zlievárne Hronec. Dym a čmud zo smetis-
ka často zaváňal na celú starú Valaskú. Dnes 
je to už minulosťou, no poriadkumilovných 
ľudí trápi neporiadok, ktorý v  súčasnosti 
spôsobujú niektorí občania. Rôzne obaly a 
fľaše pohodené okolo ciest, chodníkov, riek, 
potokov a v lesoch nerobia dobrú vizitku na-
šej obci.
Voľakedy, keď prašnou cestou v dedine pre-
šlo ráno a večer 300 kráv, hneď za nimi chlap 
s metlou a fúrikom kravské lajná pozametal. 
Možno sa ešte pamätajú starší obyvatelia 
novej Valaskej, že sa o poriadok na ceste a 
priľahlých chodníkoch starala jedna osoba 
s fúrikom metlou a lopatou. Dokázala všetko 
udržiavať v čistote, dokonca okopávala ruže 

vysadené v  parkoch okolo činžiakov. Trávu 
v parkoch pokosili a pohrabali občania, ktorí 
ešte chovali hospodárske zvieratá. 
Ľudia boli disciplinovaní, deti si nedovolili 
odhodiť ani papierik z  cukríka na zem, tak 
ich to učili rodičia aj učitelia. Je isté, že vte-
dy nemali toľko cukríkov, keksíkov, banánov, 
pomarančov, mlieko sa nepredávalo v  kra-
biciach, nápoje neboli v  PET fľašiach. Mladí 
povedia: „Ako ste to mohli vtedy žiť?“ Aj keď 
cesty v  dedine ešte neboli asfaltové, odho-
dené odpadky sa okolo nich nenachádzali. 
Na Záhradách, Dolu Hronom a aj na sídlisku, 
mohli deti na lúkach robiť kotrmelce, trhať 
púpavy na sirup, jesť listy šťavy. Cez prázd-
niny si dievčatá na trávnatých plochách roz-
ložili deky, hrali sa s bábikami, a tak to bolo 
aj po celej novej Valaskej. (Dnes nenájdete 
v  blízkosti obce čistej lúky, sú označkované 
od psích exkrementov a rôznych odpadkov.) 
Ešte v  čase mojej mladosti prešlo cez deň 
dedinou len zopár áut, nevrčali kosačky ani 
motorové píly. „Reč“ domácich zvierat na 
hospodárskych dvoroch, rúbanie dreva  ale-
bo kovanie kosy, to všetko sa stáva minulos-
ťou. Kto zažil tú dobu, určite neraz zažmúri 
oči a sníva o tom, ako to bolo v starých, za-
šlých časoch. 
Svet sa mení, vývoj sa nedá zastaviť,  no mal 
by sa každý človek zamyslieť, či svojím kona-
ním neškodí prírode a neznepríjemňuje ži-
vot iným. Máme možnosti separovať odpad 
do príslušných nádob, odviezť ho na zberný 
dvor, lístie a konáre z kríkov a stromov môže-
te uložiť na obecnom kompostovisku v Sihoti. 
Kto nevlastní auto, vozík, môže si odvoz ob-
jednať na obecnom úrade. 
Valašťania sú však už raz takí. Ani zelený od-
pad nekompostujú všetci. Záhradu a dvor si 
vykosia, vyriadia a  vyzametajú a  všetko vy-
vezú ku ceste a na miesta s  tabuľkami „Zá-
kaz sypať smeti!“. Nech to hnije, zapácha 
a  zavadzia po celej dedine, len nech ja na 
svojom mám čisto. Všetci by sa mali správať 
podľa záväzného nariadenia schváleného 
obcou, aby nám naše neuvážené konanie raz 
matička Zem nevrátila aj s úrokmi. 

Mária Luptáková
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   Takto, na melódiu piesne „ Keď si šťastný“, zne-
la tohtoročná táborová hymna v troch turnu-
soch denného letného tábora. OZ Bahniatka 
ho organizovalo tento rok v  období letných 
prázdnin už po tretíkrát. Tábor je s  dennou 
dochádzkou a  je určený pre deti vo veku 6 
až 12 rokov. Aktivity prebiehajú od pondelku 
do piatku v čase od 8.00 – 15.00 hod. Tak ako 
v minulých rokoch,  aj v tomto roku bol  kaž-
dý turnus jedinečný a neopakovateľný svojím 

