
Z OBSAHU
VYBERÁME: 

ročník XVIV.            číslo 1             február 2021             dvojmesačník 

Z obecného 
zastupiteľstva

Osobnosti obce

Zo života škôl

máme nový rok, rok 2021. Všet-
kým nám prajem v novom roku 
predovšetkým pevné zdravie, 
spolupatričnosť a nádej, že tento 
rok bude lepší ako ten predchá-
dzajúci. Neviem si to ani pred-
staviť a  úprimne, odmietam si 
predstavovať taký život, aký sme 
viedli v minulom roku. Plný ob-
medzení a  obáv o  naše zdravie, 
našich blízkych, no predovšet-
kým o  neustálej neistote a  strachu, čo sa 
bude diať. 
Napriek tomu, že naďalej v našej krajine bo-
jujeme s  pandémiou koronavírusu, robíme 
všetko pre to, aby sme vám ten život uľah-
čili aspoň tým, že umožňujeme v našej obci 
testovanie, nákup ochranných pomôcok 
najohrozenejším skupinám a ďalšie.  O všet-
kých krokoch, ktoré obec vykonáva, ste prie-
bežne informovaní. Je však nemysliteľné, aby 
obec suplovala štát, tak ako posledné mesia-
ce. Obec Valaská od novembra minulého roka 
reagovala a  musím konštatovať, že veľmi 
operatívne, na všetky požiadavky štátu. Len 
v  tomto roku, od januára 2021 zabezpečila 
deväťkrát – víkendové testovanie širokej ve-
rejnosti. Obec to stojí nemalé úsilie, nakoľko 
zdravotníckeho personálu je ako šafranu, ale 
aj nemalé finančné prostriedky. Touto ces-
tou ďakujem všetkým zdravotníkom a  bu-
dem osobný, vymenujem ich: MUDr. Elene 
Auxtovej, p. Elene Franekovej, p. Andrei 
Dundovičovej, p. Ľubici Datkovej, p. Ivete 
Hudecovej, p. Zuzane Cibulovej, p. Vladimíre 
Šnejtovej, p. Janke Maličkej, MUDr. Jurajovi 
Pepichovi, budúcim lekárom a zdravotníkom 
Braňovi Badinkovi a Lenke Ťažkej. Všetci žijú 
alebo pôsobia vo Valaskej a nikdy nepoveda-
li nie. Úprimne ďakujem. Poďakovanie patrí 
všetkým administratívnym pracovníkom – 
dobrovoľníkom, ale aj našim hasičom a  za-
mestnancom obecného úradu a technických 
služieb. Viem, že ešte tomuto nie je koniec, 
ale ďakovať budem vždy, pretože si to všetci 
zaslúžia. Ďakujem aj vám, za vašu trpezlivosť 
a pochopenie. Naozaj, napriek nezmyselnos-
tiam, ktoré táto doba prináša, budeme robiť 
všetko pre to, aby sme aspoň takto pomáhali 
našim občanom. 
O čom vás však chcem informovať, a čo patrí 
do úvodníka za normálnych okolností, je dia-
nie v našej obci. Aj keď bije z každej strany 
korona, je našou snahou v práci pokračovať 
aj za  veľmi sťažených podmienok. Ešte  v de-
cembri minulého roka obecné zastupiteľstvo 
schválilo Investičný plán na rok 2021. Naj-
väčšou tohtoročnou investíciou bude rea-

lizácia projektu „Chodník na 
Piesku“, kde je predpokladaná 
investícia takmer 130 tisíc eur. 
Momentálne sme v štádiu vyba-
vovania stavebného povolenia. 
Predpokladáme, že v  polovici 
tohto roka by sme sa  mohli pus-
tiť do samotnej realizácie. V sú-
vislosti s cestami som vás v po-
slednom minuloročnom vydaní 
hlásnika informoval o  asfalto-

vaní miestnych komunikácií, a teda v tomto 
roku bude vyasfaltovaná celá Cesta oslobodi-
teľov v materskej časti. Z bežných výdavkov 
obce bude zabezpečené asfaltovanie miest-
nych komunikácií v  novej časti Valaskej, 
podrobný plán bude zverejnený. V  minu-
lom roku nebola  realizovaná rekonštrukcia 
a  modernizácia hasične v  materskej časti, 
v  súčasnosti, keď už máme platné stavebné 
povolenie, pustíme sa aj do tejto investície. 
Hasičňa je spolufinancovaná ministerstvom 
vnútra. Verím, že čo sa týka  materskej čas-
ti, dôjde aj k dokončeniu kontroverznej ak-
cie „Cyklotrasa Brezno – Valaská“. Okrem 
bežných výdavkov, ktoré sú vyčlenené na 
opravy miestnych komunikácií a  údržbu 
obecných objektov, zameriavame svoju čin-
nosť aj na vypracovanie projektových doku-
mentácií, aby sme sa pohli zas o krok ďalej, 
ako napríklad  na projektové dokumentácie 
autobusových zastávok „Za ulicou“, chceme 
sa pustiť do projektovej dokumentácie „roz-
šírenia Tatranskej ulice“, využitia kúpeného 
domu na Tatranskej ulici, projektovej doku-

mentácie domu smútku, inštalácie worko-
utového ihriska či budovania nového det-
ského ihriska a mnoho ďalších. Je potrebné 
dokončiť sochu Valacha, ale aj Zvoničku na 
Piesku. Od minulého roka pracujeme na 
vytvorení odstavných plôch pri obytných 
domoch, ale aj na projekte ul. Hronskej či 
námestia. Sú to veľké, ale aj menšie veci, 
ktoré nás stoja nemalé úsilie, ale v koneč-
nom dôsledku ten pocit z  vykonanej práce 
bude stáť za to. Verím, že aj keď malými 
krokmi, ale určite to pôjde. Mám nádej, že 
napriek  pandémii a opatreniam sa nám to 
bude dariť realizovať. Čo určite od jari v našej 
obci bude, budú vysadené kvietky, tak ako si 
to my starší pamätáme. 
V súvislosti s touto situáciou „zamrzol“ vše-
tok kultúrno-spoločenský život nielen v ro-
dinách, ale v celej našej komunite. O to je to 
bolestnejšie, lebo naša obec je povestná svoj-
imi tradíciami, zvyklosťami a najrozmanitej-
šími aktivitami. Žiaľ, dnes nemôžeme. Uisťu-
jem vás, že nezabúdame na nikoho a budeme 
sa snažiť „dobehnúť“ všetko zameškané. 
Je toho veľmi veľa, avšak len spolupatrič-
nosťou a  vzájomnou toleranciou dokážeme 
prekonávať prekážky, lebo všetko je o ľuďoch 
a chcení. 
V  tejto mimoriadne ťažkej dobe ste vy pre 
mňa prvoradí. Všetko sa dá realizovať, ale nie 
bez vás. Verím, že keď budem rekapitulovať 
tento rok, budem vďačný predovšetkým za 
to, že naša obec toto všetko prekonala s  čo 
najmenšími stratami. Že sa nám napriek 
všetkým prekážkam, ktoré môžeme čakať, 
podarilo aj budovať a zveľaďovať našu obec. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Milé ženy, 

pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám prajem pevné zdravie, 
pohodu, porozumenie a lásku. Ďakujem, že ste vždy našou oporou.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 2

Obecné zastupiteľstvo po schválení programu 
a procedurálnych otázkach sa uznieslo na:
•	 Všeobecne záväznom nariadení obce Va-

laská č. 8/2020 o  nakladaní s  komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Valaská, 
•	 Zásadách hospodárenia a nakladania s ma-

jetkom obce Valaská s účinnosťou od 1. 1. 2021,
•	 Dodatku  č. 1 k VZN č.  3/2019 o výške prí-

spevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, 
o  výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí a  o  výške mesačného príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo 
výdajnej školskej jedálni;
•	 Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému naria-

deniu č. 5/2013 o financovaní materskej školy, 
základnej umeleckej školy a školských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská.

Z ekonomických záležitostí:
Zobralo na vedomie:
•	 informáciu o  účelovom Rozpočtovom 

opatrení č. 6/2020
•	 informáciu o Rozpočtovom opatrení v kom-

petencii starostu č. 7/2020
Schválilo:
•	 Cenník dlhodobých nájmov nebytových 

priestorov, a to nasledovne:
- Centrálna časť sídliska obce Valaská a blízke 

okolie, Námestie 1. mája 459, 460, 461, ul. TDH 
vo výške - 14 Eur/m2/rok
- ul. Školská 446, 447, 448 vo výške - 13 Eur/

m2/rok
- Štúrova ul., garáže, materská časť obce vo 

výške - 10 Eur/m2/rok
- Priestory v budove Technických služieb Va-

laská vo výške - 10 Eur/m2/rok
s účinnosťou od 1. januára 2021;
•	 Cenník krátkodobých nájmov nebyto-

vých priestorov, a to nasledovne:
1. Kinosála - 60 Eur/deň
2. Kultúrno-spoločenská sála v  KD - 5 Eur za 

každú začatú hodinu
3. Zrkadlová sála v KD - 5 Eur za každú začatú 

hodinu pri spoločenských akciách, pri športo-
vých aktivitách suma 0,50 Eur/jednotlivec/ho-
dina
4. Ďalšie nebytové priestory v  kultúrnom 

dome - 10 Eur/mesiac
5. Priestory klubov dôchodcov - 5 Eur za kaž-

dú začatú hodinu
6. Nebytové priestory v budove na ul. CO 88 

- 5 Eur/mesiac
s účinnosťou od 1. januára 2021;
•	 Rozpočet obce Valaská  na rok 2021 v čle-

není podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej 
klasifikácie; Použitie rezervného fondu v  roku 
2020 na realizáciu bežných výdavkov a inves-
tičného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2020; 
Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených 
obcou Valaská na rok 2021; Príspevok príspev-
kovej organizácii zriadenej obcou Valaská;
Zobralo na vedomie: 
•	 Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 

2022 – 2023 v členení podľa funkčnej klasifiká-

cie, ekonomickej klasifikácie
Schválilo: 
•	 Plán investičných akcií na rok 2021
Z majetkových záležitostí:
•	 Odňalo v  zmysle §6a ods. 2 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a  čl. V ods. 3 písm. 
m) Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom obce Valaská zo správy majetok obce prí-
spevkovej organizácii Technické služby Valaská 
-  motorové vozidlá, a to: MULTICAR M25 a CIT-
ROEN JUMPER a zároveň odporučilo starostovi 
obce uvedené vozidlá ponúknuť na predaj;
•	 Schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

prenájom bytu č. 17 na 4. podlaží, vchod č.4 
žiadateľke Adriane Berčíkovej, s výškou nájmu 
50 Eur/mesačne, okrem úhrad za služby spo-
jené s  užívaním bytu na základe ,,Mesačného 
predpisu zálohových platieb“ na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace;
•	 Schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

prenájom pozemku parcela  C-KN č. 1912/1,   
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o  výmere 18 m2 v celosti vo vlastníctve obce 
Valaská žiadateľovi Jaroslavovi Poliakovi. Ide 
o pozemok, ktorý sa nachádza pri garážach na 
Hronskej ulici. Žiadateľ prejavil záujem o prená-
jom pozemku z dôvodu, že chce na predmetnú 
časť parcely umiestniť plechovú garáž. Výška 
nájmu 0,50Eur/m²/rok, na dobu neurčitú, s vý-
povednou lehotou 3 mesiace;
•	 Schválilo predaj pozemku parcela  C-KN 

č. 1640,   druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o  výmere 22 m2  v  celosti postupom 
podľa § 9 ods. 2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zne-
ní,  žiadateľke Patrícii Hrudálovej. Ide  o  kúpu 
pozemku do výlučného vlastníctva žiadateľky 
z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho 
vzťahu k  pozemku, ktorý majiteľka dlhodobo 
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlast-
níctve žiadateľky. Vysporiadanie majetkových 
vzťahov s  obcou. Za cenu 7 Eur/m², cena cel-
kom 154,- Eur.
•	 Schválilo predaj pozemku parcela  C-KN 

č. 1638,   druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o  výmere 22 m2 v celosti postupom 
podľa § 9 ods. 2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom zne-
ní,  žiadateľovi Ing. Miroslavovi Barbierikovi. 
Ide o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva 
z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho 
vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo uží-
va a na ktorom je postavená stavba vo vlastníc-
tve žiadateľa. Vysporiadanie majetkových vzťa-
hov s  obcou. Za cenu 7 Eur/m², cena celkom 
154,- Eur.
•	 Schválilo predaj pozemku parcela  C-KN 

č. 1671/8,   druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 18 m2 v celosti postupom 
podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
žiadateľovi Ľubomírovi Ridzoňovi. Ide o  kúpu 
pozemku do výlučného vlastníctva z  dôvodu 
usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu 
k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na 
ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žia-

dateľa.  Vysporiadanie majetkových vzťahov 
s obcou. Za cenu 7 Eur/m², cena celkom 126,- 
Eur.
•	 Schválilo predaj pozemku parcela  C-KN 

č. 1650, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie o  výmere 22 m2v celosti postupom 
podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
žiadateľovi Ing. Alešovi Mitterkovi. Ide o kúpu 
pozemku do výlučného vlastníctva z  dôvodu 
usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu 
k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na 
ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žia-
dateľa. Vysporiadanie majetkových vzťahov 
s obcou. Za cenu 7 Eur/m², cena celkom 154,- 
Eur.
•	 Súhlasilo s návrhom Zmluvy o odvoze ko-

munálneho odpadu za cenu za zber a  odvoz 
odpadu 50,- Eur  bez  DPH za 1 tonu odpadu, 
so spoločnosťou Danka Barthová – PROFAX 
a  odporučilo starostovi obce uzavrieť zmluvu 
na dobu určitú od 1. 1. 2021 do 31 .12. 2021. 
•	 Súhlasilo s návrhom Zmluvy o odvoze ko-

munálneho odpadu /VOK/ za celkovú cenu za 
odvoz odpadu 43,- Eur vrátane DPH  /1ks vývoz 
VOK/, so spoločnosťou BELO TRADE a odporu-
čilo starostovi obce uzavrieť zmluvu na dobu 
určitú od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
V bode Rôzne:
Schválilo: 
•	 odmeny poslancom a  členom komisií pri 

OcZ Valaská
Odvolalo:
•	 členov komisií zriadených pri OcZ Valaská
Menovalo: 
•	 členov komisií zriadených pri OcZ Valaská
Zobralo na vedomie:
•	 Informatívnu správu o stave realizácie cyk-

lotrasy Brezno - Valaská
•	 Ústnu informáciu predsedov komisií pri 

OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2020
•	 Harmonogram zasadnutí Obecného zastu-

piteľstva obce Valaská a rámcový program za-
sadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská 
v I. polroku 2021

Dňa 30. decembra 2021 zasadalo obecné za-
stupiteľstvo opäť s  jediným bodom rokovania 
-  Návrh Memoranda o spolupráci na príprave 
Integrovanej územnej stratégii udržateľného 
mestského rozvoja „Brezno“. Obecné zastupi-
teľstvo zobralo na vedomie  plánované zara-
denie územia udržateľného mestského rozvoja 
„Brezno“ do podpory v rámci špecifickej aloká-
cie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
pre udržateľný mestský rozvoj z programového 
obdobia 2021-2027. Schválilo Memorandum 
o spolupráci na príprave Integrovanej územ-
nej stratégii udržateľného mestského rozvoja 
„Brezno“ a  starostu obce poverili podpísaním 
predmetného memoranda a vykonaním ďal-
ších krokov potrebných na získanie podpory v 
rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský 
rozvoj z programového obdobia 2021- 2027.

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Výpis z uznesení z decembrových rokovaní
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Pomaly, ale isto žijeme v našej krajine takmer rok 
s  pandémiou koronavírusu COVID-19. Všetci sme 
vystrašení, poniektorí skeptickí, predovšetkým ne-
smierne unavení a frustrovaní. Žijeme v dobe, kedy 
je bezprostredne ohrozené naše zdravie a  životy, 
ale žijeme aj v dobe, kedy väčšina ľudí žije v sociál-
nej neistote a strachu, čo bude ďalej. 
Obec Valaská sa snaží od samého začiatku, a  to 
len vďaka tomu, že na to má, poskytovať svojim 
občanom či už rúška, respirátory najohrozenejším 
skupinám obyvateľstva, dezinfekciu priestorov, 
možnosť testovania sa vo vytvorených odberných 
miestach, pričom zabezpečuje zdravotnícky, administratívny 
personál, dobrovoľníkov, hasičov. Nehovoriac o  tom, že pandé-
mia  na 80% zamestnáva obecný úrad, či technické služby. Všetci 
to robia pre to, aby pomohli občanom Valaskej. 
V minulom roku sme z dôvodu pandémie použili viac ako dvad-
saťtisíc eur na zabezpečenie opatrení v  dôsledku koronavírusu. 
Musím konštatovať, že prostriedky boli využívané priebežne, od 
marca minulého roka, štátom boli preplatené v plnej výške až na 
konci roka. 
V  tomto roku sme za prvý mesiac minuli na COVID-19 viac ako 
dvadsaťtisíc eur, štát nám preplatí iba 5 eur na testovaného. Niek-
torí si povedia, v poriadku, však  sú to peniaze pre občanov našej 
obce. Prísľub z okresného úradu je, že verifikácia nákladov bude 
prebiehať priebežne. Uvidíme. 
Chcem však, aby ste vedeli, že testovanie a zriadenie mobilných 
odberných miest už nešlo v tých istých intenciách ako v minulom 
roku, kedy všetko zastrešovali Ozbrojené sily Slovenskej republi-
ky. Aj keď vtedy sme mali zabezpečiť priestor, stoličky a stoly, po-
stupne sa to menilo, k našim povinnostiam pribudlo zabezpeče-
nie zdravotníckeho a administratívneho personálu. V tomto roku 
obec musela požiadať o zriadenie MOM Regionálny úrad verejné-

 

Tabuľka o počtoch testovaní a pozitivity 

 

P.č. Termín testovania 2021 Počet testovaných Z toho  
počet pozitívnych 

1. 17. január (školská MOM) 65 2 
2. 21. január  187 0 
3. 22. január 241 4 
4. 23. január 584 5 
5. 24. január 389 0 
6. 30. január 670 2 
7. 31. január  597 1 
8. 6. február (školská MOM) 162 0 
9.  6. február  90 0 
10. 7. február 795 8 
Spolu 3780 22 
 

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu 

 

Koronavírus COVID-19

A JEHO DOPAD NA OBEC
ho zdravotníctva v Banskej Bystrici, následne sme mu-
seli požiadať o  pridelenie kódu poskytovateľa Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kedy sme 
sa stali neštátnym zdravotníckym zariadením, museli 
sme si vybaviť prístup do Informačného systému CO-
VID ÚVZ SR, prístupy do národného centra zdravot-
níckych zariadení (NCZI), poistiť MOM-ku, podpísať 
zmluvu na likvidáciu nebezpečného biologického ma-
teriálu.  Sami sme si museli zakúpiť ochranné a dezin-
fkečné pomôcky a prostriedky, s podpísaním poistky 
zaplatiť aj poistenie, platiť nakladanie a odvoz nebez-
pečného biologického odpadu, priebežne dokupovať 

spotrebný materiál. Zabezpečovať personál. To všetko v kompe-
tencii obce. Utvorte si názor sami. 
Našou snahou je neustále informovať vás, nielen prostredníc-
tvom obecného rozhlasu, webovej stránky obce, facebooku, ale 
aj prostredníctvom letákov, ktoré sú vkladané do každej jednej 
poštovej schránky. Za všetkým sú však ľudia, nielen zamestnanci 
úradu, síce anonymní, robia to však pre obec. 
Čo môžem povedať, zvládli sme to a  zatiaľ v  zdraví fungujeme. 
Uvidíme dokedy...