Táborové LETO 2020Táborové LETO 2020
V našom dennom letnom tábore,
hrali sme sa spolu pri vode.
Plávali sme, tvorili,
na lanovke jazdili,
v našom dennom letnom tábore.
Hrali sme sa, šantili,
nudu sme nezažili,
v našom dennom letnom tábore.

programom, zážitkami, atmosférou. Vznikli 
nové kamarátstva a  utužili sa tie staré. Deti 
spoznali zaujímavé miesta v blízkom aj vzdia-
lenejšom okolí. Nabrali odvahu a  prekonali 
strach pri jazde lanovkou cez Chopok na Lip-
tov, v  tajomných priestoroch Bystrianskej jas-
kyne, či na tobogáne v Kováčovej. Svoju kreati-
vitu rozvinuli v tvorivých dielňach pri vyrábaní 
náramkov a príveskov. Schopnosť spolupraco-
vať si precvičili v špecifi cky zameraných hrách. 
Detičkáreň, Bowling, Babyland, či Kolotoče na 
amfi teátri im poskytli priestor na nekonečné 
šantenie. Z  kúpania sa tešili v  Podbrezovej 
a  Holidaypark Kováčová. Na potulkách príro-
dou využili všetky zmysly pri ochutnávaní les-
ných čučoriedok v  Jasnej, spoznávaní rastlín 
a  života živočíchov v  skanzene vo Vydrove, 
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Dňa 3.7.2020 sme sa vybrali na Chopok 

a  do Jasnej. Bolo krásne slnečné poča-

sie. Do Krupovej nás odviezol autobus 

a  potom lanovkami. Staršie členky ostali 

na Chopku a zvyšok sa zviezol do Jasnej. 

Po kratšej turistike a  chutnom obede 

sme sa domov vracali v spokojnej nálade.

O pár dní sme sa vybrali pozrieť Ochtin-

skú aragonitovú jaskyňu. Bola objavená 

v  roku 1954 a  sprístupnená v  roku 1972. 

V stabilnej mikroklíme sa nachádzajú pre-

krásne aragonitové útvary. Po prehliadke 

sme sa zastavili v  Štítniku na obed a  po-

kračovali sme smer kaštieľ Betliar. Ten po-

chádza z 18. storočia. Do roku 1945 patril 

ako jedno z  mnohých šľachtických sídiel 

Adnrášiovcom. Postaviť ho dal Štefan 

Andráši. Nachádza sa 7 km od baníckeho 

mesta Rožňava. Výlet sa vydaril a počasie 

nám prialo. Oboch výletov sa zúčastnilo 

vyše 40 našich členov.

predsedníčka Šuhajdová  

či na minifarme Zvieratkovo. Nabrali mnohé 
cestovateľské zručnosti. Od zručnosti vhod-
ne sa zbaliť a  obliecť podľa  cieľa výletu, cez 
zručnosť orientovať sa v  čase, kedy sledovali 
každý deň presný časový rozvrh, až po orien-
táciu v priestore, čo znamenalo nájsť správnu 
zastávku autobusu, vlaku, či lanovky pre zvo-
lený smer jazdy. Natrénovali si tiež trpezlivosť 
pri čakaní v dlhých zástupoch ďalších turistov. 
Všetky táborové aktivity prebiehali za prísneho 
dodržiavania hygienických pravidiel v súvislos-
ti s  bezpečnostnými opatreniami v  súčasnej 

situácii súvisiacej s COVID 19. Na záver si každé 
dieťa okrem zážitkov odnieslo aj darček, ktorý 
mu bude pripomínať čas prežitý v  dennom 
letnom tábore 2020 s OZ Bahniatka. Obdare-
ných a odtáborovaných bolo v tomto roku 44 
detí nielen z  Valaskej, Hronca, Osrblia, ale aj 
z Brezna, Bratislavy, ba dokonca až z Prahy.
   Plní zážitkov, radosti a pocitu z dobre vyko-
nanej práce ďakujeme deťom aj rodičom za 
priazeň a tešíme sa na táborové leto 2021 s OZ 
Bahniatka.
Mgr. Silvia Paulovičová, predseda OZ Bahniatka

ZO SZZP Podbrezová
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   Panna Mária - Matka Božia, Boho-
rodička, Pomocnica kresťanov, Krá-
ľovná anjelov...  v latinskom katoli-
cizme Panna Mária alebo Madona, 
vo východných cirkvách presvätá 
Bohorodička; žena, o ktorej sa i v 
dnešnej dobe mnoho hovorí a disku-
tuje. Milovaná, ale i odmietaná, ale 
predsa, či sa to niekomu páči alebo 
nepáči; Panna Mária má svoje neza-
meniteľné a nenahraditeľné miesto v 
dejinách našej spásy. V katolíckom 
kalendári je počas roka mnoho  ma-
riánskych sviatkov a slávností. Mat-
ke Božej je zasvätených nespočetné 
množstvo kostolov a kaplniek s rôz-
nymi prívlastkami. V zozname pútnic-
kých miest nám defi luje veľa pútnic-
kých miest zasvätených Panne Márii, 
ako u nás na Slovensku, tak aj v iných 
krajinách Európy alebo i za hranicami 
starého kontinentu. 
   Jeden z najstarších mariánskych 
sviatkov  - Nanebovzatie Panny Márie 
sme si pripomenuli a slávili 15. augusta. 
   Nanebovzatie Panny Márie patrí k 
tým najstarším v dejinách Cirkvi. Slávi 
sa v auguste, kedy vrcholia práce na po-
liach, lúkach a v záhradách. Mariánsky 
kult patril k hlavným zložkám katoliciz-
mu už v starom Uhorsku. U nás bol tiež 
prítomný, v rôznych obdobiach v rôznych 
formách. Počas Nanebovzatia, ako aj po-
čas niektorých ďalších  mariánskych sviat-
kov,  sa nepracovalo. V tento deň sa slávili 
omše, niekde aj vigílie v predvečer sviat-
ku, na viacerých miestach sa usporadúvali 
púte alebo slávnostné procesie.V kosto-
loch sa počas omše zvykli svätiť  kvety, 
obilie a liečivé byliny, ktoré si ľudia pri-
nášali. Pannu Máriu vzývali ľudia aj ako 
ochrankyňu pri žatve.Však nie nadarmo 
mnohí teológovia nazývajú rastliny a by-
liny  ,,Božou ručnou prácou“, a Mária je 
ich patrónkou a ochrankyňou. Sviatok Na-
nebovzatia Panny Márie je aj dnes z cir-
kevného hľadiska prikázaným sviatkom, 
ale hlavne je sviatkom radostnej nádeje. V 
niektorých oblastiach si stále zachovávajú 
úctu k tomuto sviatku aj v dnešnej dobe a 
konajú sa na počesť tohto krásneho sviat-
ku púte, či procesie. 
   Mnohým a podotýkam aj veriacim kres-
ťanom sa často stáva, že si pletú ,,Nane-

Ave Regina Caelorum – Zdravas’, Kráľovná nebies

bovzatie“ s ,,Nanebovstúpením“. Tu sa 
nám naskytuje veľmi jednoduché vysvet-
lenie: ,,Pán Ježiš vystúpiť do neba dokázal 
sám, svojimi silami a Pannu Máriu, hoci 
bola výnimočná žena, musel do neba vziať 
Pán Ježiš“. Dnes tento sviatok ešte neslá-
via naši odlúčení bratia. Je správne, že ich 
vieme rešpektovať.  Aj keď nemajú náš 
vzťah k Panne Márii, buďme im vzorom v 
úcte a láske k Matke nanebovzatej.
   Ďalším významným sviatkom v nábo-
ženskej histórii  nášho národa je aj sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, ktorý si 
pripomíname 15. septembra. Sedembo-
lestnú Pannu Máriu si náš národ uctie-
va ako svoju národnú Patrónku. V iných 
krajinách je známa pod menom „Bolestná 
Panna Mária“.  Panna Mária mala vo svo-
jom živote mnoho bolestí. Celý jej život 
je popretkávaný nečakanými, bolestný-
mi udalosťami. Číslo sedem v biblickom 
slova zmysle znamená plnosť. No predsa, 
tradícia hovorí o konkrétnych siedmich 
bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom 
živote prežila. Sú to:
 Proroctvo Simeona v chráme („tvoju 
dušu prenikne meč“)
 Útek do Egypta pred kráľom Herode-
som, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
 Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
 Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste

 Ukrižovanie a smrť Ježiša
 Snímanie z kríža
 Ježišov pohreb
Prvé stopy sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie badať už v 15. storočí. 
Najväčšou národnou svätyňou Sedem-
bolestnej Panny Márie je u nás bazili-
ka minor v Šaštíne. Pápež Pavol VI. v 
roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil 
Sedembolestnú Pannu Máriu za hlav-
nú Patrónku Slovenska. Každoročne 
na tento sviatok tisíce pútnikov putu-
jú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú 
hlavné púte, aby si uctili našu Patrón-
ku a vyprosili pomoc v bolestiach a 
utrpení každodenného života.
   Panna Mária celý svoj život prijí-
mala bolesť a utrpenie s pokorou a 
odovzdanosťou do Božej vôle. Cesta 
do neba vedie len cez utrpenie. Nik 
nevstúpi do neba bez toho, aby mu ne-
čelil. Veď aj Panna Mária musela po-
čas svojho života mnoho trpieť a trpí 

aj teraz pri pohľade na nás a na tento náš 
svet, ktorý sa búri voči Bohu. 
   Aj keď súčasná situácia vzniknutá pan-
démiou ochorenia COVID-19 nám ne-
umožňuje v plnej miere zúčastňovať sa 
mariánskych pútí ako doposiaľ, nakoľko 
ich je mnoho zrušených, alebo sa konajú 
vo veľmi obmedzenom režime, môžeme 
sa na Matku Máriu obracať v každodennej 
modlitbe vo svojich rodinách  alebo aj v 
tichosti osamote, hovorme Márii o našich 
trápeniach a problémoch  každodenného 
života.
   Máriu Boh zahrnul osobitnou priazňou 
a jej príhovor je mocnou modlitbou, ktorá 
dokáže vyprosiť veľké milosti. Svätý Ber-
nard z Clairvaux hovorí: „Mária je brá-
nou do neba, pretože nikto nemôže vstú-
piť do svätého kráľovstva bez toho, aby 
tam neprešiel skrze ňu.” Vyprosujme si 
teda  požehnanie prostredníctvom tej, kto-
rá je požehnaná Pánovou prítomnosťou.
   Náš život je ako cesta na vysoký kopec. 
Niekto sa dostane do štvrtiny, niekto do 
polovice a iný až na samý vrchol. Ale všet-
ci, i ten na vrchole, musí čakať, až sa  Boh 
k nemu skloní a pozdvihne ho ešte vyššie, 
než sú všetky mysliteľné vrcholy duchov-
ných hôr. A toto môžeme dosiahnuť aj pro-
stredníctvom Bohom milovanej Márie.

Mária Pančíková
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Jedna sekunda v živote neznamená veľa, 
ale v jednej sekunde sa môže zmeniť celý 
život. Nešťastná nehoda v jednej sekunde 
zmenila život mladého, zdravého 17-roč-
ného chlapca, a tým aj život našej rodiny. 
Vytratil sa úsmev z tváre nášho Dávidka. 

Pomôžme Dávidovi a jeho rodine
Čaká nás dlhá a ťažká cesta, ale všetci ve-
ríme, že sa jeho úsmev opäť vráti medzi 
nás. Prosíme všetkých známych, priateľov, 
kamarátov o zdieľanie a prispenie na trans-
parentný účet, z ktorého všetky fi nančné 
prostriedky budú použité na zabezpečenie 
kvalitnej liečby, starostlivosti a rehabilitá-
cie, ktoré Dávidko potrebuje.
Transparentný účet :
SK77 0900 0000 0051 7157 9128
http://transparentneucty.sk/

Príspevky zo zahraničia :
IBAN:SK77 0900 0000 0051 7157 9128
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: Pomôžme Dadovi Hučkovi
Názov banky: Slovenská sporiteľňa a. s.

Všetkým vám patrí naše veľké ĎAKUJEM. 
 

Dotĺklo srdce vzácneho človeka. Do-
tĺklo srdce matky, starej matky, prasta-
rej a praprastarej matky, ktoré celý život 
silno bilo pre najbližších. Dotĺklo srdce, 
ktoré 106 rokov prežívalo život naplnený 
prácou, starosťami a radosťami všedných 
dní. Ako voda v Hrone ubehli roky po-
pretkávané poctivosťou, vierou, trpezli-
vosťou, odpúšťaním, odriekaním i náde-
jou na splnenie tajných želaní.
Pristavme sa v krátkosti pri míľnikoch jej 
života.
Pavla Simanová sa narodila vo Valaskej 
13.októbra 1913 ako prvorodené dieťa 
Martina Benčíka a Márie Benčíkovej, 
rodenej Havrilovej. Vyrastala so sied-
mimi súrodencami na známom Benčove 
vŕšku a odmala spoznávala trpkosť osudu 
s chorľavou mamou. Otca spoznala až ako 
6-ročná, keď sa vrátil z ruského zajatia 
po 1. svetovej vojne.  V roku 1933 sa vy-
dala za Jozefa Simana. Manželstvo bolo 
požehnané synom Jaroslavom a dcérou 
Annou. Počas svojho života pracovala na 
gazdovstve, v lese, v roľníckom družstve, 
na štátnom majetku, neskôr v kuchyni 
v základnej škole. Po smrti manžela sa 
presťahovala k dcére Anne, ktorá sa o ňu 
až do smrti starala. Tešila sa zo svojich 
vnúčat Petra, Pavla, Jaroslava a Zuzany, 
pravnúčat Jany, Petry, Jaroslava, Michae-
la, Martiny a Matúša a prapravnučky 