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu

Ilustračné foto
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Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, po-
dávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením 
fajčenia v obci Valaská okrem iného zakazuje:
- podávať alebo požívať alkoholické nápoje: na Námestí 1. mája, v 

parku na Švermovej ulici,  v priestoroch cintorína a vojnového hro-
bu, v priestoroch detských ihrísk, športovísk a multifunkčných ihrísk 
a do vzdialenosti 50 m v ich okolí, na verejných priestranstvách a 
verejne prístupných miestach v okolí 50 m od: Kultúrneho domu na 
Námestí 1. mája č. 460/8, Základnej školy Jaroslava Simana na Ok-
tóbrovej ulici č. 16, Odborného učilišťa internátneho na Švermovej 
ulici č. 1, Základnej umeleckej školy na Záhradnej ulici č. 46/1, Det-
ského domova na Chalupkovej ulici č. 2, Materskej školy na Švermo-
vej ulici č. 8 a jej elokovaného pracoviska na Námestí 1. mája 460/8.

- predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať 
ich požívanie: - osobám mladším ako 18 rokov, - osobám zjavne 
ovplyvneným alkoholom

- osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať 
alkoholické nápoje, 

- osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svo-
jich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných 
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Zakazuje sa fajčiť: 
- na Námestí 1. mája, v parku na Švermovej ulici, v priestoroch cin-

torína a vojnového hrobu, a verejne prístupných miestach v okolí 
50 m od: Kultúrneho domu na Námestí 1. mája 460/8, Základnej 
školy Jaroslava Simana na Októbrovej ulici č. 16, Odborného učilišťa 
internátneho na Švermovej ulici č. 1, Základnej umeleckej školy na 
Záhradnej ulici č. 46/1, Detského domova na Chalupkovej ulici č. 2, 
Materskej školy na Švermovej ulici č. 8 a jej elokovaného pracoviska 
na Námestí 1. mája 460/8.

- v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej 
dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priesto-
roch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na 
otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej 
plochy nástupíšť, 

- v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní vyhradených pre za-
mestnancov,

- v školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach,
- v priestoroch detských ihrísk a v ich areáloch, v priestoroch športo-

vísk a multifunkčných ihrísk; 
- v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre 

zamestnancov,
- v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach 

okrem fajčiarní,
- vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, 

obchodov, kina, výstavísk, kostola a kultúrnych pamiatok, v zariade-
niach spoločného stravovania - okrem tých zariadení spoločného 
stravovania, ktoré 4 majú oddelenú časť pre fajčiarov.

Za nedodržiavanie ustanovení tohto VZN budú ukladané sankcie.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebný-
mi odpadmi na území obce Valaská upravuje spôsob nakladania so 
zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a 
triedeným odpadom. 
Papier sa zbiera v modrých nádobách.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, pa-
pierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letá-
ky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci 
a krepový papier, papierový obal a pod. 
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, pa-

Nové prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce
Obec Valaská prijala nové Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Valaská a Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane ne-

fajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská, celé znenie uvedených VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

pier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od ciga-
riet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Sklo sa zbiera v zelených nádobách. 
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, 
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drô-
tové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a 
pod.
Plasty sa zbierajú v žltých nádobách spolu s kompozitnými obalmi na 
báze lepenky a kovmi.
Patria sem:  číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od koz-
metických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľa-
še od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí a rôzne 
plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov 
a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby od pást, 
obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, kompo-
zitné obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, kompozitné 
obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, 
guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôzny-
mi chemickými látkami.
Elektroodpady môžu občania bezplatne odovzdať distribútorom pro-
stredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov 
alebo na zbernom dvore.
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 
technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávova-
ry, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.
Použité batérie a akumulátory môžu občania bezplatne odovzdať na 
zbernom dvore.
Lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu, je 
možné ich odovzdať v lekárni.
Jedlé tuky a oleje možno odovzdať na zbernom dvore.
Biologicky rozložiteľný odpad: Odpad zo zelene je možné odovzdať na 
obecnom kompostovisku.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad: nespracované zostatky su-
rovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i 
živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko 
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými po-
travinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe 
spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak 
znehodnotené sa musia uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov 
určených na tento účel. Na území obce Valaská sú umiestnené zberné 
nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na Hronskej ulici.
Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v  obci. K 
drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Škodlivé látky z  domácností je povinné vytrieďovať z komunálneho 
odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Obec za-
bezpečí dvakrát do roka v rámci kalendárového zberu zber a prepravu 
oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých 
látok.

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území obce 
Valaská, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch, môže akákoľvek 
fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť na e-mailovú adresu po-
datelna@valaska.sk, alebo písomnou formou na Obecný úrad Valaská, 
Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská alebo Okresnému úradu, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, Brezno.

Vypracovala: Mgr. Janka Maličká
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Po prvýkrát v histórii Slovenska sčítanie obyvateľov, domov a bytov bez 
účasti obyvateľov s využitím existujúcich registrov 

      Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia 
COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie oby-
vateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania v termíne od 
15.02 2021 do 31.03.2021. Vláda SR rozhodla o zmene zákona o sčítaní 
z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajú-
cim šírením COVID-19. Po jej schválení sa asistované sčítanie bude reali-
zovať v termíne od 01.04.2021 do 31.10.2021, aby si povinnosť sčítania 
mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani 
s pomocou blízkej osoby. Cieľom kampane je, aby sa čo najviac obyva-
teľov sčítalo elektronicky v čase od 15.02.2021 do 31.03.2021 a v súvis-
losti s pandémiou čo najbezpečnejšie. Obyvateľ má možnosť sa sčítať 
prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk alebo prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. Ďakujeme za pochopenie aj za spoluprá-
cu doterajšiu aj budúcu pri realizácii SODB2021. 

Mgr. Alena Neuzerová

 

    Vraky a dlhodobo odstavené 
autá zaberajú parkovacie miesta, 
ktorých je v obci nedostatok, sú-
časne dochádza k ohrozeniu ži-
votného prostredia a narušuje sa 
estetický vzhľad krajiny. V tomto 
prípade nie je výnimkou ani naša 
obec. Danou problematikou sa za-
oberáme od minulého roka. Časť 
vrakov alebo „nesprávne odparko-
vaných“ áut na zelených plochách 
čo-to ubudlo. Niektoré z nich už 
„nekrášlia“ naše ulice, no stále si 
poniektorí mýlia verejnú zeleň a 
verejné priestranstvo s parkovis-
kom.   
    Z týchto dôvodov vyzývame 
držiteľov osobných motorových 
vozidiel, ktoré sú v obci dlhodobo 
odstavené, k ich odstráneniu a spl-
neniu si povinností vyplývajúcich 
zo zákona o odpadoch a zo záko-
na o podmienkach prevádzky vo-
zidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách. V prípade, že tak 
neurobíte, obec využije všetky zá-
konné prostriedky na odstránenie 
vozidiel na náklady vlastníka. 

Mgr. Janka Maličká, 
SOR na úseku životného prostredia

Pri kontrole situácie v našej obci sme 
zistili, že v  intraviláne a extraviláne 
obce sa nachádzajú stavby, ktoré 
neboli ohlásené na príslušnom sta-
vebnom úrade obce Valaská. Z uve-
deného dôvodu bude obec Valaská 
pristupovať k  opatreniam. Je preto 
na strane občanov, aby si uvedené 
objekty budov dali, ako sa hovorí, 
do poriadku. Nakoľko obec Valaská, 
ako príslušný stavebný úrad podľa 
zákona č. 50/1976 Z. o  územnom 
plánovaní a  stavebnom poriadku, 
posúdi neohlásené stavby. Stav-

Sociálny taxík ako služba širokej 
verejnosti v  obci kontinuálne pokra-
čuje aj v tomto roku. Tieto služby od 
začiatku nového roka zabezpečuje 
firma Peter Kormanský PK – taxi.
Ešte v minulom roku sa riešila otázka 
zachovania, resp. prevádzkovania 
služby „sociálny taxík“, ktorú občania 
využívali predovšetkým na prevoz 
do zdravotníckych zariadení v  rám-
ci okresu, ale aj do Banskej Bystrice, 
Zvolena, či  na prevoz z  jednej časti 
obce do druhej. Ide o  službu obča-
nom, ktorú sa obec rozhodla posky-
tovať pred viac ako dvomi rokmi. Žiaľ, 
koncom minulého roka pri tvorbe 
rozpočtu na rok 2021, predovšetkým 
s  finančnými výpadkami v  rozpočte 
obce zo strany štátu v  súvislosti so 
vzniknutou pandemickou situáciou, 
sme boli nútení prijať opatrenia, ako 
ušetriť, ale aj zachovať poskytovanie 

Komisia zasadala štyrikrát, kde 
boli prejednané žiadosti o zmenu 
v územnom pláne obce, prenájom 
a predaj  obecných pozemkov. 
V  obci sa dokončilo asfaltovanie 
priľahlých komunikácií, vymenila 
sa strešná krytina na dome smút-
ku. Dokončili sa prístupové schody 
ku kostolu a miestnemu cintorínu, 
kde chceme na jar pokračovať 
v  oreze a  úprave stromov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť našich obča-
nov pri návšteve cintorína. Staveb-
ná komisia sa venovala problému 
na ceste Pod Hrbom a v spolupráci 
s  obecným úradom sa budeme 
snažiť situáciu vyriešiť. V  jesen-
nom období prebiehala výmena 
poškodených stĺpov verejného 
osvetlenia. V materskej časti obce 
prebehla rekonštrukcia pamätné-
ho miesta padlých hrdinov v 1.a 2. 
svetovej vojne a posledné úpravy 
môžu byť dokončené v  jarných 
mesiacoch podľa poveternostných 
podmienok. Naplánované pre-
miestnenie detského ihriska v ma-
terskej časti sa zrealizuje, keď nám 
to situácia dovolí. V pláne Komisie 
pre rozvoj obce, stavebného  po-
riadku a územného plánu a obec-
ného úradu je rozšírenie a úprava 
Tatranskej ulice  a  umiestnenie 
detského ihriska aj v  časti Piesok. 
Komisia sa zaoberala s  realizova-
ním naplánovaného chodníka na 
Strojárenskej ulici v  časti Piesok 
a stabilitou mosta ponad Bystrian-
ku, smer Pod Diel. Pri poslednom 
stretnutí komisie sa preberala aj 
rekonštrukcia námestia a projektu 
ulice Hronská.
Touto cestou sa chce komisia po-
ďakovať obecnému úradu a  tech-
nickým službám za ústretovosť pri 
riešení našich návrhov a pripomie-
nok. 

OBEC VALASKÁ INFORMUJE Nelegálne 
stavby v obci

by, ich zmeny a  udržiavacie práce 
na  nich sa môžu uskutočňovať iba 
podľa stavebného povolenia alebo 
na základe ohlásenia stavebnému 
úradu. 
Vyzývame občanov, aby si plnili 
svoje oznamovacie povinnosti, zá-
roveň od apríla tohto roku začne 
obec s  výkonom kontrol stavieb. 
Všetky potrebné informácie vám 
poskytne stavebný úrad Valaská, 
tel. č. 048/6711506, kontaktovať nás 
môžete aj e-mailom: podatelna@
valaska.sk

Mgr. Dana Kmeťová

Zhrnutie zasadnutí 
Komisie  pre rozvoj 

obce, stavebný poriadok 
a územný plán za 

II. polrok 2020

Martin Krupa
predseda komisie 

VRAKY 
A DLHODOBO 
ODSTAVENÉ 

AUTÁ

SOCIÁLNY TAXÍK V OBCI
danej služby.
Ako vedenie obce prisľúbilo, skutočne 
sa problematikou zaoberalo a hľada-
lo čo najlepšie riešenie. Od nového 
roka funguje „sociálny taxík“ v súčin-
nosti s firmou  Petra Kormanského PK 
- taxi. Služba je poskytovaná na nevy-
hnutné prípady návštev do zdravot-
níckych zariadení nielen do Brezna, 
ale aj mimo okresu. Naďalej však pla-
tí, že na poskytovanie danej služby je 
nevyhnutné, aby občan požadujúci 
danú službu kontaktoval úsek sociál-
nych vecí obecného úradu na tel. čísle 
048/6711508 až do marca 2021.
V  prípade akýchkoľvek zmien vás 
budeme včas informovať prostred-
níctvom obecného rozhlasu, webovej 
alebo facebookovej stránky, či Va-
laštianskeho hlásnika.

Bc. Silvia Krupová,
 referent sociálnych vecí 

Ilustračné foto
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V  apríli tohto roku sa začne 
s  opravou cesty I/66 v  obci 
Podbrezová v kritickom úse-
ku v súbehu s areálom  Žele-
ziarní  Podbrezová, a. s. Stav-
ba bola už koncom minulého 
roka odovzdaná zhotoviteľo-
vi.  
Investor stavby je Investičná 
výstavba a správa ciest Sloven-
skej správy ciest Banská Bystri-
ca a realizátor stavebných prác 
je spoločnosť Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš. Predmet 
opravy je cestná kanalizácia 
na vybranom kritickom úseku 
cesty I/66 v  súbehu s  areálom 
Železiarní Podbrezová, a.s. 
v  dotyku s  oporným múrom.  
Celková dĺžka vychádza z  dĺž-
ky opravy cestnej kanalizácie 
v  rozsahu približne 552 met-
rov. V  náväznosti na súvisiace 
práce predstavuje celkový roz-
sah opravy dĺžku 571 metrov. 
Oprava cesty sa bude členiť 
na nasledovné objekty: oprava 
statiky vozovky a živičného po-
vrchu, oprava chodníka vpravo, 
oprava oporného múru vpravo, 
oprava kanalizácie. 
Prvá a  najzávažnejšia oprava 
sa bude týkať opravy a  výme-
ny kanalizácie. Z  toho dôvo-
du bude vozovka priechodná 
v  jednom smere a  v  úseku 80 
– 100 m  riadená svetelnou sig-
nalizáciou alebo regulovčíkmi. 
Je vysoká pravdepodobnosť, 
že počas celého dňa bude do-
chádzať k  tvoreniu kolón. Sta-
rosta obce Podbrezová preto 
dňa 21. januára 2021 zvolal 
online rokovanie, ktorého sa 
zúčastnili podpredseda BBSK, 
primátor mesta Brezno, sta-
rosta obce Valaská, technický 
riaditeľ ŽP, a.s., IVSC BB a zastú-
penie mali aj SAD Zvolen, ŽSR, 
ŽSR OR Zvolen a ZSSK.  Cieľom 
rokovania bolo hľadať spôso-
by, ako cestu odbremeniť od 
účastníkov cestnej premávky 
počas rekonštrukcie. Raz do 

 

Vzor ankety: 

Ďakujeme za spätnú väzbu, a vrátenie vyplnenej ankety. Vyhodnotenie bude slúžiť výlučne 
na vyhodnotenie zaťaženia daného úseku a možnosti riešenia náhradnej vlakovej dopravy. 
Vyplnenú anketu, prosím, doručte do schránky  na  Obecný úrad Valaská. 

Prieskum na tému: Oprava cesty I/66 
Miesto trvalého alebo prechodného 
pobytu  
 

Prosím vypíšte: 

Miesto výkonu práce a začiatok 
pracovnej doby  
 

Prosím vypíšte: 

Čas presunu do práce po ceste I/66  
 

Prosím vypíšte: 
 
 

Čas presunu z práce po ceste I/66  
 

Prosím vypíšte: 
 
 

Spôsob využívanej dopravy  
 

☐ osobná automobilová doprava 
☐ autobusová doprava 
☐               vlaková doprava 
☐                iné (pešo, bicykel)  
 
(Výber viacerých odpovedí) 

Vzor anketového lístka
Ďakujeme za spätnú väzbu, a  vrátenie vyplnenej ankety. 
Vyhodnotenie bude slúžiť výlučne na vyhodnotenie zaťa-
ženia daného úseku a možnosti riešenia náhradnej vlakovej 
dopravy. Vyplnenú anketu, prosím, doručte do schránky  na  
Obecný úrad Valaská do 31. marca 2021.

V  Podbrezovej sa začne s opravou cesty I/66
týždňa sa konajú  operatívne 
pracovné porady s  investorom 
a  dotknutými subjektami, kde 
sa hľadajú možné riešenia ob-
chádzky na odľahčenie daného 
úseku cesty, ako aj príprava ob-
chádzkovej trasy pre chodcov, 
preto  v  tomto smere nastanú 
určité obmedzenia. V  procese 
riešenia sú  vjazdy a výjazdy na 
cestu I/72 na Čertovicu, do are-
álu železiarní, na Hornú Lehotu 
aj do samotnej Podbrezovej. 
Prioritou  je, aby sa minimalizo-
val dosah opravy na účastníkov 
cestnej premávky. 
Preto sme pre vás pripravili na-
sledovný prieskum, ktorý nám 
pomôže zistiť záujem o  posil-
nenie a  doplnenie vlakov na 
trase Brezno – Banská Bystrica. 
Poprosíme vás o zaslanie spät-
nej väzby na príslušný obecný 
úrad.  
O  každom dopravnom obme-
dzení, ako aj dĺžke trvania ob-
medzení či  stavebných úpra-
vách vás budeme informovať. 
Je  potrebné si uvedomiť, že 
obec Podbrezová nie je správ-
ca cesty a nie je investor pripra-
vovanej opravy cesty. 

Spracoval: OcÚ Podbrezová

V zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 131/2010 - ak nie je známa adresa nájomcu hrobového
miesta, Obec Valaská ruší prenájom hrobového miesta a  ponúka uzavretie nového prenáj-
mu:                                                                                                                                                   
Sekcia  A:   284, 327, 359, 360, 361, 363, 413, 416, 422, 447, 449, 303, 444, 296, 303, 396,

Sekcia B:    152, 214, 248, 178, 209, 224, 173,

Sekcia C:   621, 645, 673, 686, 690, 711, 748, 765, 798, 720, 736, 552, 571, 531, 764, 775, 699, 660, 

Sekcia D:   475, 504, 564, 576, 1032, 574, 482, 536, 486, 810, 485, 460, 466,

Sekcia E:   841, 836, 931, 904,

Sekcia F:  54, 56, 1012, 995, 28,

Sekcia J: 12, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40.

Presné umiestnenie hrobového miesta si viete pozrieť na stránke obce www.valaska.sk v sekcii Služby 
občanom, virtuálny cintorín alebo priamo na stránke www.virtualnycintorin.sk. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.: 048/6711504 alebo e-mailom: dane@
valaska.sk.

Zuzana Dianišková, ekonomický úsek – dane a poplatky

ZOZNAM HROBOVÝCH MIEST NA NOVÝ PRENÁJOM 

Ilustračné foto
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Ako ubiehajú dni a roky, tak v každom z nich si 
spomíname na ľudí, ktorí sa narodili a svojou 
prácou sa zapísali natrvalo do dejín. Ich um a 
skutky slúžili človeku, spoločnosti, čím pripra-
vovali pôdu ďalším generáciám.
Medzi rodákov, patriacich do veľkej rodiny 
matičiarov, sa radí Doc. PhDr. Anton Augustín 
Baník. Narodil sa 20.2.1900 vo Valaskej, na 
dnešnej Tatranskej ulici, v tých časoch nazýva-
nej Dedina, u Baňov. Chlapec v ranom detstve 
vyrastal v skromných a dobovo ťažkých pod-
mienkach. Jeho rovesníci hovorili, že už ako 
dieťa rád chodil sám, najradšej na Húšťavku. 
Ľudovú školu začal navštevovať vo Valaskej, 
ale vďaka otcovi ju ukončil v Banskej Štiavnici. 
Gymnázium ukončil vo Vacove, polytechniku v 
Budapešti a Brne. Popri štúdiu pracoval v rôz-
nych spolkoch, ako Kriváň a Tatrín. Súčasne 
bol zberateľom ľudových piesní z Horehronia 
pre hudobného skladateľa Bélu Bartóka. S nie-
koľkými prestávkami vyštudoval Filozofickú 
fakultu UK v Bratislave. Po niekoľkých zamest-
naniach, v roku 1938 začal trvalo pracovať 

Už stáročiami Valaská žije
a rodným, či blízkym

v nej dobre je.
Zo severu chránená

skaliskami Nízkych Tatier
a oproti na ňu poškuľuje

Slovenské rudohorie.
Spoza Lipovej

každý deň slnko vychádza
a svojimi lúčmi

nás všetkých pohládza.

Ing. A. Fischerová

v Matici slovenskej v Martine. Postupne bol 
bibliotekárom, správcom Slovenskej národnej 
knižnice, členom a funkcionárom matičného, 
literárneho a hudobného odboru, vedúcim 
literárneho archívu. Vo vedeckom bádaní sa 
zameral na problém národných dejín Sloven-
ska, vývoj slovenského jazyka, kultúru vlast-
ného národa, ako aj dejiny slovenčiny a úlohu 
inteligencie v slovenských dejinách. Medzi 
jeho práce patrí Slovenská reč a jej zvnútorný 
a vnútorný vývoj, práca o Jánovi Maginovi a 
jeho Apológii. Zaslúžil sa o prinavrátenie sta-
romatičných knižných a archívnych zbierok z 
Budapešti a Nitry. Spolupracoval na modernej 
koncepcii Slovenskej národnej knižnice, ktorej 
daroval viac ako 50 000 kníh, časopisov, kalen-
dárov a iných dokumentov. Zomrel 29.12.1978, 
pochovaný je na Národnom cintoríne v Marti-
ne. Na podnet MO MS obec Valaská nazvala 
obecnú knižnicu jeho menom a uznala za svo-
ju významnú osobnosť. Portrét A.A. Baníka je 
umiestnený medzi významnými osobnosťami 
v pamätnej izbe. 

Spomienky žijú stále

Začiatok roka 1945 bol nielen 
mrazivý, ale hlavne pamätný pre 
celé Horehronie. Postupne, po-
maly a   s veľkými obeťami sa ro-
dila sloboda.
 6. marec  1945 sa zapísal do de-
jín našej obce, keď nás rumunskí 
vojaci oslobodili od fašistickej po-
roby. Túto históriu si nevieme ani 
len predstaviť a  berieme ju ako 
samozrejmosť. Ale naši rodičia 
a starí rodičia, ktorí boli súčasťou 
národno-oslobodzovacieho boja 
so slzami v očiach  spomínajú na 
toto obdobie. Zvíťazila ľudskosť, 

Vo februári si v matičnej rodine spomíname 
aj na narodeniny elektrotechnického inžinie-
ra, literárneho kritika, spisovateľa, lexikografa 
Dobroslava Chrobáka a jeho Rukoväť dejín 
slovenskej literatúry. 
Dňa 13.2.1997 prijala NR SR zákon o Matici slo-
venskej. 
S láskou a pietou spomíname aj na veľkého 
slovenského básnika Sama Chalupku, ďalej 
Milana Hodžu, ktorý bol štátnikom, politikom 
a novinárom, Jána Mudrocha, maliara, ná-
rodného umelca, narodeného v marci 1909 a 
zomrelého vo februári 1968.
Nezabudneme ani na Andreja Kmeťa, botani-
ka, archeológa, etnografa, organizátora vedec-
kého života, katolíckeho kňaza.
V spomienkach zostane aj Andrej Jariabek, či-
noherný herec.
Jozef Miloslav Hurban, ideológ, organizátor 
slovenského národneho hnutia, spisovateľ, 
historik, redaktor, vydavateľ, evanjelický kňaz 
– zomrel 21.2.1888. Bol zakladateľom sloven-
ského časopisectva. 
Všetkým, i tým nemenovaným, úspešným Slo-
vákom, patrí naša vďaka a pocta.

Ing. Anna Fischerová

Milí naši členovia, keďže sa nemôžeme stretávať, tak sme sa rozhodli, že sa vám prihovoríme 
cez naše noviny Valaštiansky hlásnik, kde sme doteraz písali o svojich aktivitách. Plánované 
akcie sme si odsúhlasili na výročnej členskej schôdzi. 
Teraz sme sa dohovorili cez telefóny, aby sme vás pozdravili a popriali hlavne veľa zdravia. Aby 
sme spoločne prežili tento svetový stav spôsobený Covidom-19. 
Buďme svedomití a disciplinovaní, aby sme sa, keď bude po všetkom, stretli a dohodli si zá-
jazdy a pekné posedenia.                                                                       Helena Tóthová, za výbor ZO JDS

NEZABÚDAME statočnosť a odvaha.   
Mladšia generácia vojnu nezažila, 
ale jej  povinnosťou je pripomínať 
si toto obdobie  a slobodu si vážiť.  
Aj tento rok si určite tento vý-
znamný medzník pripomenieme. 
Ale keďže nevieme, kedy sa uvoľ-
nia epidemiologické opatrenia, je 
predčasné písať, či oslavy budú 
za prítomnosti širokej verejnos-
ti, Tanečného orchestra Valaská 
a Spevokolu Lipka. Napriek tomu 
som presvedčená, že hneď, ako to 
bude možné, si s radosťou všetci 
zaspievame „Dedinka, ty moja 
rodná, krásna.“

Danka Králiková   

Príhovor výboru ZO JDS Valaská k svojim členom

Nech sa rýchlo vrátime k našim aktivitám
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Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme osobnosti obce Valaská

Narodila sa v roku 1941 vo Va-
laskej. Krátky čas žila rodina 
v  kúpeľoch Štós a po ukon-
čení základného vzdelania sa  
presťahovali späť do Valaskej. 
Štúdium na pedagogickej 
škole pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl absolvovala 
v rokoch 1955 – 1959 v Banskej 
Bystrici. Po maturite nastúpila 
ako vychovávateľka v Detskom 
domove pre hluchonemé deti 
v  Kremnici. Odtiaľ bola prelo-
žená do Ihráča, kde pôsobi-
la tri roky.  Napĺňala ju práca 
s  deťmi, s  ktorými trávila veľa 
času, a to nielen v škole. Za jej 
obetavú činnosť ju  v obci Ihráč 

ocenili titulom „Čestný občan“. 
Veľkou odmenou pre ňu  bola 
aj pozvánka na Celoštátnu 
konferenciu učiteľov v  Prahe 
v  roku 1961, kde zastupovala 
mladých učiteľov z okresu Žiar 
nad Hronom.
 V  roku 1962 začala diaľkovo 
študovať na PF v  Banskej Bys-
trici  kombináciu prírodopis 
a  telesná výchova. Na svoju 
žiadosť bola preložená na ZDŠ 
v  Hronci. O  dva roky neskôr 
sa vydala a  narodili sa jej dve 
dcéry Ľubomíra a Ivana. V roku 
1966 ukončila štúdium a zača-

Mgr. Evka Kúdelková  mala v „hľadáčiku“  novopečených  penzistov. Keď 
ma oslovila  na našom námestí, bola som prekvapená, že už vie, som 
seniorka. Presvedčila ma, aby som vstúpila do ZO JDS vo Valaskej. Po-
čas tých 10 rokov  spoločnej práce vo výbore  ZO JDS  pracovala  Mgr. E. 
Kúdelková ako predsedníčka vždy v plnom nasadení. Veselá, priateľská, 
vtipná  a  mimoriadne zodpovedná viedla túto organizáciu k  spokoj-
nosti všetkých členov. Mala som možnosť detailnejšie nahliadnuť do 
jej životopisu, a tak musím povedať, že nezištne pracovala nielen s mlá-
dežou, ale veľa svojho času venovala tiež seniorom. Svedčia o tom aj 
mnohé ocenenia, ktoré za svoju prácu dostala. 

Marta Petrová 

Mgr. Evku Kúdelkovú poznám 
od roku 1970, keď sme sa nasťa-
hovali do Valaskej. Naše dcéry 
sú rovesníčky a chodili do jednej 
triedy. S  pani Evkou sme sa zblí-
žili, keď ma zastavila na námestí 
o opýtala sa ma, či by som nešla 
do výboru ZO JDS.  V tom období 
bola predsedníčkou organizácie. 
Odvtedy sme v  kontakte dá sa 
povedať skoro každý deň a dote-
raz sme vo výbore ZO JDS. 
V  organizácii robíme veľa akcií, 
pri ktorých je vždy účastníčkou, a 
veľa z nich organizovala ona. Na-
koľko bola pani učiteľkou, pozná 
ju veľa našich občanov a môžem 
povedať ako dobrú, ktorá vždy 
rada pomôže. 
Poslednú dobu sme sa stretávali 
pri pomoci pani Vierke Faškovej. 
Určite nepoviem zle, keď poviem, 
že si ju vo Valaskej váži veľa ľudí. 

Helena Tóthová

 Osobnosť, ktorá v zbore strávi-
la časť svojho aktívneho života. 
Usmiata, veselá, akčná a vtip-
ná.  Ochotná kedykoľvek pomôcť. 
Je nositeľkou spoločenského systé-
mu. Svojimi myšlienkami, postoj-
mi, zásadami si získala srdiečka 
spevákov v ZBORE LIPKA. Podporu-
je všetky aktivity.
Evka je veľkorysý človek, ktorý ni-
kdy neodmietne pomoc. Svojimi 
vtipmi zabáva kolektív.
Svojou angažovanosťou, orga-
nizačnými schopnosťami je prí-
nosom pre nás všetkých v   zbore. 
Zviditeľňuje náš zbor a fungova-
nie svojou príjemnou spoločnos-
ťou.  Spája všetkých svojím hu-
morom a rečníckym prejavom. 
Prispieva k obohateniu nášho 
života. Evka, pamätáš? Ako malá 
školáčka s aktovkou na chrbte? 
(karneval)

Ďakujeme ti, Evička, že si s nami a 
že ti to tak  pekne v sopráne spieva. 
ĎAKUJEME, ŽE SI!  

Zbor Lipka pri MO MS vo Valaskej

CENA OBCE VALASKÁ
Mgr. Františka Eva Kúdelková

la pracovať na Základnej   ško-
le vo Valaskej. Svojim žiakom 
odovzdávala svoje vedomosti 
nielen počas vyučovania, ale 
aj prostredníctvom krúžkovej 
činnosti – prírodovedný, zoolo-
gický, športový krúžok. Pripra-
vovala talentovaných žiakov na 
olympiády, okresné a  krajské 
súťaže. A práve tu hrdo spomí-
na na svojho žiaka Matúša Ko-
minku, ktorý so svojou prácou 
postúpil do celoslovenského 
kola, uspel v ňom a  zúčastnil 
sa aj medzinárodného kola, 
ktoré sa konalo v Belgicku, kde 
úspešne prospel. 
Okrem svojej pedagogickej 

činnosti nebola ľahostajná ani 
v komunálnej politike. Od roku 
1976 bola poslankyňou MNV, 
aktívne pracovala aj v spolo-
čenských organizáciách ČSČK, 
TJ Slovan, SZOPK, SZŽ, kde bola 

šesť rokov jeho predsedníčkou. 
Za svoju prácu bola odmene-
ná Pamätnou medailou UV 
SZŽ k 35. výročiu oslobodenia  
a v roku 1981 dostala najvyššie 
vyznamenanie „Čestný odznak 
vlády ČSSR a ÚRO ako víťaz soc. 
súťaže 1980“.
Ani po dovŕšení dôchodko-
vého veku nezaháľala. Osem 
rokov pôsobila ako predsed-
níčka JDS vo Valaskej a v súčas-
nosti  je jej podpredsedníčkou. 
Dvadsať rokov je členkou spe-
váckeho zboru Lipka. 
Vo voľnom čase nezištne po-
máha tým, ktorí jej pomoc 
potrebujú, rada číta knihy, ale 
prvoradá je pre ňu rodina – mi-
lované deti a vnúčatá. 
Veľmi rada sa vracia do mi-
nulosti a  pútavo rozpráva 
o  svojich rodičoch, žiakoch, 
kolegoch. Poznáme ju ako 
energickú, usmiatu a  vždy po-
zitívne naladenú pani. 
Tento rok oslávi p. Evka krásne 
životné jubileum. Prajeme jej 
pevné zdravie v  kruhu svojich 
najbližších, veľa šťastia a lásky.   

D. Králiková
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Skutočný príbeh, ktorý sa stal 20. marca 1945 v Podbrezovej
Udialo sa to deň pred oslobodením tejto obce, za najsilnejšej prestrelky, keď všade bolo počuť hvízdavé 
zvuky mín. Tie dopadali na dvory, domy, maštale. Črepiny mín zabili a poranili niekoľko ľudí. O život 
prišla aj pani Daubnerová,  jej dcéra mala vážne poranenú ruku. 
Nasledujúci príbeh nám poskytla pani učiteľka Edita Liptáková, ktorá sa o ňom dozvedela z denníka 
svojho príbuzného, prof. MUDr. Ladislava Šimuna, v tom čase medika v podbrezovskej nemocnici. 

„Chlapci, vstávajte. Priviezli ranených.“
Pribehol som k oknu – na dvore práve skladali z voza ženu zakrytú roztrhanou perinou. Kone erdžali, ale pokojne 
stáli. Chlapi niesli tú ženu rovno hore po schodoch na operačku. Mladý muž, celý zadychčaný a rozrušený, niesol 
v  náručí vankúšom prikryté dieťa a podával mi ho. „Má poranenú pravú rúčku. Delostrelecký granát padol do 
domu, v ktorom matka spala aj s dcérkou. Otca už nemajú, padol pri Telgárte, robte, čo môžete.“ Ten mladý muž 
sa stratil spred mojich očí, akoby sa rozplynul. Stál som s dieťaťom v náručí na chodbe. 
Ohmatával som jeho pravú ručičku zaviazanú do plienky, ktorá bola čistá, nebolo na nej ani kvapky krvi. Dieťa 
začalo plakať. Sestra Viera mi ho vzala z náručia. ,,Keď skončíte operáciu, donesiem ho do ambulancie a ošetrí-
me ručičku.“ 
Keď doktor Kríž otvoril brušnú stenu, zistili sme, že črepiny potrhali na mnohých miestach črevá. Museli sme od-
straňovať kopu peria, ktoré spolu s črepinami vošlo do brušnej dutiny. Ešte pred dokončením operácie zahvižďal 
ten známy zvuk letiacej míny. Mína narazila na roh strechy nemocnice. V rohu stropu operačnej sály sa otvorila 
veľká trhlina, zarinčalo sklo na veľkom okne. Operáciu sme dokončili, začal som obväzovať operačnú ranu. Krú-
tik smutným, trochu trasľavým hlasom vraví: ,,Už nemusíte obväzovať, pán doktor. Už nedýcha...“ 
V ambulancii nás čakala sestra Viera s dieťatkom mŕtvej matky. Rozbalili sme jeho pravú ručičku – malo rozsek-
nutú dlaň a zápästie od črepiny. Dievčatko mohlo mať tri – štyri roky. Musel som konať rýchlo, lebo míny padali 
blízko. Ale chcel som zachrániť, čo sa dalo, pozošívať tenké šľachy, aj nerv v zápästí. Dieťa ani nemuklo. Unavené 
spalo. Večerom zaerdžali kone na nemocničnom dvore. Do chodby vstúpil mladý muž (pozn. pán J. Mištárka), 
spoznal som ho hneď. Bol to ten istý mladík, čo doniesol „našu Zuzku“. Prišiel po ňu. Sadol si s ňou na ten istý voz 
a odnášal si ju ako vlastnú dcéru. Kone sa pohli, voz sa stratil za rohom nemocnice. 
Prešlo niekoľko rokov. Kráčal som po chodníku, premýšľajúc, ako to najlepšie urobiť, ako napraviť ruku stuhnutú 
po úraze na cirkulárke. Podarí sa mi to aj dnes? A ešte mám operovať ruku mladej ženy. Poriadne som sa zapotil 
pri uvoľňovaní šliach i nervov. Urobil som všetko, čo sa urobiť dalo.
Na druhý deň ráno som vošiel do izby, kde ležala mladá žena s operovanou rukou. Práve sa prebúdzala. V jej 
očiach som si všimol, že majú belasý nádych a dívajú sa na mňa akosi zasnene. Žeby to bolo z narkózy? „Ako 
ten čas letí, pán doktor.“ Nepochopil som, prečo mi to vraví. „A vy naozaj neviete, koho ste operovali?“ pýta sa 
hlavná sestra. ,,To je naša Zuzka – vlastne Erika, nepamätáte sa?  V štyridsiatom piatom – jej otec – jej mama...“ 
pohladkal som jej obviazanú ruku a rýchlo odišiel z izby. 

Ladislav Šimun sa narodil 
6.5.1920 vo Valaskej, v časti Pie-
sok.
V rokoch 1931 – 40 študoval na 
reálnom gymnáziu v  Banskej 
Bystrici, neskôr v Banskej Štiav-
nici.
Svoj talent na výtvarné umenie 
zdokonaľoval v súkromnej ško-
le svojho strýka, akademického 
maliara Edmunda Gwerka. Voj-
nové udalosti roku 1939 zmarili 
jeho sny študovať maliarstvo 
v Paríži.
Rozhodol sa pre medicínu, 
hneď od začiatku pre chirurgiu 
a  neskôr plastickú chirurgiu. 
V  poslednom ročníku štúdia 
prešiel veľkým chirurgickým 
krstom – bombardovanie Bra-
tislavy a s ním okolo 150 rane-

ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ IN MEMORIAM

Prof. MUDr. Ladislav ŠIMUN, CSc.
ných na klinike u  prof. Čárske-
ho.
Keď vyhlásili  Povstanie, odišiel 
do podbrezovskej nemocnice 
k  zraneným partizánom. Prežil 
evakuáciu ranených na senných 
vozoch do Krpáčova. Šťastnou 
náhodou sa mu podarilo ujsť 
z  nemeckého zajatia. Spolu 
s kolegom, v tom čase ešte bez 
promócie, síce s vedomosťami, 
ale bez skúseností amputovali 
nohu lesníkovi, ktorý stupil na 
mínu. Zachránili mu život. A to 
je len jeden prípad z mnohých, 
veď počas vojny bolo veľmi 
veľa strelných zranení, s  ktorý-
mi sa musel vyrovnávať. 
Štúdium medicíny na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave ukončil až po 2. 

svetovej vojne. Praktické skú-
senosti získaval na klinikách 
v Brne a v Prahe.
Od mladosti ho fascinovala ľud-
ská ruka. V  roku 1965 si knihár 
pri práci odrezal štyri prsty na 
pravej ruke. Po sedemhodino-
vej operácii sa MUDr. Šimunovi 
podarilo zrekonštruovať preru-
šené šľachy a nervy a spojiť od-
seknuté prsty s  rukou. Po ope-
rácii prednášal na vedeckých 
fórach v Ríme, vo Varšave, v Bu-
dapešti, vo Viedni. V  tom čase 
sa podobné zákroky nevykoná-
vali. Taliansky časopis uverejnil 
„Nazývajú ho čarodejníkom 
ruky, nielen doma v  Českoslo-
vensku, ale na celom svete.“
21. augusta 1968 sa v bratislav-
skej nemocnici snažil zachrániť 

postrelené obete po okupácii 
Československa. Pre to, že od-
súdil okupáciu, v  roku 1970 
ho vylúčili zo strany, neskôr 
aj z  Univerzity Komenského v 
Bratislave. Zakázali mu peda-
gogickú, publikačnú aj výstav-
nú činnosť. Uplatnenie našiel 
v  Ústave lekárskej kozmetiky 
v Bratislave. Tu založil Oddele-
nie estetickej chirurgie. Vyko-
nal viac ako šesťtisíc operácií, 
napísal množstvo odborných 
článkov. Za celoživotné dielo 
mu bola udelená Veľká zlatá 
medaila Purkyňovej lekárskej 
spoločnosti. V  roku 1992 bol 
na návrh vedeckej rady vyme-
novaný za profesora plastickej 
a estetickej chirurgie.
Je autorom knižných publikácií 
Atlas chirurgie ruky, Chirurgia 
mäkkých tkanív tváre a  Cesty 
ku kráse, ktoré sám ilustroval.
Svoju dušu umelca nezaprel, 
láska k  výtvarnému umeniu 
mu zostala po celý život. Až 
po roku 1980 mohol vystavo-
vať svoje obrazy. Samostatné 
výstavy mal trikrát v Bratislave, 
tiež v  mnohých mestách Slo-
venska. Na svoje rodné Hore-
hronie nikdy nezabudol, veľmi 
sa tešil svojej výstave v Brezne 
a  v  Podbrezovej, kde ho prišli 
pozdraviť príbuzní, spolužiaci 
a  priatelia aj z  rodnej Valaskej. 
V  zahraničí vystavoval v  Prahe, 
Semmeringu, v Paríži.