Mamička
Tak sme ju vždy volali.
Ja a  môj už nebohý brat.
Nie mama, mamka, matka,
ale mamička.
Lebo to oslovenie
bolo vždy plné vďaky a lásky,
lebo jeho vyslovenie
razom zahnalo všetky mraky.

Vďaka Ti, mamička, 
že si nám život dala,
že si nás mala,
že si nám dobro do vienka vkladala,
že si nás vychovala.

Ubehli roky akoby v jediný sen
a dnes len ticho a skromne
spomíname na ne
s rukami zloženými v lone.
Ani si ich nerátala, nečakala,
ani na ne nereptala,
s dobrým i zlým si ich pokorne 
a veľmi, veľmi zbožne
prežívala.

S modlitbou každé ráno začínala,
v slzách s ňou niekedy líhala
a deň čo deň s ňou usínala.
Pre bôľ čo si prežívala,
si si oči celkom vyplakala.
Nevidela si nimi jas, tmu, ani ranné zore,
čakala len stále
či sa ešte známy hlas ozve.

Na tvojej tvári
nebolo skoro ani vrásky.
Vidím ťa zadumanú a Bohu odovzdanú.
S patričkami v rukách sme často preberali
mladosť, smútok, šťastie,
rodný dom, priateľov, známe tváre,
muža, deti, vnúčatá
i pravnúčatá.
Ako len rada si myslela na ne.

Tie tvoje upracované ruky
by vedeli rozprávať.
Nimi si nás hladkala,
nimi na prahu dvier vítala,
pred zlobou a nepohodou chránila,
žehnala,
správnu cestu života  ukazovala

Prežívala si s nami dlhé roky
my všetci hľadáme slová vďaky
a nevieme ich dosť nájsť.
Hľadáme lásku, aby sme ti ju vrátiť smeli,
takú vrúcnu akú si nám vždy dávala.
Dnes už len spomíname
a matkou všetkých Valašťanov voláme,
Odovzdávala si nám svoje múdre rady.
Všetci sme sa tešili
že si bola toľké roky s nami.
Uzavrela si knihu života na pravé poludnie.
Navždy pre teba zhasol deň a každý ďalší.
S hlbokou vierou v Boha
s pokorou a v pokoji si k nemu odchádzala. 

A za všetko vrúcne ďakujeme.

Pavla Simanová Lindy. Vždy skromná, snaživá a láskavá 
vštepovala svojim deťom hodnoty a múd-
rosti predkov, učila ich, ako v duchu viery 
a kresťanskej lásky žiť a veľakrát aj pre-
žiť. Viedla ich k pracovitosti, čestnosti a 
pokore. Aj keď  posledné roky mala prob-
lém s mobilitou a podlomeným zdravím, 
prežila ich až do poslednej chvíle medzi 
svojimi najbližšími. Pani Pavla Simano-
vá naposledy vydýchla na poludnie dňa 
29.7.2020.
V mene mojom a svojej rodiny úprim-
ne ďakujem všetkým, ktorí ste sa s ňou 
prišli rozlúčiť na jej poslednej ceste do 
večnosti.
Osobitne chcem poďakovať starostovi 
obce Mgr. Petrovi Jenčovi za jeho spolu-
účasť nad bolesťou pri strate drahej mat-
ky. Veľmi si vážime jeho slová uznania a 
úcty k 106 rokom, ktoré v rodnej Valaskej 
prežila. Nezabudneme na jeho slová, kto-
ré v smútočnej rozlúčke povedal: 
,,Skromný, pracovitý človek, matka – 
ktorá vychovala dve deti. Mala veľkú 
zásluhu, že jej syn aj napriek veľkým 
prekážkam sa stal významným a výni-
močným chirurgom svetového mena, kto-
rý zviditeľnil rodnú Valaskú. 
Pani Pavla Simanová bola navrhnutá na 
udelenie Ceny starostu obce Valaská. Je 
mi ľúto, že táto cena sa udelí už nie osob-
ne, ale In memoriam. “
Česť jej pamiatke!