Ladislav Šimun bol aj majstrom 
pera. Písal básne, poviedky, lite-
rárne scenáre. 
Jeho plodný život sa naplnil 
v roku 2011.
Šiesteho mája 2020 sme si pri-
pomenuli 100 rokov od narode-
nia prof. MUDr. Ladislava Šimu-
na, CSc.

Danka Králiková
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Škoda, že oslavy 550. výročia našej obce 
sa pre koronavírus nemohli uskutočniť. 
Inakšie to bolo pred polstoročím, kedy sme 

si pripomenuli 500 rokov Valaskej.
Krásny deň, sviatočná nálada, celá dedina na nohách, všetci boli nadšení z toho, ako boli 
oslavy zorganizované. Našťastie Ing. Háber a Ing. Štubňa celý priebeh osláv nafilmovali na 
16 mm film. Ten sa pre verejnosť trikrát premietal v kine Trangoška a pre mládež na SOUs v 
Piesku. Neskoršie, ak si zaistili premietačku 16 mm, film si premietali v súkromí.
Za 50 rokov sa stratil prehľad o tom, kde sa film nachádza. Využívame naše noviny, ktoré 
sa dostanú do každej rodiny, aby sme poprosili občanov, ktorí vedia, u koho sa film nachá-
dza, aby to oznámili p. Danke Králikovej na t. čísle 048/ 67 11 509. Film bude digitalizova-
ný na videokazetu, aby mohol byť sledovaný cez televízor. Bude historickým materiálom 
pre naše budúce generácie. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Žijeme momentálne v dobe, ktorá spoločnosť 
veľmi výrazne polarizuje (rozdeľuje), stále len 
hľadáme vinníka, kto za čo môže, či nemôže, 
v dobe plnej prázdnych slov a sľubov, v dobe 
spochybňovania všetkého a  všetkých. Rôzne 
internetové diskusie pri púšťaní svojich „myš-
lienok“, teda rôznych klamstiev, bludov, za-
vádzaní hádam vymyslia aj recept na radosť 
a  šťastie pre všetkých. Všetci sme zrazu od-
borníci na všetko (samozrejme doma za po-
čítačom, či televízorom). Naozaj žijeme ťažkú 
dobu poznačenú pandémiou koronavírusu. 
Pomaly sa vytráca ľudskosť a  empatia z  na-
šich sŕdc, vzájomné pochopenie, či dôvera. 
Veriaci človek si môže povedať, že „Ten hore“ 
zdvihol varovný prst, neveriaci človek si povie, 
že „matka Zem sa na to už nemôže pozerať“, 
iní si povie, že je to preto, akí sme a čo robíme. 
Pravdou je, že všetko záleží od človečenstva, 
dobu, v  ktorej žijeme, tu aj tvoríme, netvorí 
doba nás. Tak je to presne aj s novým rokom, 
keď si hovoríme, nech je tento rok krajší, lepší 
a dokonalejší ako ten odchádzajúci. Nemá to 
byť tak aj s  nami, ľuďmi? Vytrácajú sa nám 
hodnoty, vytrácajú sa slová pokory a úcty, vy-
tráca sa ľudskosť.

Zamysleli ste sa len nad obyčajným kýchnu-
tím? Kedysi J pred rokom, keď si niekto kýchol, 
tak sme mu povedali ,,NAZDRAVIE!“, pýtali 
sme sa, či si ideme dať za jeden na jeho zdra-
vie. Ako je to teraz? Keď si niekto kýchne, za-
zeráme po ňom, dávame si rúško, hádam aj 
na oči, bočíme od toho človeka a myslíme si 
o ňom ktovie čo... obyčajné kýchnutie.
A čo taký úsmev? Ten je kde? Pod rúškom sa 
nejako vytratil, vždy máme mať dôvod na 
úsmev, každý jeden deň je darom, darom uro-
biť niečo dobré pre niekoho iného. Musíme 
len začať, je to tak veľmi jednoduché a záro-
veň neskutočne ťažké. Priatelia, Valašťania, 
prajem vám a vašim rodinám pevné zdravie, 
Božie požehnanie, zdravý úsudok a lásku naj-
bližších s  dôverou, že toto obdobie čoskoro 
pominie a  spoločne sa budeme stretávať na 
akciách, kultúrneho, duchovného či športo-
vého charakteru, ktoré nám všetkým v  našej 
obci chýbajú. A  opätovne začneme vytvárať 
hodnoty a  podieľať sa na dedičstve našej 
obce spoločne bez rozdielov.

 PaedDr. Matúš Magera
predseda MO MS

Vážení členovia redakčnej rady,
v úvode Vám všetkým, na začiatku kalendár-
neho roka 2021, chcem poďakovať za Vašu 
tvorivú a profesionálnu prácu.
My, bývalí rodáci, sa vždy tešíme na ďalšie 
vydanie Valaštianskeho hlásnika, aby sme 
si cez rubriku „história“ od p. Luptákovej za-
spomínali a zároveň si obsahom i fotografia-
mi priblížili súčasné dianie v rodnej obci.
Prajeme Vám všetkým zdravie, šťastie, radosť 
a chuť pracovať.
Po prečítaní Vášho HLÁSNIKA sa vždy teší-
me, že obec má pokračovateľov v  poduja-
tiach, ktorými spestrujete každodenný život, 
a  zároveň svojou obetavou prácou učíte 
mladú generáciu k úcte a hodnotám tradícií 
svojich predkov. Znamená to, že obec VA-
LASKÁ  ŽIJE.

Čitatelia VH, bývalí rodáci

Začiatkom roka nás potešila radostná  sprá-
va. A  nie jedna, ale hneď dve. Do našej va-
laštianskej rodiny sa narodili dve bábätká. 
Dvaja krásni  a  zdraví mládenci - Samko 
Vichr a  Filipko Pauliak. Aby naša informá-
cia bola úplná, dodávame, že Samko, kto-
rý sa narodil hneď po polnoci, je aj  prvým 
občanom  v breznianskom okrese a  Filipko 
druhým.  Obaja chlapci sa narodili 2. januára 
2021.

Plánovali ste, že Samko bude novoročné die-
ťa?
Samko je naše vytúžené bábätko. Termín na Nový 
rok nás tiež prekvapil, ale veľmi sme sa tešili.
Čo pre vás znamená príchod nového človieči-
ka do rodiny?  

Vážení čitatelia!
Samé ušľachtilé veci sa dejú v  našej ZŠ 
v tomto období pandémie:
•	 Zbieranie odpadkov okolo Hrona. Po-
kiaľ viem, tak dvakrát. Ďakujeme, mládenci. 
Kiežby bolo viacej takých a zbierali by sme 
odpadky nielen okolo Hrona, ale aj v našej 
prekrásnej prírode v okolí. 
•	 Altánky na Lipovej. Ďakujeme pani uči-
teľke a deviatakom z 9.B. Nech sa vám poda-
rí skultúrniť naše okolie  a my ostatní by sme 
sa tam mali správať slušne.
•	 Listy a darčeky od siedmakov do domo-
vov sociálnych služieb pre našich seniorov. 
Spríjemnili ste im chvíle a ak sa vám poda-
rí nadviazať s nimi kontakt, veľa sa môžete 
dozvedieť. Cenné rady a  skúsenosti overe-
né životom a vy im môžete veľa dať svojím 
záujmom. Ďakujeme, pani učiteľky, aj vám, 
siedmaci!
  Redakčná rada

Na zamyslenieHĽADÁME FILM

Z listu, ktorý prišiel do redakčnej rady

Prvý občan v breznianskom okrese pochádza z Valaskej
...Sme iba dvaja. Zrazu príde tretí,
po všetkých kútoch rozvešia svoj plač.
Pohľad sťa motýľ placho k matke letí, 
svetla už bude u nás nadostač.

V perinke leží malé neviniatko,
ten bezmocný, no najmocnejší kráľ.
Veď každá bolesť trvá iba krátko,
keď človek svetu lásku ukázal.

Každá bolesť na radosť sa mení,
keď rozvije sa jasnozrivý puk.
Aj šťastie rastie iba v utrpení,
hľa, už spína dvojo drobných rúk... 

Michal Chuda

Je to veľká zmena. Celé naše dni sa začali krútiť 
okolo Samka a prispôsobujeme sa mu, aby bol 
spokojný. Veľmi si užívame byť s ním.
Novorodenec „dá zabrať“, hlavne v  prvých 
mesiacoch svojho života. Aké dieťa je Samko? 
V noci spinká?
Samko je spokojné bábätko, ktoré veľa spinká a 
papá. Ale keď sa mu niečo nepáči, vie to dať hlas-
no najavo.
Samko sa narodil hneď po polnoci, vedeli ste, 
že bude  prvý, alebo ste sa túto skutočnosť do-
zvedeli až po pôrode? 
Že je prvý, som sa dozvedela až neskôr. Nepred-
pokladala som to, keďže sa na svet vypýtal až 2. 
januára.
Rodičom  a malému Samkovi prajeme pevné 
zdravie, veľa lásky, šťastia a radosti. Ďakuje-
me maminke Petre Fischerovej, že sa s nami 
podelila nielen o svoju radosť, ale  súhlasila 
aj s uverejnením fotografie ich synčeka.  

Rozhovor pripravila D. Králiková

Samko Vichr



je  situácia a my veríme, že sa postupne začne zlepšovať.
Či sa zlepšila, ťažko povedať, ale s nádejou sme čakali, či sa otvoria 
brány škôl. Dočkali sme sa. Mnohí neverili a spochybňovali návrat 
detí do škôl. Je pravda, že v situácii, keď koronavírus u nás ani zďa-
leka nebol rozšírený tak, ako dnes, boli školy zatvorené. Aj napriek 
tomu sme 8. februára v našej škôlke privítali väčšinu detí, na ktoré 
sme sa už veľmi tešili. Nezameniteľný džavot detí, ich smiech, ale 
aj malé hádky nám už chýbali. Či bolo toto rozhodnutie správne, 
ukáže len čas. Nám ostáva už len dúfať, že všetci to zvládneme 
v plnom zdraví. 
Deti nastúpili do materskej školy v čase, keď sme sa venovali téme 
fašiangov a  s  ňou spojených zábav a  radovánok. Čas na nácvik 

fašiangových hier, žartovných piesní a básní bol veľmi krátky, ale 
aj napriek tomu sme ich zopár zvládli. Deti sa oboznámili s tradí-
ciou fašiangov v našej obci, v regióne. V piatok, 12. februára sme 
uskutočnili po triedach karnevalovú veselicu, deti sa predviedli 
v  maskách, ktoré im pripravili rodičia. Zahrali sme sa, zaspievali 
a zatancovali žartovné hry, takže v našej materskej škole fašiangy 
boli. Deti sa veľmi tešili a zažili pravú, nefalšovanú fašiangovú zá-
bavu. Dopriali by sme ju všetkým.
Pretože tých negatívnych vecí okolo nás je viac ako dosť, napíšem 
aj niečo pozitívne. Podarilo sa nám v  spolupráci s  Technickými 
službami Valaská zabezpečiť vymaľovanie elokovaného praco-
viska, takže deti sa vrátili do čistých a  vymaľovaných priestorov. 
Čakali už len na ne. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom 
Technických služieb Valaská, ktorí tieto práce uskutočnili. Aby ich 
spravili včas, pracovali na  dve zmeny. Poďakovanie patrí aj všet-
kým zamestnancom materskej školy, ktorí sa podieľali na ich upra-
tovaní a estetickej úprave.
Nik z nás nemôže očakávať, že návrat do stavu a spôsobu žitia bude 
taký, ako bol pred pandémiou. Koronavírus zmenil svet a naše ži-
voty. Ak chceme byť v tomto roku spokojní a šťastní, snažme sa ku 
každému jednému dňu a k životu stavať aktívne a tvorivo, a prežiť 
ho zmysluplne. Podržme si v sebe nádej pre lepší zajtrajšok a tvor-
me príležitosti na šťastie pre seba a svoje okolie.

Mgr. Iveta Babčanová
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Zo života materskej školy
Rok 2020 určite nebol taký, ako sme si vlani na Silvestra priali. Ani 
vo sne nás nenapadlo, že  nasledujúcich dvanásť mesiacov si pre 
nás pripraví toľko výziev a obmedzení. Celý rok bol náročný, spre-
vádzaný neistotou, obavami nielen o seba a svoje zdravie, ale aj 
o svojich blízkych. Naštrbil náš bežný komfort a určite pozmenil aj 
naše plány. Museli sme spomaliť, pozastaviť sa a rozhliadnuť okolo 
seba, uvedomiť si, čo je pre nás dôležité a podstatné. S príchodom 
roku 2021 sme si všetci priali asi jediné, aby koronavírus, tak, ako 
prišiel, aj odišiel a s nádejou sme verili v pokojnejší život. Ale asi to 
bolo len prianie, nestalo sa tak. 

7. januára sme nastúpili  do práce a tešili sme sa, že sa stretneme 
s našimi najmenšími.  Tomu, že nám to nebude umožnené, sme 
do poslednej chvíle neverili. Otvorili sme materskú školu len pre 
deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí sú 
zamestnaní a nemôžu pracovať z domu. Aj toto nás potešilo a sme 
vďačné za to, čo funguje,  pretože materská škola bez detí nie je 
materskou školou. 

A opäť ten istý kolotoč. Neustále sledovanie diania na politickej 
scéne, meniace sa rozhodnutia našich politikov a  hygienikov na 
poslednú chvíľu, ktoré nám sťažovali  a sťažujú  prácu. Informácie 
pre rodičov poskytované z týždňa  na týždeň a neistota, čo bude 
dnes, zajtra. Zúfalí rodičia, ktorí s napätím očakávajú,   či už deti 
budú môcť nastúpiť do škôl, aby sa im dostalo patričného vzdela-
nia, aby sa deti konečne stretli so svojimi kamarátmi, spolužiakmi 
a mohli tak nerušene pokračovať vo svojom vzdelávaní sa. Takáto 
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Dňa 27.1 2021 som sa ja, Ján Sebastián Vilhan, spolu s mojím kamará-
tom Martinom Barabasom rozhodol pomôcť Hronu. Zobrali sme vrecia, 
rukavice a išli sme. Donútil nás k tomu smutný pohľad na stromy a  kry 
ovešané plastami a aj brehy na tom neboli inak. Veď na Hrone už ani 
nenájdete čisté miesto! Tieto smeti škodia ako rastlinám, tak aj živočí-
chom. Môžu sa zamotať do rôznych povrazov alebo sáčkov. Dokonca 
vodné živočíchy si môžu mikroplasty pomýliť s potravou, a to im môže 
spôsobiť poruchy trávenia, ba až smrť. A pritom stačí tak málo. Každá 
fľaša sa počíta. Veď za necelú hodinu sme vyzbierali štyri vrecia odpad-
kov. Nezabúdajme, že to nie sú naše smeti, ale je to naša planéta.

Ján Sebastián Vilhan

Len pred nedávnom skončil prvý 
polrok školského roka 2020/2021. 
V  minulosti v tomto období vr-
cholila plesová sezóna a  fašian-
gový čas. Našu školu sme mali tra-
dične vyzdobenú fašiangovými 
maskami, žiaci v triedach vymýš-
ľali program na karneval. Devia-
taci sa zamestnávali myšlienkou, 

ako vyzdobiť telocvičňu, aké pes-
ničky sa budú hrať na karnevale, 
kto bude moderátor a kto v poro-
te. Tento rok je to úplne iné. Ná-
stenky v  triedach sú vyzdobené 
jesennými motívmi, deviataci sú 
v  neistote, pretože nevedia, ako 
bude prebiehať monitor. V  telo-
cvični je síce rušno, ale len niekoľ-
ko hodín týždenne, keď sa obyva-
telia obce testujú antigénovými 
testami. Zdalo by sa, že škola je 
prázdna, ale nie je to celkom tak. 
V  priebehu ostatného polroka 
vzdelávanie prešlo niekoľkými 
zmenami. Na začiatku septembra 
sme sa museli popasovať s  prís-
nymi nariadeniami, ktoré nám 
nedovoľovali uskutočňovať tra-
dičné vyučovanie. Organizovali 
sme  projektové vyučovanie, ako 
napríklad: Európsky deň jazykov, 
Deň finančnej gramotnosti, do-
pravnú  či zdravotnú výchovu. 
Neskôr sme prešli na bežné vyu-
čovanie, ktoré však bolo poznače-
né protiepidemiologickými opat-
reniami. Zvykať sme si museli na 
nosenie rúšok, ranný filter, keď sa 
všetkým žiakom meria  teplota a 
musia si dezinfikovať ruky. Stra-
vovanie v  školskej jedálni je tiež 
poznačené prísnymi pravidlami. 
Okrem dezinfekcie rúk žiaci cho-
dia na obedy po skupinách, aby 
sa zabránilo premiešavaniu. To 
znamená, že žiaci z A triedy obe-
dujú  na jednej strane jedálne 

a žiaci z B triedy na druhej strane. 
Aspoň, že obedy chutia tradične 
dobre. Všetky  opatrenia robíme 
preto, aby sa žiaci čo najdlhšie 
vzdelávali prezenčne. Ale ako 
to už býva, vyššia moc zasiahla. 
Od konca októbra žiaci druhého 
stupňa prešli na  dištančnú formu 
vyučovania. Od začiatku školské-

ho roka sme sa na túto situáciu 
pripravovali. Na online vyučova-
nie nabehli bez väčších problé-
mov. Bola to nová skúsenosť pre 
učiteľov, žiakov, ale aj rodičov. 
Žiaci sa vzdelávajú  podľa reduko-
vaného  rozvrhu hodín, ktorý sme 
sa snažili upraviť tak, aby  neboli  
preťažení sedením pri počítačoch 
aj  telefónoch a  aby vyučovanie 
bolo čo najefektívnejšie. Nájsť tú 
správnu hranicu je náročné. Ve-
rím, že sa nám to podarilo. 
Nie všetci žiaci majú technické 
zabezpečenie na to, aby sa  pl-
nohodnotne  zapájali do online 
vyučovania. Hneď, ako to bolo 
možné, začali sme takýchto  žia-
kov vyučovať v malých skupinách 
po 5. Naši učitelia okrem toho, že 
vzdelávali žiakov online formou, 
museli pripravovať špeciálne za-
dania  pre žiakov bez prístupu k 
internetu, aby nestratili kontakt 
so školou a vzdelávaním. Neskôr, 
keď vláda zaviedla prísny loc-
kdown a  títo žiaci už  nemohli 
chodiť do školy ani v malých sku-
pinách,  pani asistentky a pani vy-
chovávateľky im nosili pracovné 
listy priamo domov.
Aj žiaci prvého stupňa si vyskúšali, 
ako prebieha online výučba hneď 
po vianočných prázdninách. Tak, 
ako žiakom na druhom stupni, 
aj im sa podarilo dobre nabehnúť 
na online vyučovanie a  mohli sa 
na hodinách stretávať so svojimi 

pani učiteľkami v  svojich izbách 
cez obrazovky počítačov. V  tom-
to období sme poskytli služby 
školského klubu Zebra pre žiakov 
rodičov z  kritickej infraštruktúry 
a rodičov, ktorí nemohli pracovať 
home office. Týmto žiakom sme 
poskytli možnosť zúčastňovať 
sa  online vyučovania. Toto bol 

moment, ktorý 
dúfam tak skoro 
nezažijeme, keď 
žiak sedí vo svojej 
prázdnej triede 
a rozpráva  so svo-
jimi spolužiakmi 
a  pani učiteľkou, 
ktorá vyučuje žia-
kov z  obývačky 
prostredníctvom 
p o č í t a č o v ý c h 
technológií. Takýto 
je v  súčasnosti ži-
vot v škole. Je síce 
poloprázdna,  nie-
kedy aj úplne bez 
žiakov, ale vyučo-

vanie inou formou v nej pokraču-
je. Pre všetkých je to nová skúse-
nosť. Otestovali sme iný spôsob 
výučby. Zistili sme, že učiť sa dá aj 
vtedy, keď sú triedy prázdne, žiaci 
sedia doma a  počúvajú vysvetľo-
vanie pani učiteľky.
Ale kolektív spolužiakov, kolegov, 

Škola naopak blízkosť ľudí, priateľské potľap-
kanie po pleci, obyčajné podanie 
rúk veľmi chýba. Verím, že sa toto 
náročné obdobie  čoskoro skončí 
a všetci sa stretneme, ako sme boli 
zvyknutí... PREZENČNE.
Touto formou by som sa chcela 
poďakovať všetkým zamestnan-
com školy za to, ako zvládajú rých-
lo sa meniace zmeny v živote ško-
ly. Všetkým rodičom za trpezlivosť 
a  pomoc pri dištančnej výučbe 
detí. Žiakom za snahu a  zodpo-
vednosť pri plnení tak odlišných 
školských povinností. V neposled-
nom rade pánovi starostovi, Mgr. 
Petrovi Jenčovi a pani prednostke, 
Mgr. Dane Kmeťovej za poskytnu-
tie ochranných pomôcok našim 
zamestnancom, za čističky vzdu-
chu pre žiakov školy, ktoré sme 
umiestnili v jedálni, kde sa strieda 
veľký počet ľudí, za rýchle zriade-
nie mobilného odberového mies-
ta, ktoré slúži aj pre zamestnancov, 
žiakov a rodičov našej školy. Dovo-
lím si povedať, že MOM- ku naša 
obec prevádzkuje na veľmi vyso-
kej úrovni, za čo patrí vďaka nielen 
vedeniu obce, ale všetkým, ktorí sa 
na jej chode podieľajú.
V  tomto náročnom, ťažkom 
a  smútkom poznačenom období 
je dobre vedieť, že žijeme v  obci, 
kde si ľudia pomáhajú, kde je cítiť 
spolupatričnosť, dobro a ľudskosť 
na každom kroku. 
Tak to cítim ja a viem, že spolu to 
určite zvládneme. 

PaedDr. Michaela Badinková
           

Čistenie 
Hrona



Ako pokračujeme s projektom Roots & Shoots
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Milí občania, na stránke našej obce a v decembrovom čísle VH ste mali 
možnosť prispieť svojím názorom k snahe žiakov 9.B obnoviť a skrášliť 
okolie altánkov na Lipovej, vyplnením dotazníka. Chceme sa vám poďa-
kovať. Ak ste tak neurobili, stále môžete nosiť odpovede pred knižnicu na 
obecnom úrade.

O AKÝ PROJEKT IDE?
Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne 
Jane Goodall. Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí 
o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli 
svojím konaním vytvárať lepší svet. Program umožňuje žiakom získavať 
povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľú-
čové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické 
myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komuni-
kačné zručnosti atď.).

ČO SME UŽ ZREALIZOVALI:
1. Žiaci hlavného tímu deviateho ročníka ZŠ J. Simana vo Valaskej absol-
vovali 25.11.  stretnutie s pánom starostom našej obce, pánom  Petrom 
Jenčom, kde ho oboznámili s cieľom nášho projektu. Pán starosta ich 
ubezpečil o spolupráci a poskytol im dôležité potrebné informácie k re-
alizácii projektu. Ďalšie stretnutie sa malo uskutočniť v polovici januára, 
bohužiaľ, vzhľadom na lockdown v krajine to nebolo zatiaľ možné.
2. Okrem toho sme sa 1. 12. stretli aj s vedúcim urbárskeho spoločenstva 

   Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo 
Olympiády v anglickom jazyku. Našu základnú 
školu zastupovala víťazka školského kola Len-
ka Kučeráková z triedy 9. B. Súťažila v kategó-
rii 1B (to sú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka). 
Súťaž prebiehala online cez počítač. Žiaci riešili 
náročný test, ktorý sa skladal zo 4 častí – gra-
matika, slovná zásoba, čítanie s porozumením 
a posluch. Spolu mohli súťažiaci získať až 45 bo-
dov, ale na vypracovanie mali obmedzený čas 
-  maximálne 30 minút.
   Lenka skončila ako úspešná riešiteľka na krás-
nom treťom mieste. BLAHOŽELÁME!!! Od prvé-
ho miesta ju delili len 3 body.
•	 Lenka, prezradila by si nám niečo o  tvo-
jom spôsobe štúdia angličtiny? Akým spô-
sobom sa zdokonaľuješ, čo ťa najviac baví 
a zaujíma? 
Lenka: O angličtinu som sa najprv veľmi neza-
ujímala, ale keď som začala pozerať zahranič-
ných youtuberov, filmy v inom jazyku alebo som 

vo Valaskej, pánom Porubským, ktorý bol ochotný spolupracovať. Ďalšie 
stretnutie máme dohodnuté na január, ale pre súčasnú situáciu musíme 
čakať na vhodnú dobu.
3. V mesiaci december sa niektorí žiaci stretli aj s pánom Múkom, ktorý 
nám podal veľmi cenné a zaujímavé informácie týkajúce sa lokality Li-
pová.
4. Žiaci vytvorili online dotazník + dotazník do Valaštianskeho hlásnika.
5. Žiaci vytvorili funpage stránku pod názvom:  ZŠ Valaská 9.B – Reno-
vácia altánkov vo Valaskej – Projekt Roots&Shoots
6. Žiaci sa podieľali na vytvorení spoločného loga, motívu projektu, na-
kreslili náčrt, ako by malo okolie altánkov vyzerať.
7. Žiaci sa snažia vyhľadávať firmy, spoločnosti, ktoré by nám mohli mate-
riálne alebo finančne pomôcť.
8. Žiaci vyhľadávali množstvo informácií aj cez internet, mali spoločné 
stretnutia.
9. Žiaci pracujú na vytvorení prezentácie, ktorá je potrebná pri obhajobe 
projektu.

ČO PLÁNUJEME?
1. Na január sme mali mať aj stretnutie s členmi Komisie životného pros-
tredia na OcÚ vo Valaskej, avšak aj to je preložené na neurčito. 
2. Koncom februára nás čaká obhajoba projektu pred komisiou, kde mô-
žeme získať grant v hodnote 400 €.
3. Počas mája - júna by sme chceli náš projekt realizovať priamo na Li-
povej.
4. V júni by sme chceli usporiadať slávnostné stretnutie s pozvanými hos-
ťami a verejnosťou priamo pri altánkoch na Lipovej.
Dúfame, že situácia sa zlepší a nám sa podarí úspešne zrealizovať projekt, 
na ktorom deťom veľmi záleží.

Mgr. J. Pohorelcová  

spoznávala komunity v zahraničí, tak som zisti-
la, že sa mi tá angličtina môže hodiť. 
•	 Máš obľúbený film, seriál alebo youtube-
ra, ktorého sleduješ? 
Lenka:  Angličtinu sa neučím z učebníc a zošitov, 
ale z  internetu. Stačí len, keď začnete sledovať 
zahraničných tvorcov alebo keď sa budete roz-
právať s niekým zo zahraničia. Mám aj obľúbe-
ných youtuberov a tvorcov, ale moji najobľúbe-
nejší sú írsky youtuber Jacksepticeye a americkí 
herci Bryan Dechart a Amelia Rose Blaire.
•	 Si spokojná so svojím dosiahnutým vý-
sledkom v  okresnom kole Olympiády z  an-

gličtiny?
Lenka: S mojím výsledkom z angličtiny som spo-
kojná, ale mohlo to byť aj lepšie. 
•	 Viem, že okrem angličtiny veľmi rada ma-
ľuješ a  kreslíš. Čo by si chcela v  budúcnosti 
robiť? Čomu by si sa chcela venovať?
Lenka: V budúcnosti sa chcem venovať grafike. 
Kreslenie ma celkom baví.  V  digitálnom svete 
je viac možností a  techník maľovania, takže si 
myslím, že ma to bude celkom baviť.
•	 Chcela by si niečo odkázať na záver? Na-
príklad nejaký odkaz ostatným študentom 
- ako zostať motivovaný v  štúdiu cudzieho 
jazyka?
Lenka: Na záver vám len poviem, že nie všetko 
nájdete v učebnici. Čo sa cudzích jazykov týka, 
internet je omnoho lepšie miesto na učenie ako 
učebnica. Dobrý youtube kanál na učenie sa 
v  anglickom jazyku je napríklad náučný kanál 
The infographics show alebo pre zábavu ešte 
odporúčam britského youtubera DanTDM.
Ďakujeme krásne za rozhovor!

Rozhovor vám sprostredkovala 
Lenkina vyučujúca angličtiny  - Ing. Slezáková, 

ZŠ J. Simana, Valaská

ANGLIČTINA 
ÚSPEŠNE

Podporné stanovisko starostu obce, Mgr. Petra Jenču:
Musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený návrhom našich 
deviatakov o možnosti zapojenia sa do projektu a aktivitami, ktoré sú 
jeho obsahom. A som veľmi rád, že máme takých vnímavých mladých 
ľudí, keďže im nie je ľahostajné ani prostredie, v ktorom žijú, a ani čo sa 
v obci deje. Prostredníctvom tohto projektu preukazujú naši mladí záu-
jem a chuť riešiť problémy, prekonávať prekážky, len aby dosiahli cieľ. Ve-
rím, že aj nás vnímajú ako partnera, ktorý im bude s realizáciou projektu 
pomáhať, keď bude treba. Nesuplujú obec, chcú dokázať sami sebe, ale 
aj okoliu, že sú schopnými mladými ľuďmi, ktorých rôzne výzvy sú ich sti-
mulátormi do ďalšieho života. 
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,,Aj v  obci Valaská sa obyvatelia zapojili do Nežnej revolúcie. Stretnutia 
organizovali v  kostole, na námestí, pred požiarnou zbrojnicou v  ma-
terskej časti obce. Zneli básne, hymna, príhovory. Organizovali sa rôz-
ne stretnutia, sviečkový pochod, besedy v kostole, v  kinosále. Tak ako 
v roku 1968, aj v novembri 1989 odzneli v našej obci piesne Karla Kryla, 
pieseň Marty Kubišovej – Ať mír dál zústává s touto krajinou, recitovala sa 
báseň BYŤ od Michala Chudu. V obci pôsobila tiež skupina nadšencov, 
ktorí zastupovali Verejnosť proti násiliu /v Čechách to bolo Občianske 
fórum/.” 

Samuel Kňaze
.................................................................................................................................................
,,Od Nežnej revolúcie uplynulo viac ako 30 rokov. Čo sa zmenilo od roku 
1989 a ako? Pojem ,,nežná revolúcia” neoznačuje len 17. november, 
ale celé časové obdobie od 26. novembra do 29. decembra. Komunisti 
boli u nás pri moci od februára 1948 aj napriek tomu, že na Slovensku 
právoplatné voľby vyhrala demokratická strana. Ľudia, ktorí nesúhlasi-
li s názorom vlády, boli trestaní. Médiá i tlač boli kontrolované vládou. 
Zmenila sa situácia na Slovensku 
alebo sa vraciame k starým zvy-
kom? Od obdobia Nežnej revolú-
cie sa určite veľa vecí zmenilo. Ako 
to býva, každá vec má svoje plusy 
i mínusy. Jednou z mnohých vý-
hod, ktoré prišli s demokraciou, je 
možnosť cestovania. V minulosti 
si ľudia nevedeli svet za hranicami 
ani v myšlienkach predstaviť. Do-
volenka v zahraničí teda nikomu 
ani neprišla na rozum. Ďalšia z vý-
hod terajšieho režimu je aj slobo-
da tlače. Ak sa na Slovensku či vo 
svete niečo stane, bezpochyby nás 
o tom média informujú. Avšak ani 
v súčasnosti nemožno dostupné informácie považovať za stopercent-
ne spoľahlivé. Každý si chce pritiahnuť čo najviac čitateľov a preto sú 
články mnohokrát zveličené a nadpis je často takpovediac ,,clickbait”. Aj 
preto vznikajú mnohé nedorozumenia a pochybnosti o relevantnosti 
článku. Vážim si slobodu, ktorú mám, a nechcela by som o ňu prísť. Ne-
viem si ani predstaviť, aké to muselo byť, žiť v dobe, v ktorej by som bola 
stíhaná za odlišný názor. Pokiaľ mám právo vyjadriť svoj a rozhodovať o 
svojom vlastnom živote, cítim sa byť slobodná.
Aj keď sa mnoho vecí od roku 1989 na Slovensku zmenilo, ešte stále je 
na čom pracovať. Ak sme slobodní, dokážeme to.” 

Lucia Štekláčová
.................................................................................................................................................
,,Aj keď som Nežnú revolúciu nezažil, viem o  nej niečo z  rozprávania 
rodičov a starých rodičov. Ľudia v tej dobe neboli spokojní s režimom 
a  tým, čo prikazoval, napr. že nemôžu cestovať do západných krajín 
a slobodne hovoriť svoj názor. A tak sa rozhodli vyjsť do ulíc a pokoj-
ne a nenásilne protestovať. V dnešnej dobe ľudia tiež protestujú proti 
nariadeniam vlády. Aj ja si myslím, že to nie je všetko úplne v poriadku. 
Keď pozerám niekedy u starkej v televízii správy, tak sa často dozviem  
podľa mňa skreslené informácie. Podľa mňa informácie neprikrášľujú, 
ale ich podávajú tak, že v ľuďoch vzbudzujú strach.
Sloboda je pre mňa to, keď môžem chodiť a cestovať kam chcem a slo-
bodne sa rozhodovať, konať a hovoriť svoj názor.” 

Florián Pacera
.................................................................................................................................................
,,Každý rok si 17. novembra pripomíname pád totalitného komunistic-
kého režimu. Mnohí na toto obdobie spomínajú v dobrom, iní v zlom. 
Prečo je to tak? 
Za socializmu mal každý prácu, domov, sociálne istoty a ľudia sa nemu-

Názory žiakov na Nežnú revolúciu
seli akoby už o nič starať, no žiadnu slobodu. Ak mal človek iný názor 
a nebál sa ho aj verejne prejaviť, ak bol niekto proti politickému systé-
mu v štáte, skončil vo väzení alebo stíhaný, sledovaný či znevýhodnený. 
A postihované boli celé rodiny, rodinní príslušníci „nepriateľov štátu“ žili 
v strachu. Alebo ľuďom zoštátnili ich majetky, aby gazdovia nemali viac 
ako chudobní robotníci.  Prísť takto o vlastné polia, na ktorých pracovali 
vlastnými rukami celé generácie, gazdovstvá či lesy, bolo veľmi nespra-
vodlivé. Nemohlo sa len tak vycestovať z krajiny, maximálne do socialis-
tických krajín, aj to len tým, ktorým to schválili. Možno mal každý prácu, 
ale jej prideľovanie tiež nebolo celkom spravodlivé. Vedci, doktori, vy-
študovaní odborníci, pokiaľ nesúhlasili s režimom, skončili ako vrátnici 
alebo na iných neodborných miestach.  Moja prababička mi rozprávala, 
že chcela ísť študovať na konzervatórium. Kvôli tomu, že jej mama bola 
veriaca,  čo bolo v tej dobe neprípustné,  štát jej to neumožnil. Išla štu-
dovať za zdravotnú sestru, čo nie je zlé, ale nemohla si splniť svoj sen. 
V novembri 1989 vyšli do ulíc najprv študenti a neskôr sa k nim pridali 
mnohí ďalší ľudia a známe osobnosti, aby spolu vybojovali slobodu. 

To sa im aj podarilo a  veľa 
vecí sa zmenilo. Keď sa po-
zerám na zábery z tej doby, 
cítim úplne inú atmosféru. 
Súdržnosť ľudí.  Ale keď 
vidím dnes, niekde na in-
ternete, zábery z  protestov 
alebo si čítam komentáre 
pod rôznymi príspevkami, 
až sa mi nad niektorými 
zastavuje rozum. V dnešnej 
dobe máme toľko možnos-
tí. Ak sme šikovní, môžeme 
ísť študovať na kvalitné ško-
ly a aj do zahraničia. Máme 
voľnosť prejavu, slobodu 

cestovať, kúpime si, čo chceme, ak na to máme,  nielen to, čo majú 
v obchode a nič viac. Niektorí ľudia si demokraciu zle vysvetľujú.  Veľ-
ký vplyv na dnešných ľudí majú médiá a hlavne sociálne siete. Máme 
možnosť sa ku všetkému vyjadriť, všetko okomentovať, ale často to 
robíme veľmi agresívnym a vulgárnym spôsobom a riešime maličkos-
ti. Vzniká vďaka tomu veľa zbytočných konfliktov. Aj v súčasnosti sme 
obmedzení, no  úplne z iných príčin ako v socializme.  Pandémiou, s 
ktorou teraz bojuje celý svet. Nejaké opatrenia byť musia, aby neu-
mierali tisícky ľudí ako v Taliansku, Španielsku, či v USA, aby nesko-
labovalo zdravotníctvo, lekári a  sestričky. Neviem posúdiť, či sú tie 
opatrenia správne, ale určite sú potrebné. Spomínané sociálne siete, 
zbytočné konflikty a nenávisť vyústili okrem iného aj do terajších pro-
testov proti vláde, opatreniam a obmedzenej slobode. Ľudia, ktorí sa 
ich zúčastnili, boli iba agresívni, vulgárni a nič nedosiahli. Poniektorí 
očividne ani nevedeli, čo robia, len nasledovali iných a chceli sa vy-
kričať. Veľmi ma prekvapilo, keď som tam videla aj malé deti, ktoré 
nemohli ani tušiť, prečo tam vôbec sú. 
Celkom sa bojím o budúcnosť nášho štátu. Nikto nechce prísť o prácu, 
to chápem, pretože treba z niečoho žiť. Túto istotu mali ľudia v socia-
lizme. Takže v niečom to bolo aj dobré. Neviem to presne posúdiť, ne-
žila som vtedy, ale z toho, čo som sa dočítala alebo som počula, majú 
ľudia na to rôzne názory. Asi to závisí od toho, kto čo získal alebo kto 
čo stratil. Myslím si ale, že systém, ktorý zatvára, prenasleduje ľudí pre 
iné názory, štát, ktorý im zakazuje cestovať, obmedzuje ich slobodu, 
štúdium, zakazuje vyznávať svoje náboženstvo, nie je dobrý a spra-
vodlivý. Všetko má svoje za a proti. Ani dnes nie je svet spravodlivý 
a pokiaľ budú ľudia ľuďmi, asi ani nikdy nebude.” 