Inf. Anna Fischerová



Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im 
v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby 
mohlo ďalej žiť.
Už  ťa neprebudí slnko ani krásny deň, na va-
laštianskom cintoríne spíš svoj sen.
Dňa 20. augusta uplynulo 9 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, starý otec

Július Zelenčík. 
S láskou spomínajú dcéry Marcela a Eva s rodinou. 

Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári nekonečne páli,
len minútku s tebou – to mi stačí,
či len okamih krátky a ospalý.
Tak hlavu do vankúša skrývam
a prosím, prosím, 
nech sa mi o tebe aspoň sníva. 

Dňa 16. augusta by oslávil svoje 32. narodeniny 
náš milovaný synček, vnúčik, synovec, bratranec a kamarát 

Miško Kováč
a 24. augusta si pripomíname smutné 11. výročie, keď nás po tragic-
kej nehode navždy opustil.
S láskou a nekonečnou bolesťou v srdci spomínajú maminka, starká, 

otec, blízka rodina a priatelia.  
 

Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, ani si netušila, čo to má znamenať. 
 Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš, mamička 
drahá, v ňom. Nič viac ti už nemôžeme dať, len kytičku kvetov na 
hrob a spomínať.

Dňa 15. júla sme si pripomenuli smutné desia-
te výročie od úmrtia našej manželky, mamičky 
a starkej

 Anny Balogovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať
a pokojný spánok priať.
Modlitbu tichú odriekať,
s bolesťou a láskou v srdci
navždy na teba spomínať.
Pripomíname si nedožitých 90 rokov  

Márie Zelenčíkovej.
S láskou spomínajú dcéry Marka, Olinka, Kat-
ka, Ivka, Števka,  vnúčatá a zaťovia s pravnukom 
Jankom. 

Venujte jej tichú spomienku. 

Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.
Hoc jeho hviezda zhasla a slnko ho už nemôže 
hriať,
stále je s nami a vždy budeme spomínať.

Dňa 14.  septembra 2020 si pripomenieme 25. 
výročie úmrtia nášho syna, otca, manžela, brata

Milana Piliara,
ktorý odišiel do večnosti bez slova a rozlúčky.
S láskou, úctou a v nádeji na stretnutie vo večnosti na neho v mod-
litbách i pri svätej omši spomínajú rodičia, manželka s deťmi, sestra 
Janka s rodinou, brat Ivan s rodinou a ostatná celá rodina.

Nech odpočívaš v pokoji, Milanko!

Hoci si odišla a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami. Tam, v raji nebeskom pokoj večný maj, buď naším 
anjelom a na zemi nás stráž. 

Uplynulo 6 rokov, ako nás navždy opustila naša 
drahá

Monika Spišiaková, rodená Balogová.

S láskou a úctou spomínajú otec, sestry, švagro-
via, neter Lucka a synovci Jožko a Jakub.
 Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali,

dotĺklo láskavé srdce, ktoré sme milovali.
Odišli ste potichučky,
bez slova rozlúčky.
My vás však v srdciach máme
a v modlitbách na vás spomíname.
Nech vás Pán odmení za vašu láskavosť a obe-
tavosť.
Dňa 6. augusta 2020 sme si pripomenuli 7. vý-
ročie smrti a nedožitých 80 rokov našej obetavej mamke a starkej 

Anny Vetrákovej. 
S úctou, láskou a nádejou na stretnutie spomínajú synovia, dcéra 
s rodinami, vnúčatá  a ostatná rodina.
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SPOMIENKY

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
jún - august
Pániková Nela,  Pokoš Alexander, Gubčo Daniel, 
Antolová Dominika, Ferko Denis, Pušková Nina 

Opustili nás:
jún - júl
Harvan Kristián (23), Rolko Ján (67), Krahulcová 
Juliana (80),  Lojdová Magdaléna (78), 
Tonhauser Roman (57),  Havaš Jozef (65), 
Simanová Pau la (106)Mgr. Krbylová Jana (56),  
Mihál Milan (84), Duda Dušan (62), 
Šťavinová Jana (96), 