Peťa Senčeková

Pokračovanie z minulého čísla
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Naša rodina má zatiaľ šťastie, nikto sme neochoreli. 
Ale tento vírus nám ukradol slobodu a spoločné chví-
le a zážitky. Museli sme zrušiť výlet do Petrohradu, aj 
oslava starkinej sedemdesiatky bola skromnejšia. 
Otec už na začiatku povedal, že to bude trvať mini-
málne rok, tak sme si pivnicu prerobili na fitko. Tam 
som sa naučil penetrovať, maľovať a teraz chodíme 
cvičiť takmer každý druhý deň. Oco ma tiež naučil, ako 
investovať na akciových trhoch, a robili sme domácu 
basturmu, na ktorú si recept priniesol z ďalekého Ar-
ménska. Mame som samozrejme pomáhal so všet-
kým, čo sme potrebovali, či už nákup, alebo ma nau-
čila variť vynikajúci hovädzí Stroganov. Keďže chcem 
študovať smart technológie, začal som sa učiť základy 
programovania v Pythone a HTML. Po troche snaženia 
som vytvoril svoju prvú webstránku a som na to hrdý, 
lebo som ju spravil úplne sám. Je mi smutno z tohto 
celého obdobia, lebo ľudstvo sa nepoučilo z  histórie. 
Bol tu čierny mor, španielska chrípka a ľudia robia stále 
tie isté chyby. Oco povedal, že príde časom ešte silnejší 
vírus a ľudia nebudú zase pripravení. 
Samko Švajka, 9.A

Covid ma obral o mnoho vecí, či už v škole alebo v 
normálnom živote. Nemôžem s tým vôbec nič urobiť. 
Jediné čo môžem - prispôsobiť sa, chrániť sa a dúfať, 
že to čím skôr skončí. 
Ocina mám v prvej línii, čo znamená, že to môžeme 
veľmi ľahko chytiť. Je veľmi často v kontakte s  na-
kazenými, a  tak, aby sa ochránil, musí si obliekať 
skafander. Pacienta musia vyzdvihnúť niekedy aj 
na piatom poschodí, no a v tom obleku to teda nie 
je sranda. Zatiaľ sme však covid nechytili. Nebaví ma 
stále čučať do obrazoviek. Či už do počítača alebo 
do mobilu. Keď máme v jeden deň veľa online hodín, 
a potom aj úlohy, hrozne ma večer bolia oči. Asi od 
piateho ročníka som sa tešila na deviatku. Ako bu-
dem organizovať všetky tie super veci, ktoré vždy 
organizovali deviataci. Trošku som im aj závidela. 
Teraz, keď som mala byť „na rade“, aj s celou triedou, 
pol roka je fuč a my trčíme doma. 
Som rada, že môžem byť na Slovensku počas tejto 
pandémie, aj keď radšej by som asi bola niekde, kde 
corona vôbec neexistuje. Aj keď by som síce nebola 
doma, stále by to bolo asi trošku lepšie. Doma sme 
štyria v dvojizbovom dome, no a keď mám hodinu aj 
ja, aj môj brat a dokonca aj skoro ráno, býva to väč-
šinou problém. Prečo? Pretože ak má ocino dokonca 
ešte aj zlú nočnú a chce spať, musíme ho zobudiť, 
aby si ľahol do obývačky a my máme obaja hodinu 
v spálni. V kuchyni sa byť nedá, pretože rodičia si 
tam robia raňajky, kávu, šuštia, buchocú a ja mám 
potom z hodiny veľké NIČ. No v covide som našla 
aj pozitíva (nie, nie som pozitívna). Aké? Sama síce 
poriadne neviem, ale neberiem to ako koniec sveta. 
Nech už je to preč...

Gabika Nomilnerová, 9.A

Kým ostatní pod rúškom strachu dovolia, aby im pan-
démia zničila psychické zdravie, ja si nechávam hlavu 
čistú a  snažím sa myslieť pozitívne. Som zástancom 
toho, že veci treba nechať plynúť a všetko sa deje pre 
nejaký dôvod, aby nás to niečo nové naučilo, aj keď 

Čo nám dala a vzala pandémia

nám to mnohokrát môže veľa vziať. Prichádzame o 
momenty v  škole, čo ma istým spôsobom mrzí, pre-
tože tieto chvíle nám už nikdy nikto nevráti. Myslím 
si, že toto obdobie má aj svoje pozitíva, ale to už závisí 
od každého človeka, či nejaké dokáže nájsť aj vo chví-
ľach, kedy nie všetko vychádza podľa našich predstáv. 
Chýba mi sociálny kontakt so spolužiakmi a  určite si 
ich budem vážiť viac, pretože počas pandémie som 
pochopil, že nie sú samozrejmosťou. Najdôležitejšou 
hodnotou počas pandémie je pre mňa rodina a  ľu-
dia, ktorých mám rád, a čas strávený s nimi si vážim 
viac, ako predtým. O podvodoch politickej moci počas 
pandémie a  o  manipulácii niektorými západom fi-
nancovanými médiami a politikmi je aj škoda hovoriť. 
Najviac ma mrzí, že kvôli ich právne nulitným a nee-
fektívnym rozhodnutiam ľudia prichádzajú o zamest-
nanie, ekonomika sa dostáva do obrovskej recesie. 
Pred vírusom sa chránim najmä tým, že sa nenechám 
ovplyvniť negatívnymi správami, a tým sa udržiavam 
v psychickej pohode. Aj keď sa tlak každý deň stupňuje, 
verím, že jedného dňa bude všetko také, ako predtým.  
Adam Vozár, 9.A  

Bežný deň - ak mám porovnať prvú a  druhú vlnu 
pandémie, sa od seba neskutočne líši, prvá bola 
jednoduchá, mohla som chodiť von, športovať, uči-
telia od nás nevyžadovali tak veľa, mohla som sa 
stretávať s kamarátmi. Zato druhá vlna vôbec nie je 
taká jednoduchá, máme veľa úloh, viac ako v škole, 
písomky náročnejšie, na vypracovanie menej času, 
niektoré dni mávame aj 5 online hodín, čo znamená, 
že sa od počítača ani nepohneme, a keď už skončia 
hodiny, musíme urobiť všetky tie úlohy. Je to nároč-
nejšie aj v tom, že musíme chodiť na testy, nemôžme 
chodiť von, veľa ľudí som od posledného dňa školy 
ani nevidela. Niekedy mám pocit, že už sa doma ne-
mám kde pohnúť, asi to je tým, že som tu vlastne od 
novembra zavretá. :-) Naučila som sa veľa nových 
vecí, začala som oveľa viac čítať knihy, ale inak som 
sa nenaučila variť, piecť, naučila som sa porozumieť 
tomu, že každý človek má svoju hodnotu a zaslúži si, 
aby sa k nemu ľudia správali férovo. Pandémia mi 
dala veľa, pretože už vidím veľa vecí inak, ale záro-
veň mi strašne veľa vecí, na ktorých mi neskutočne 
záležalo, zobrala. Prišla som aj o možnosť stretávať 
sa so svojou prastarkou, ktorú som naposledy videla 
na Vianoce 2019. Už si ani nepamätám, kedy som 
išla do obchodu, autobusu alebo školy bez rúška 
(alebo vôbec išla). Najviac mi chýbajú ľudia, ktorých 
nemám šancu vidieť, ktorí odo mňa bývajú ďalej, 
chýbajú mi aj večerné lyžovania, na ktorých sme sa 
celé leto dohadovali, a nič z toho nie je. 

Lucka Gonosová 9.A

Ja som za ten čas extrémne zlenivela. Vnímam to 
ako svoje veľmi veľké negatívum. Ako aj to, že som 
sa prestala socializovať. Celkovo som sa izolovala od 
sveta. Mrzí ma to. Prišla som o veľa zážitkov a vecí, 
ktoré som chcela spraviť, zažiť. Inak mi to už celé lezie 
dosť na nervy. Som doma už príliš dlho a je tu celkom 
chaos. Potrebovala by som kus ticha a kľudu. Aspoň 
som mala viacej času na premýšľanie. Dosť som sa 
zamýšľala nad vecami a nad tým, aká chcem byť a v 

čom sa chcem zmeniť. Teraz sa cítim určite lepšie ako 
napríklad v prvej karanténe. Ako som nemala čo ro-
biť, začala som pozerať kopec seriálov a tráviť oveľa 
viac času za mobilom. Myslím, že som sa vďaka tomu 
aspoň o trochu zlepšila v angličtine. Moje bežné dni 
vyzerajú nejak tak, že vstanem, mám školu, a potom 
ani neviem. Čas proste plynie a ja si niečo vždy nájdem. 
Väčšinou sa cítim dobre, smejem sa, aj keď  často bý-
vam nervózna. Alebo nahnevaná. Vírusu sa nebojím, 
už som ho s celou rodinou prekonala a  chvalabohu, 
sme všetci v poriadku. Rada by som sa vrátila do čias 
pred karanténou. Vlastne, kto nie? Chýba mi sloboda. 
A moje celkom socializované, nelenivé ja. Ale aj toto 
ma určite niečomu naučilo. Nakoniec všetko zlé je na 
niečo dobré. Premýšľam, či by som šla radšej do ško-
ly alebo zostala doma. No v niečom mi vyhovuje aj 
dištančné vyučovanie. Nemusím až tak skoro vstávať 
a chystať sa, mám menej hodín a tiež viac pohodlia. 
No lepšie sa učí v škole medzi ľuďmi. Je iné vidieť pia-
tich spolužiakov cez tablet a reálne s nimi byť. Navyše 
sme v poslednom ročníku. Nikdy by mi ani nenapadlo, 
že o to všetko prídem. Vždy som sa na tie akcie tešila. 
No myslím si, že do školy ešte dlho nepôjdeme. Dúfam, 
že to už čoskoro skončí a všetko bude opäť v akom-ta-
kom normále. Nechcem stráviť polku svojho života 
doma s mobilom.
Petra Senčeková, 9.B

Obdobie pandémie prežívam skoro normálne. 
Dištančné vzdelávanie mi celkom vyhovuje, ale 
niekedy to moju rodinu dosť obmedzuje. To, že nie 
som v škole, mi nie je veľmi ľúto, ale aj tak mi budú 
niektoré okamihy chýbať. Počas voľného času ma 
pandémia nijako veľmi neobmedzuje, stále chodím 
do prírody a robím to, čo ma baví - dávam do lesa 
fotopascu a občas na nej natočím pekný záber jele-
ňa alebo iných divých zvierat. Cez toto obdobie som 
sa naučil viac si vážiť slobodu. Najviac mi chýbajú 
sesternice a  bratranci, lebo niektorých som nevidel 
už vyše desať mesiacov.

Florián Pacera, 9.B

Pandémia. Ani neviem, čo to pre mňa znamená, nejaká 
skúsenosť, skúška ľudstva - ako sa zachováme a či sme 
sa ešte stále nepoučili z minulých rokov. Je to obdobie 
samoty a  smútku, ale pre mňa rok 2020 bol jeden z 
najlepších. Toto obdobie vnímam ako celkom chao-
tické a neusporiadané, napriek tomu sa nám všetkým 
spomalil život, trochu zvoľnil a nie sme takí uponáhľaní 
v tejto modernej dobe. Prežívam ho v kruhu svojich naj-
bližších, celkom smutne a stresujúco, o to viac unavene 
a znechutene. V škole sme prišli o akadémiu, výlet do 
Osvienčimu, všetky príležitosti, vystúpenia pred da-
vom, spoluprácu a  zážitky, posledný rok v škole. Nie-
ktorí o prvé lásky, iní o zaujímavé zážitky, ja ako pred-
sedníčka žiackeho parlamentu som tiež stratila veľa. 
Vždy som chcela byť na nejakom takomto ,,poste“, je 
to obrovská česť, o dosiahnutie ktorého som sa snažila, 
bohužiaľ, nevyužila som ho a snaha za tých všetkých 
deväť rokov bola zbytočná. Prišli sme aj o časť minulé-
ho roka, nie sme pripravení na stredné školy. Bežný deň 
trávim s ocinom a psíkom, snažím sa neprokrastinovať 
a robiť niečo zmysluplné, ale úprimne, je to ťažšie, ako 
si mnohí myslia. Keď ste zavretí doma medzi 4 stena-
mi, keď potrebujete najviac sociálny život a stretávať 
sa. Moje dni vypĺňa najviac škola, sedenie 8 hodín za 
počítačom a potom ešte za knihami. Niekedy cvičenie 
a turistika. Volanie s priateľmi a každodenné riadenie, 
nesmie chýbať Netflix a YouTube. Čím viac som doma, 
tým viacej to tu nenávidím, neviem sa sem už akoby 
zmestiť, potrebujem odísť preč, z pohodového miesta 
na oddych a zábavu vzniklo niečo tak deprimujúce. 
Sme v strašne labilnom veku a mnohí z nás máme 

Už niekoľko mesiacov sú žiaci škôl zavretí doma a vzdelávajú sa prezenčne. Mnohí z nich kedysi snívali 
o tom, aké by to bolo nechodiť do školy a mať trebárs 2 roky prázdnin. Časť ich snov sa možno naplnila, 
do školy sa nechodí, vzdelávajú sa modernou formou. Opýtali sme sa žiakov 9. ročníka ZŠ J. Simana, čo 
si o tejto situácii myslia dnes. Ako pandémia zasiahla do ich životov a ovplyvnila ich? Ako ju vnímajú a 
prežívajú? O aké momenty v škole boli ochudobnení? Ako vyzerá ich bežný deň, aké aktivity prevládajú 
u nich po tieto dni? Naučili sa niečo nové? Čo im toto obdobie dalo alebo vzalo, čo im najviac chýba? 
Začali si vážiť niečo viac ako predtým, naučili sa bez niečoho žiť? Čítajte a dozviete sa viac.

(Dokončenie na str. 16)
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Predstavujeme nového prednostu

Touto cestou by sme chceli poprosiť všetkých  priateľov a zná-
mych o darovanie 2% z daní pre nášho syna, Davidka Hučka, po 
vážnom úraze mozgu  na jeho ďalšiu liečbu a rehabilitácie.
Aj vďaka  vám Davidko pomaly napreduje, začíname úplne od 
začiatku, veríme, že to  dáme. 
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí  Davidkovi pomáhate  a veríte 
mu. 

Darovať môžete prostredníctvom Občianskeho združenia Pekný 
deň.
IČO: 37953761
Právna forma: združenie
Obchodné meno: Pekný deň, Valaská
Sídlo: Námestie 1. mája 460/8, 976 46  Valaská

Vypísané a podpísané tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu za-
platenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane nám môžete do-
ručiť osobne alebo poštou na adresu: Adriana Hučková, Partizánska 
cesta 16, 976 46  Valaská.

   Pri televízore nikdy nezažijeme to, čo skutoč-
ne obohatí náš život. Vymyslení ľudia, vymys-
lené príbehy, ktoré nám len kradnú drahocen-
ný čas. Sú však reálni ľudia v našich rodinách, 
práci, školách, či nemocniciach, ľudia, ktorých 
možno ani  osobne nepoznáme. Práve oni 
môžu pozitívne ovplyvniť naše životy. 
Na prechádzkach popri Hrone skoro pravidel-
ne stretávam dva staručké manželské páry. Je 
radosť ich pozorovať, vždy vo mne zanechajú 
ten krásny hrejivý pocit lásky, dobroty a obe-
tavosti. Aj vďaka nim ešte stále verím, že pravé 
hodnoty budú zachované aj pre ďalšie generá-
cie. Raz som čítala odpoveď staručkých man-
želov na recept dlhého a krásneho manželstva. 
Ako znela? ,,Žili sme v dobe, keď sa pokazené 
veci nevyhadzovali, ale opravovali.“ Aké vzácne 
musí byť, prežiť bok po boku, ruka v ruke a srd-
ce pri srdci celý život. Tieto dva manželské páry 
sú dôkazom, že slová ,,v dobrom aj zlom, v zdra-
ví a chorobe“ nie sú prázdnou prísahou, ale ich 
skutočným rozhodnutím, za ktorým ešte stále 
pevne stoja. Prvý pár manželov sa prechádza 
držiac sa za ruky. Keď som minule pomaličky za 
nimi kráčala s kočíkom, mala som silný zážitok. 
Ich milé slová smerované od jedného k druhé-
mu boli ako harmonická hudba úcty a lásky. 
Toľko rokov spoločného života, počas ktorého 
si určite preskákali rôznymi situáciami. A pred-
sa sa to silné puto a vzájomná neha z nich ne-
vytratili, práve naopak. Vždy, keď ich stretnem, 
vyzerajú veľmi šťastne a uspokojene, s úprim-
ným úsmevom na tvári. Pred nejakým časom 
som sa im zdvorilo prihovorila so slovami: ,,Pre-
páčte. Chcem vám len povedať, aké je to krás-
ne, že po toľkých rokoch spoločného života sa 
stále držíte za ruky. My sme s manželom spolu 

PROSBA O DAROVANIE 
2% Z DANÍ

V  prípade osobného vybavenia na daňovom úrade, nám, prosím, 
pošlite vyššie uvedené tlačivá oskenované (prípadne fotka z  mo-
bilu) na email huckova.ada@zoznam.sk, alebo sms správou na t. č.: 
0903021456.

Zo srdca ďakujeme. 

12  rokov a veľmi si želám, aby sme vydržali je-
den pri druhom, tak, ako aj vy, celý život.“ Oba-
ja sa usmiali a poďakovali. Pani povedala, že 
manžela musí držať, lebo kvôli zákalu už nevi-
dí. A hneď na to dodala, že by ho držala pevne, 
aj keby videl. Bola som dojatá, ešte chvíľku som 
s nimi kráčala a pokračovali sme v príjemnom 
rozhovore. Ten krátky čas s nimi mi tak veľa dal. 
Druhý manželský pár sa za ruky nedrží. Nemô-
žu, starší pán tlačí svoju milovanú manželku na 
vozíku. Chodí ju každý deň pozerať do domo-
va dôchodcov, pretože potrebuje odbornú sta-
rostlivosť. Vždy, keď je dobré počasie, berie ju 
von. Tá starká je úplne zohnutá, snaží sa hlavu 
držať hore, aby ešte videla krásu okolo seba. A 
ja zas vidím krásu a dobro, keď ich stretnem. 
Jeden deň som popri nich prešla, pán sedel 
na lavičke, držal manželkinu hlavu vo svojich 
dlaniach. Hladkal jej vlasy, dával pusu na čelo 
a modlil sa za ňu. Zhlboka som sa nadýchla a 
išla so synčekmi ďalej, so slzami v očiach. V srd-
ci som aj ja prosila Boha, aby im doprial ešte 
veľa takýchto krásnych momentov. Ani len ne-
tušili, koľko dobrého mi v tú chvíľu umožnili vi-
dieť. Takíto ľudia sú hodní, aby sme pozorovali 
ich životy viac, ako životy ,,hviezd” v TV. Pravé 
hviezdy žijú a chodia medzi nami, ľudia, ktorí si 
vážia skutočné hodnoty. Pre mňa sú hviezdami 
títo vzácni manželia. Pozorne sa rozhliadnime 
a určite ich v našom okolí uvidíme oveľa viac. 
Ľudia, z ktorých si môžeme vziať ten najlepší 
príklad. Ľudia, ktorí to dobré a hodnotné roz-
dávajú okolo seba. A niekedy si to ani neuve-
domujú, aké šťastie je stretnúť ich aspoň na pár 
minút a akí sme vďační Bohu za nich. Ako veľa 
nám dajú len tým, že sú. 

Katarína Štugnerová

depresie, problémy. Dospelí chodia viac aj von, majú 
povinnosti a prácu, ale čo my? Späť k pozitívnemu, od 
začiatku korony som sa naučila chodiť na turistiku. Na-
učila som sa strihať psa, meniť kolesá na aute, dôklad-
ne umyť auto. Naučila som sa šoférovať (samozrejme 
mimo cestnej premávky a s dospelými ľuďmi). Viem už 
ako-tak hrať na Playstation a na PC, zdokonalila som 
svoju angličtinu, rozhodla sa a našla tú správnu školu. 
Vytvorila som reklamný leták do podniku,  naučila som 
sa robiť umelé a aj svoje nechty, zažila som pár pádov 
psychických aj fyzických, ktoré ma naučili viac o živote, 
láske a všeobecne o vzťahoch medzi ľuďmi. Dalo mi 
to nový pohľad na svet a slobodu, oveľa viac si vážim 
všetko okolo mňa, každú jednu maličkosť a veľmi sa 
to vypláca. Pandémia mi oveľa viac dala, ako vzala! 
Síce nám vzala pocit slobody, ale  o to viac si ju bude-
me vážiť. Naučila som sa žiť bez falošných ľudí, a to je 
dobre, vzdelávať sme sa naučili cez internet. V škole je 
to ťažšie, lebo nemáme motiváciu sa učiť, keď skúšky 
aj testy prebiehajú doma, oveľa menej sa naučíme, ale 
predsa aspoň niečo, nemáme motiváciu vstať z postele, 
upraviť sa, naučiť sa, však načo? Aby sme boli doma? 
Sami? Hmm... trvá to už dlho.  Ja osobne by som naj-
radšej strávila koronu v Austrálii alebo v Afrike, nie na 
Slovensku, určite nie, z rôznych dôvodov. 

Janka Lenártová, 9.A

Ja si myslím, že pandémia nám zobrala dosť veľa. Ko-
nečne som sa tešila, že idem byť deviatačka a v škole 
budeme organizovať rôzne akcie. Ako vyzerá môj 
bežný deň? Ráno vstanem na online hodinu a nama-
ľujem sa, umyjem si zuby, najem sa, urobím si kávu a 
potom trávim čas za mobilom -  či už je to účasť na 
online hodinách alebo sociálnych sieťach. Potom 
pomôžem rodičom s domácimi prácami alebo s va-
rením. Ešte robím veci do školy a spím. Náš dom je 
rozdelený na dve časti a v spodnej žije starká s ujom 
a v hornej žijeme my – ja, sestra, ocino, mamina. No 
keďže mám so sestrou izbu a máme väčšinou online 
hodiny v rovnaký čas, tak si aj trochu zavadziame a 
lezieme na nervy, pretože vtedy musím chodiť do 
kuchyne. Nie je to príjemné. Celý deň sedím doma 
a strávim oveľa viacej času na mobile ako predtým. 
Chýbajú mi kamaráti, starká a celkovo nejaké pre-
chádzky. Naučila som sa, že nemôžem veriť všetkým 
a odpúšťať miliónkrát.

Linda Strmeňová, 9.A
Pripravila Mgr. Denisa Maťovčíková

(Dokončenie zo str. 15)
Čo nám dala a vzala pandémia Rozhliadnime sa okolo seba
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Text neprešiel jazykovou úpravou.
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Slová povzbudenia môžu byť tým, čo 
nás zachráni od paradoxu týchto dní. Na 
jednej strane zažívame izoláciu od ľudí 
a  spoločenského života, na druhej stra-
ne sme často málo schopní milovať tých 
„svojich“ pre ponorkovú chorobu, kto-
rú zažívame v  našich domoch a  bytoch.  
Ponúknem vám preto slová od Chalí-
la Džibrána z  jeho nadčasovej 
knihy Prorok:
„Najslobodnejšia pie-
seň nechodí spoza 
mreží a  drôtených 
sietí. A ten, komu 
je bohoslužba 
iba oknom na 
otváranie a  za-
tváranie, ten ešte 
nevošiel do ve-
smírneho chrámu 
svojej duše a  nepo-
chopil, že jeho okná 
sú otvorené od úsvitu do 
úsvitu.
Váš každodenný život je vaším ve-
smírnym chrámom a vaším náboženstvom. 
Kedykoľvek do neho vstupujete, vstupujte 
do neho celí a so všetkým. Vezmite so sebou 
pluh a nákovu a kladivo a lutnu, všetko, čo 
ste si urobili pre svoju potrebu a potešenie. 
Lebo v  rozjímaní sa nemôžete povzniesť 
nad svoje úspechy, ani padnúť nižšie, než 
sú vaše neúspechy. A vezmite so sebou 

Chlad či láska?
V januári tichý mráz,
kreslí kvety na oknách.
Aj február mesiac druhý,
tiež tak býva v mrazoch tuhých.

No v prírode príde čas, 
keď ustúpi krutý chlad.
Aj človek chce miesto mrazu,
žiť v láske a naplniť plnú vázu.

Pomáhať dobrými radami.
Hriať láskou, ako slnko lúčami.
Podanou rukou prehriať celú biosféru.
Krásna túžba... Uskutočňujeme ju?

Nezáleží na období. Ba ani na veku.
Lásky lúč nás musí stále hriať!
Veď čo si môžeme viacej priať, či dať?
Než žiť s úprimnou láskou, človeka k člo-
veku. 

Nech v srdciach ustúpi krutý chlad
a jeho miesto zaplní láskou!
Rozžiari sa v srdciach slnka lúč,
ukáže nám, ako každý každého má rád.

   Viera Babčanová

Tento ročník koledovania Dob-
rá novina v našej obci a  farnosti 
bol iný ako po minulé roky. Sa-
mozrejme, zvažovali sme všetky 
možnosti, ako by sme mohli na-
šim obyvateľom spríjemniť ob-
dobie Vianoc, tak ako každý rok. 
Mali sme v pláne aspoň počas sv. 
omše na sviatok sv. Štefana krát-
ky program počas kázne. Žiaľ, 
v  dôsledku zlej epidemiologic-
kej situácie sa naše kostoly pre 
veriacich zatvorili. Rozhodli sme 
sa teda o  finančnú podporu pre 
projekty Dobrej noviny poprosiť 
formou oznamu, ktorý bol vyhlá-
sený počas nedeľných on-line sv. 
omší. 
Tohtoročná Dobrá novina je 
venovaná mladým matkám 
v  Ugande a  nesie pomenovanie 
„Aj mama chodí do školy“. Vy-
zbierané finančné prostriedky 
budú použité aj na zabezpe-
čenie materiálno-technického 
vybavenia na vzdelávacie kurzy 
pre tieto mladé matky (ide napr. 

Koledovanie v našej obci a farnosti
o  kurzy šitia), ďalej budú finan-
cie prerozdelené a  pridelené 
všetkým rozvojovým projektom 
v  Ugande a  Etiópii. Skorý vydaj 
mladých dievčat často vnímajú 
v Ugande ako možnosť finanč-
ne zabezpečiť seba a  svoju ro-
dinu.  Odhaduje sa, že každá 

štvrtá ugandská žena otehotnie 
pred dovŕšením 18. roku živo-
ta. V  chudobných regiónoch na 
východe krajiny dokonca každá 
tretia. V  mnohých prípadoch sa 
do školskej lavice pre starostli-
vosť o deti a domácnosť už nikdy 
nevrátia.  Realita mladých žien 

po vydaji však nebýva ružová. 
Náročná finančná situácia ich 
núti nájsť si zamestnanie. Av-
šak bez potrebných vedomostí 
a zručností to majú s uplatnením 
sa na trhu práce náročné. Práve 
pre tieto matky sú v  spoluprá-
ci s  Katolíckou charitou Tororo 
pripravené odborné kurzy šitia 
a  kaderníctva. Na konci minu-
lého roka ich úspešne ukončilo 
82 študentiek z  troch farností 
Budaka, Bugitimwa a  Kaproron. 
Takmer všetky sa zamestnali ale-
bo začali podnikať. Vo všetkých 
farnostiach si absolventky zalo-
žili svojpomocné skupiny, kde si 
spoločne sporia a navzájom si 
požičiavajú finančné prostriedky.
Zbierka trvala do 31. januára a 
v  našej obci sa vyzbieralo 180 
€. Za každý príspevok darcom 
a  podporovateľom Dobrej novi-
ny vyslovujem úprimné ĎAKU-
JEM v mene svojom a aj v mene 
tých, ktorým naše príspevky po-
môžu zlepšiť kvalitu ich ťažkého 
života. 

Mgr. Kristína Magerová 
ZO Dobrá novina

SLOVÁ POVZBUDENIA
všetkých ľudí; lebo pri vzývaní nemôžete 
vyletieť nad ich nádeje, ani sa pokoriť pod 
ich bolesť.
A ak chcete spoznať Boha, nemusíte lúštiť 
záhady. Radšej sa poobzerajte okolo seba 
a uvidíte ho, ako sa hrá s vašimi deťmi. A 
vzhliadnite na nebo: uvidíte ho, ako kráča 

v oblakoch, vystiera ramená v blesku a 
ako k vám zostupuje v daždi. 

Uvidíte ho, ako sa usmie-
va v kvetoch, potom sa 

vznesie a zamáva ru-
kami v stromoch.“
Muži a ženy, bra-
tia a  sestry, ob-
čania, veriaci, 
starí i  mladí... 
sme ľudia. A stá-
le so sebou nosí-

me všetko, čo je 
v  nás. Teraz sa na 

to všetko vyvíja tlak. 
A  v  nútenom oddychu, 

či izolácii sa často nájdeme 
unavenejší ako predtým. Stále sme 

ale ľudia. Nádherné bytosti s nekonečným 
potenciálom. Stále vieme, čo to znamená 
byť človekom a aké dôležité je mať človeka 
nablízku. Dajme seba, lebo iní sa budú dá-
vať ťažko, ak sa rozhodneme neodovzdať. 
Ľudskosť je blízko - začína v nás.

 Martin Trojan
správca farnosti
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Ešte pred rokom 1900 si majetní Valentí-
nyovci dali talianskym majstrom, ktorí pra-
covali pri stavbe železnice, vystavať tehel-
ňu. V blízkosti cintorína bola kvalitná hlina, 
no nebol tam žiadny vodný zdroj. Dažďovú 
vodu, potrebnú k práci, zhromažďovali v ja-
mách po vykopanej hline. Neskôr v blízkosti 
stavby - pece na vypaľovanie tehál, vybe-
tónovali nádrže, ktoré zachytávali dažďovú 
vodu zo striech. 
Kopáči kopali hlinu pri cintoríne (v jame sa 
dnes nachádza plynový rozvádzač), a  tiež 
oproti, na druhej strane cesty, kde vznikol 
rovný pľac. Na jeho južnej strane zostal po 
ťažbe strmý zráz. (Pri výstavbe Ťahárne na 
Závoze, navozili odtiaľ zeminu, zasypali 
zráz.)
Na pľaci robotníci polievali navozenú hlinu 
vodou a miesili ju nohami. Majster tehliar 
túto masu premiesil na stole - tafli a vkladal 
ju do drevených foriem vysypaných rezom, 
aby sa ľahko vyklopila. Tehly sa potom sušili 
na pľaci, následne vypaľovali v peci. 

Po výstavbe tehelne dostala lokalita „Za 
kostolom“ nové pomenovanie. Prví osad-
níci už stavali domy „Na tehelni“.
V  medzivojnovom období kúpil tehelňu 
podnikateľ Teodor Šima, so svojou man-
želkou Teréziou. Na ich prízemný domček 
postavený v roku 1928 v  blízkosti stavísk 
tehelne sa ešte mnohí obyvatelia sídliska 
nová Valaská pamätajú. Na Tehelnej ulici (na 
mieste dnešného obchodu), postavili dom 
Babčanovci. 
Manželia Ján a Antónia Rafajovci boli medzi 
prvými, ktorí sa v roku 1930 usadili pri ceste 
na Hronec (dnes Partizánska cesta). V tom is-
tom roku Šuhajdovcom vystavala stavebná 
firma dom povyše cintorína. Pred druhou 
svetovou vojnou si tam postavili domy ešte 
Oravcovci (v roku 1937), Capkovci, Barzíkov-
ci a Krbylovci. Nad stanicou, oproti tehelne 
zo severnej strany, postavili dom manželia 
Paula a Jozef Tetamenty. 

Aké náročné bolo stavať tehlový dom na 
mieste, kde nebola voda, viem podľa rozprá-
vania mojej starej mamy, Márie, rod. Kučero-
vej. Vydala sa za Michala Oravca, keď mala 
šestnásť rokov. Takmer sedem rokov nemali 

Čo rozprávali pamätníci

Medzi prvých osadníkov na Tehelni patrili man-
želia Rafajovci

ŽIVOT A VODA „NA TEHELNI“

deti. Veštica z Bujakova jej vyveštila, že bude 
mať veľa detí a dom si postaví na krásnom, 
slnečnom mieste. 
Do roka sa jej narodila dcéra a o dva roky ďal-
šia. Bývali v Dedine spolu s rodičmi, v dome 
s jednou izbou. Rozhodli sa osamostatniť, aj 
keď nemali dosť finančných prostriedkov. 
Zobrali si pôžičku a kúpili pozemok „Za kos-
tolom“ od potomkov Benjamína Frieda, bý-
valého židovského krčmára. (Ten okolo roku 
1900 získal od Valašťanov za nesplatené 
dlžoby do vlastníctva polia nielen „Za kos-
tolom“, ale aj v „Lúžku“ a na iných miestach.)
Manželia Oravcovci začali so stavbou domu. 
Ku stavebným prácam bola potrebná voda. 
Dohodli sa s  majiteľom tehelne, že budú 
brať z jeho nádrží dažďovú vodu. Vo vedrách 
ju pomáhali nosiť aj príbuzní, ale nie zadar-
mo, dali si zaplatiť. Od nádrží po cestu musel 
starý otec poklásť hrubé dosky – foršty, lebo 
na hlinačke sa šmýkalo. Od majiteľa tehel-
ne, pána Šimu, všetci stavebníci kupovali na 
stavbu kvalitné tehly. 
Do nového domu sa Oravcovci presťahovali 
v roku 1937, už s tromi deťmi. 
Keď mala moja mama šesť rokov, začala 
chodiť do školy v  Dedine pri moste. V  čase 

dažďov bola cesta oproti tehelne rozbahne-
ná a šmykľavá. Vtedy si jej mama obula gu-
mené čižmy a dcéru odniesla až k mostu na 
chrbte. 
Postupne v  rodine pribúdali ďalšie deti, 
každý deň bolo treba nanosiť pitnú vodu 
do varenia. Pre tú chodili staršie dievčatá 
s  kandličkami až na Studničku, na žliebok 
vedľa Tajchu. Niekedy nabrali zo studničky, 
neďaleko od pivničky pri rampách (zhruba 
pod dnešnou farou). Na stanici bola studňa, 
odtiaľ nosil vo vedrách vodu starý otec.
Majiteľ tehelne, Teodor Šima, si tiež dal stud-
niarom vystavať studňu. Aby mohla rodina 
Oravcová využívať tento vodný zdroj, museli 
odplácať vodu mliekom. Studňa bola ved-
ľa cesty, pod strmým brehom, do ktorého 
osadníci vykopali schodíky. Touto skratkou 
chodili s vedrami k studni naťahať vodu pre 
dobytok, hydinu, na umývanie, na pranie. 
(Plákať chodili do Hrona, v zime na Teplicu). 
Raz sa stalo, že moja mama ako mladé diev-
ča niesla dve plné vedrá hore svahom od 
Šimove studne. Bolo mokro a na hlinačke sa 
jej šmykli nohy a skotúľala sa dolu kopcom aj 
s vedrami. Inokedy mala zas taký zážitok, že 
keď krútila železnou kľukou, aby vytiahla plné 
vedro vody, schytil ju znenazdajky od chrbta 
chlap popod pazuchy. Pustila kľuku a dostala 
s ňou ranu po čele. Hneď jej navrela hrča ako 
päsť. Ženatý muž ju prosil, aby doma nič ne-
povedala. Kľuka ju takmer zabila.

Studne pri svojich obydliach si dali vystavať 
aj Rafajovci a Krbylovci. 
Ostatné rodiny sa dočkali vody na svojom 
dvore až po vybudovaní vodovodu obcou, 
po druhej svetovej vojne. 
Ani potom neboli kúpeľne samozrejmos-
ťou. Bielizeň vyprala stará mama v kuchyni 
v  koryte, vyplákať chodila do Hrona, poni-
že mosta. V zime, keď Hron zamrzol, chodili 
ženy s vedrami prať na Teplicu, na Studničke. 
Starý otec dal urobiť veľké železné sánky so 
širokou doskou, na ktoré sa zmestila plecho-
vá vanička s  prádlom. Pri siedmych deťoch 
mala stará mama prania vyše hlavy. 

Pred výstavbou sídliska si obyvatelia starej 
Valaskej bránili svoje políčka, vozili si z tejto 
lokality plné vozy dopestovaných poľno-
hospodárskych plodín, potrebných k životu 
v tej dobe. 
Vývoj nezastavíš, aj moji rodičia, keď som 
mala päť rokov, sa presťahovali do činžiaka 
na novom sídlisku. Takmer každý deň som 
navštívila starých rodičov. Tehelňa už nebola 
v prevádzke, len nádrže na vodu boli z  jari 
plné kŕkajúcich žiab. Vo večerných hodinách 
bolo počuť doďaleka žabí koncert.

 Mária Luptáková

Na ľavom brehu Hrona, oproti starej časti obce Valaská, stál kedysi len kostol a cinto-
rín. Valašťania na mieste dnešného sídliska mali úrodné políčka – ostredky. 
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  V  jubilejnom roku existencie Valaskej sme si pripomenuli aj 
vznik Vyššej priemyselnej školy strojníckej na Piesku. Vznikla 
v období obnovy hospodárstva po druhej svetovej vojne, v čase 
industrializácie Slovenska. 
Zmena výrobných programov v  existujúcich podnikoch, vý-
stavba nových  podnikov -  Mostáreň Brezno v  roku 1949, Sig-
ma Závadka,  vyžiadali zvýšiť počty strednotechnických kádrov 
medzi svojimi zamestnancami. V  školskom roku 1951/52 vzniklo 
na Slovensku viac odborných, priemyselných škôl  - vo Zvolene, 
v Martine, Ružomberku, Dubnici, Tisovci a vo Valaskej – Piesku.  
Za riaditeľa VPŠS bol vymenovaný JUDr. a  RNDr. Vasil Fryščin. 
Všetky novozriadené školy dostali školské budovy, internáty 
a dielne. Tá naša  v Piesku vznikla ako škola podniková, nedosta-
la nič. Našťastie Strojárne Piesok mali už postavenú budovu školy 
pre učilište - Stredisko pracujúceho dorastu (SPD). 
Dňa 1.9.1951 začal 
prvý školský rok VPŠS 
pre 25 chlapcov a  5 
dievčat. Rodičia s veľ-
kým uznaním prijali 
možnosť, že ich deti 
môžu získať matu-
ritu v  mieste svojho 
bydliska. Dnes, po 70 
rokoch, treba oceniť iniciatívu, energiu, húževnatosť a vytrvalosť  
Vasila Fryščina, ktorú bolo treba vynaložiť pri zrode školy.
Kto bol  Vasil Fryščin?  Starším občanom Valaskej a okolia je jeho 
meno dobre zapísané v pamäti. Narodil sa 31. marca 1901 v meste 
Rakiv, okres Dolina vo východnej Haliči, ktorá vtedy patrila k ra-
kúsko-uhorskej monarchii. Pochádzal z 9 detí rodiny stredného 
roľníka. V  roku 1919 začal študovať na Ukrajinskom učiteľskom 
ústave v Doline. Po maturite študoval v Prahe na Prírodovedec-
kej fakulte Karlovej univerzity a zároveň aj na Právnickej fakulte 
Ukrajinskej univerzity v  Prahe. Dňa 30. júna 1929 promoval na 
doktora prírodných vied (RNDr.)  a 1. júla na doktora práv (JUDr.) 
Po štúdiách pracoval na  katedre trestného práva na PF Ukrajin-
skej univerzity v Prahe. V roku 1940 nastupuje na miesto profeso-
ra na Štátnej obchodnej  akadémii v Banskej Bystrici. V roku 1950 
sa presťahoval do Podbrezovej a  zamestnal sa v  Strojárňach 
Piesok. Externe vyučoval na podnikovej  škole Strojární Piesok, 
Strediska pracujúceho dorastu.  Svoje neoceniteľné schopnosti 
dokonale využil  v roku 1951 pri zriadení VPŠS. Vo funkcii riadi-
teľa bol  do roku 1956, keď ho nahradil Ing. Kvačkaj, a  potom 
ako zástupca riaditeľa do roku 1960, kedy odchádza zo služieb   
školstva zo zdravotných dôvodov. Ostal pracovať ako preklada-
teľ v Strojárňach Piesok.  V roku 1968 sa presťahoval do Zvolena, 
potom do Banskej Bystrice, kde v októbri  1976  zomrel. Na znak 
veľkej úcty sme mu na pohreb zorganizovali dychové hudby 
Strojární Piesok a aj Mostárne Brezno. Je pochovaný na cintoríne 
v Banskej Bystrici.
Pre zaistenie vyučovacieho procesu od 1.9.1951 bolo potrebné 
zaistiť vyučujúcich.  Pre vyučovanie matematiky V. Fryščin an-
gažoval zamestnanca Strojární Piesok Jána Bogdana, pre tech-
nológiu Jána Macuľu, pre technické kreslenie Michala Horňáka. 
Nastúpila profesorka Jozefína Fryščinová a aj Ing. Bohumil Krač-
már,  prof. Jozef Kucbel, Ing. Jozef Švantner.  Pre dielenskú prax 
to bol majster učňovskej školy Jozef Knoško a vedúci kováčskej 
dielne podniku Kiss. Školský rok 1951/52 prebehol plynule a bol 
ukončený slávnostným spôsobom v Robotníckom dome v Pod-
brezovej.
V druhom roku existencie školy nastúpilo do prvého ročníka 23 
chlapcov, medzi nimi domáci Rufin Babiak, Vlado Bánik a  Ivan 
Štubňa. Nastúpilo aj 9 dievčat. Z Valaskej to bola Oľga Cipciarová. 
Žiaľ, po prvom ročníku ostala len Oľga, ktorá úspešne ukončila 
školu maturitou. Do profesorského zboru nastúpili Ondrej Ša-
ling, ktorý nám bol počas celého štúdia triednym, ďalej to boli 
Ing. Klement Čížik, Teodor Kaliský, Ján Lepko, Milan Peťko.

   Rok 1953 priniesol úžasné udalosti.  V závere školského roku 
1952/53 došlo k delimitácii Učňovskej školy a Vyššej priemysel-
nej školy strojníckej. To z toho dôvodu, že učňov prevzalo Pove-
reníctvo pracovných záloh a  našu školu prevzalo Povereníctvo 
školstva. VPŠS musela priestory v  budove školy opustiť.  Škola  
mala byť likvidovaná. Jedna trieda mala byť  premiestnená do 
Ružomberka a druhá do Martina. Riaditeľ školy sa obrátil na vede-
nie Strojární Piesok, Švermove železiarne a Mostáreň Brezno, aby 
poskytli finančné prostriedky na výstavbu školy v sídlisku Valaská, 
ktoré bolo v tom čase vo výstavbe. Podniky boli ochotné  poskyt-
núť 23 miliónov  korún. Povereníctvo nesúhlasilo s návrhom, aby 
škola bola stavaná na dedine. Prisľúbili, že v šk. roku 1955/56 ju za-
čnú budovať v Brezne. Čo dovtedy? Našťastie na Piesku dokončili 
stavbu novej administratívnej budovy, stará budova sa uvoľnila. 
Dr. Fryščin požiadal vedenie Strojární Piesok na čele s riaditeľom 

Ondrejom Dobríkom, 
aby ju pre školu po-
skytli  s tým, že adap-
táciu si zabezpečí 
škola. Stalo sa! Prázd-
niny boli budova-
teľské.  Všetko, teda  
murárske práce, in-
štalácie, výrobu lavíc, 

stoličiek do tried zabezpečoval   externý dôchodca, pedagogickí 
členovia zboru a žiaci prvého a druhého ročníka.   K 1.9.1953 sa 
vyučovanie začalo v  ,,novej škole“. Všetci sme boli  radi, že sa po-
darilo školu zachrániť a my sme mohli bez väčších finančných ná-
kladov našich rodičov pokračovať v začatom štúdiu na Piesku.  Bol 
to začiatok veľkých úspechov VPŠS.  Škola v nových podmienkach 
vykazovala dobré študijné výsledky a permanentne zveľaďovala 
svoje okolie vybudovaním oplotenia, výsadby kvetov, stromkov 
a  antukového volejbalového ihriska  na dvore školy.  V  oblasti 
kultúry bola vysoká aktivita. Pôsobil hudobný krúžok, recitačný 
krúžok, spevácky zbor, ktorý viedol  absolvent konzervatória  Fi-
gura. Aj v športe sme boli úspešní. Mužstvo v zložení Bánik, Bo-
háč, Dunajský, Hloušek, Štubňa,  Uhrík, Wágner a Zvarík pôsobilo 
v krajskom prebore vo volejbale. Súťažné zápasy sa hrávali v Pod-
brezovej ,,Na tenise“. Nezabudnuteľné sú spomienky na lyžiarsky 
výcvik na Čertovici a naše vystúpenie na celoštátnej spartakiáde 
v  Prahe v  roku 1955.  Aktívna bolo brigádnická činnosť na vý-
stavbe oplotenia a  výsadbe topoľov na štadióne na Štiavničke, 
výsadbe stromkov, výstavbe lanovky na Chvatimechu, vyberaní 
zemiakov a sušení sena. Podieľali sme sa na budovaní vodovodu 
z Osrblia do  Valaskej. Pri príležitosti otvorenia hotela Srdiečko 
a lanovky Chopok juh sme na Trangoške vybudovali dve volejba-
lové ihriská a organizovali turnaj mužov a žien.
   S odstupom času musíme konštatovať, že nás dobre učili – šty-
ria absolventi nášho ročníka vyštudovali vysoké školy. Mnohí sa 
úspešne presadili   v Strojárňach Piesok, Mostárni Brezno, Šver-
mových  železiarňach  a v Sigme  Závadka.  Dobre nás aj vychovali. 
Dôkazom je skutočnosť, že pravidelne organizujeme stretnutia. 
Do 50 rokov od maturity to bolo každých päť rokov, po päťde-
siatke každé dva roky  a po šesťdesiatke   každý rok. Minulý rok 
to bolo už 20. stretnutie. Je nás ešte deväť, no na stretnutie došli 
už len traja. Zdravotné problémy ostatným už účasť nedovolili. 
Naše osobné vzťahy spolužiakov  sú stále ako rodinné. 
   Stále sa hlásime, že sme absolventi VPŠS v Piesku. Tieto spo-
mienky sú len za obdobie nášho konkrétneho pôsobenia na 
škole. Maturovali sme 4. až 7. júna 1956. Mohli by byť aj zrkad-
lom a  návodom  terajším študentom.   Aj tento príspevok do 
Valaštianskeho hlásnika je prejavom úcty k Dr. Fryščinovi, našim 
učiteľom a všetkým, ktorí sa pričinili o existenciu VPŠS na Piesku, 
samozrejme aj všetkým spolužiakom.
Škole, ktorá má pokračovanie v Brezne, želáme veľa úspechov!

Ing. Ivan Štubňa
 

70 rokov 
VPŠS na Piesku
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Rok veru
vskutku náročný.
Takmer už 
celkom bez krčmy. 

A keď aj už, 
tak iba cez okno.
Prisadnúť? 
Žiaľ, nemožno. 

Bol to rok,
lež celkom iný. 
S výhľadom 
len cez komíny. 

Tváre, čo výraz 
stratili.
Dane prvý raz 
krátili.

Ťažký to rok
z viacerých strán. 
Sype sa soľ 
do starých rán. 

Ale niečo dobré 
predsa len.
Nadýchla dobre 
že sa Zem.

A tak sa dá 
aspoň veriť, 
že zvládne sa 
vojna aj v mieri.

Že človek chtiac
v sebe sa
naučí viac 
nehnevať sa.

Nad zbytočnými 
vecami,
vediac, že tými 
hosťami sme tu my.

Je hlúpe hnať sa 
ktovie kam,
či odvracať sa
spomienkam.

Čau, ahoj, vitaj! 
Ty si tu nový!
Snáď budeš niečím 
prelomový.

Teším sa úprimne 
a veľmi rád
sa tebou nechám 
sprevádzať. 

Budem len tak, 
celkom potichu,
snažiť sa čeliť 
nejednému zlozvyku.

A keď aj nie...
Snáď ešte bude čas 
ťa znova stretnúť 
a pekne privítať.

Juraj Kriváň

Ľudské myšlienky majú vibrácie svojho tvorcu a sú 
buď pozitívne ľahké, a  tie sa udržujú hore, alebo 
negatívne, ťažké, a  tie sa udržujú dole a  lepia sa 
na okolie a predmety v okolí človeka, ktorý ich vy-
tvára. Negatívne myšlienky vznikajú aj nevedome, 
napríklad z bolesti, smútku, žiaľu, utrpenia a pod. 
Ale okrem toho možno myšlienky prenášať, a ony 
to robia podľa svojich zákonov, samy od seba, 
a  tiež sa udržujú na predmetoch a  veciach okolo 
nás, alebo  ktoré nosíme. Je to tým, že predmety 
a okolie sú nasýtené našimi vibráciami a myšlienky 
majú tiež naše vibrácie, tak sa navzájom priťahujú. 
Preto takzvané mŕtve veci – predmety majú svoju 
pamäť. Nie je to nič iné, než vrstva myšlienok, kto-
rou sú obalené.
Ak nosíme napríklad v  dobe starostí staré šaty, 
v  ktorých sme mali predtým veľké starosti, alebo 
smútok, či nemoc, tým nosíme na sebe zároveň 
svoje myšlienky, ktoré na nás neustále pôsobia 
a vyvolávajú nové starosti a zármutok a pod. Je to 
však aj naopak, ak sme v niektorých šatách  prežili 
príjemné veci, radosť a lásku, tak sa k nim radi vra-
ciame a máme v nich dobrý pocit.
Veľa rodín a  jednotlivcov má plné skrine rôznych 
starých šiat a „harabúrd“ a nemôžu sa od nich od-
lúčiť. To je chyba. Skúsme odstrániť to staré  ,,hara-
burdie“ zo svojho bytu a  pocítime úľavu, pretože 
sa zbavíme starých vecí, na ktorých boli prilepené 
staré myšlienky, keď sme mali starosti a  smútok. 
Keď odhodíme staré veci, odhodíme aj staré špat-
né myšlienky a  ich vplyv. Týka sa to hlavne tých 
vecí, s  ktorými sme prežili starosti, žiaľ, smútok, 
choroby. Dôležité je odstrániť veci, v ktorých trpeli 
naši blízki, ktorí nie sú už medzi nami.
Tiež ak kupujete nejaké veci z bazáru, starožitnos-
ti, či už šaty, alebo predmety, prv, ako ich začnete 
využívať, operte ich, alebo predmety vyumývajte, 
aby ste ich zbavili zlých myšlienkových nánosov. 
A najlepšie je ich potom vystaviť silnému slnečné-
mu žiareniu, ktoré pomáha vymazať  nahromadené 
negatívne energie. Tiež sa používa rituál pomodle-
nia sa pri sviečke s nadobudnutými vecami a  silne 
myslieť na pozitívne veci a  radosť z  predmetov, 
ktorá sa naviaže na nadobudnuté predmety.
Veľa ľudí sa sťažuje, že sa im nedarí, sú chorľaví, čo 
môže byť spôsobené negatívnymi energiami, myš-
lienkami, ktoré ich obklopujú.
Čím to je? Pretože vo vesmíre všetko vibruje, myš-
lienka je tiež vibrácia a pozitívne vibrácie priťahujú 
pozitívne, a negatívne zase negatívne. Preto mys-

Rok veru vskutku náročný PREDMETY A MYŠLIENKY
Na zamyslenie. Čo robíme zle vo svojom živote?

Pozri sa do svojej skrine a vyhoď všetky veci a predmety, na ktoré sú naviazané 
negatívne myšlienky a emócie a nájdeš pokoj vo svojej duši.

lite pozitívne aj na svoje veci v  okolí a  vôbec na 
všetko okolo vás. 
Ak je tiež náš byt nasýtený našimi predstavami, 
plánmi, myšlienkami a  našou vierou, nemali by 
sme púšťať do nášho príbytku ľudí, ktorí nám 
neprajú a  cítime z  nich negatívnu energiu. Môžu 
veľmi ľahko  narušiť harmóniu vášho bytu a môžu 
nám ukradnúť naše myšlienky a pokoj a využiť ich 
vo svoj prospech.
Vždy po takejto návšteve dobre vyvetrajte byt, 
spravte prievan, aby sa myšlienky  nestačili  uchy-
tiť  na vašich veciach.  Dobre je zopakovať viackrát: 
„Všetko zlo nech ide odo mňa, aj  z  môjho bytu 
preč, preč, preč.“
Podobné to môže byť, ak sa stretnete v  reštaurá-
cii, krčme, v  autobuse a  podobne s  ľuďmi, z  kto-
rých vyžaruje nepríjemný pocit a negatívna ener-
gia, ktorá sa prejavuje u  vás určitým nepokojom 
a nepohodou. Vtedy je lepšie, ak sa dá čo najskôr 
vzdialiť a nejako sa s nimi rozlúčiť. Vplyvom nega-
tívnej energie vám môžu narušiť vašu auru a spô-
sobiť v nej trhliny, cez ktoré môže vnikať do vášho 
tela negatívna energia a spôsobiť psychické alebo 
zdravotné problémy. 
Treba si opakovať: „Všetka negatívna  energia a mi-
nulosť je voči mne bezmocná.“  Dobre je aj uhladiť 
si auru. Prejsť umytými rukami desať centimetrov 
okolo tela od hlavy po nohy a opakovať si: „Moja 
aura je čistá a všetky trhlinky nech sa spoja a zmiz-
nú.“
Pre myšlienkovú silu neexistuje priestorová ani ča-
sová vzdialenosť, avšak  myšlienka musí byť dosť 
silná a opakovaná, aby po určitej dobe mohla pô-
sobiť na iných.
Myšlienková sila, pretože je najjemnejšia zo všet-
kých síl, pôsobí preto trvalejšie na všetky ostatné 
sily viditeľného  a neviditeľného sveta.
Myšlienková sila sa udržuje po tisíce rokov bez 
najmenšej zmeny, čoho dokladom sú umelecké 
a  myšlienkové vplyvy starých národov, ktoré sa 
udržali až do našich čias, stále nám majú čo pove-
dať a my ich obdivujeme.  

Nevnímajte svoje okolie a  predmety len cez ro-
zum, ale aj svojou dušou, cez ktorú počúvate svoju 
intuciu. Kto porozumie vibráciám, porozumie aj 
svojej duši.     

/Lucius/
Ing. L. Oravec
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Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
december - január
Samuel Vichr, Filip Pauliak 

Opustili nás:
december
Babčan Viliam (81), Bartoš Ladislav (72), Benčíková 
Kristína (95), Dibdiak Dušan (59), Donovalová 
Magdaléna (74), Havaš Tibor (91),  Husenica 
Marian (78), Kocúr Juraj (87), Kúdelková Emília 
(84),  Kyseľ Pavel (86), Medveďová Slavka (76), 
Ing. Medzihradský Igor (72),  Vengerová Viera (77)
január
Bošeľa Jozef (75), Fašková Viera (83), Hartvichová 
Margita (77), Havaš Milan (88), Havrila Juraj 
(28), Koleničková Zdenka (83), Lojda Václav (87), 
Mirilovič Zdenko (87), Vrábliková Amália (84), 
Ždanský Jaroslav (65)

Vidím svetlo na konci tunela, rok 2021.
Ušľachtilé duše slovenského národa,

spojme sa za dobrú vec,
za blaho, za život podľa zákonov Stvorenia.

Zošľachťujme zem,
 ktorú sme darom od Pána na užívanie dostali.

Koľko je vôkol nás krásy, nádhery.
Hory, lesy, jaskyne, doliny,

potoky, rieky, bystriny, rokliny, 
žírne roviny, žriedla s liečivou vodou.

Prekrásna príroda prekypujúca životom.
Zlými rozhodnutiami sme často zlyhali, 

ale dobrým chcením, smelými činmi
 môžeme ešte všeličo napraviť.

V histórii nášho národa je veľa smelých činov za nami,
no výsledky našich snažení sme nedokázali  udržať.
Preto musíme stáť na stráži, byť ostražití, bedliví, 

nedať si slobodu vziať.
Spolu to dokážeme.

Vidím svetlo na konci tunela, rok 2021.
Dobré duše slovenského národa,

 nech sa nám podarí obstáť v skúške,
ktorú sme si sami svojím životom zvolili.

Nech sa nám spoločnými silami
podarí dostať na svetlo Božie,

 von z temnôt beznádeje.
Staňme sa príkladom pre ostatných

na celom Božom svete.
Láska, pokoj, mier, vzájomné dopĺňanie,

nezištná pomoc ľuďom, prírode.
Žiť podľa Božích zákonov,

pretaviť ich do ústav všetkých národov
a budeme žiť tak, ako sa od nás z Božích výšin očakáva.

Máme byť skutočnou korunou tvorstva,
 požehnaním pre život na Zemi.

Dostali sme do vienka názov Slovák, Slovenka.
Už zo základu tohto pomenovania je zrejmé,
 že máme šíriť dobré slovo medzi národmi.

Preto, upokojme sa.
Nebuďme stále proti niekomu, niečomu, 

tvrdohlavo, vulgárne, agresívne.
Len si to priťahujeme.

Čo dávame, dostávame späť.
Zmeňme svoju reč.

Buďme spoločne za niečo.
Za niečo dobré, správne,

čo každému z nás prospeje. 

/M. Pacerová/

Svetlo na konci tunela

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

Odišli ste nám všetkým, ktorí vás radi mali.  
Odišli ste bez toho, 

aby nám vaše ústa zbohom dali.  
Len ten, kto niekoho navždy stratí,  

vie, čo je bolesť a žiaľ.  
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.

So smútkom v srdci sme si dňa 28. januára pripo-
menuli 5. výročie, kedy nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka Margita FIRČOVÁ
a dňa 12. februára sme si pripomenuli 3. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš drahý otec a dedko 
Štefan FIRČA.
S láskou a úctou spomína syn Jaroslav s rodinou 

a dcéra Blanka s rodinou.

SPOMIENKY

Keď zomrie mama, slniečko zájde,
v srdci ostane len veľký smútok a žiaľ.

V tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mamka vedel mať rád.
Zhasli oči, ktoré sme mali radi,
pracovité ruky, ktoré nám vždy

s láskou pomáhali.
Ďakujeme za všetko, aj keď nie si medzi nami,

v našich srdciach ostávaš s nami.
Dňa 22. marca si pripomenieme 5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama

Justína Macíková.
S láskou a úctou spomína celá rodina.



Tak rýchlo ten čas uteká, no každý deň
ti patrí naša spomienka.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

13. januára 2021 uplynulo 20 rokov, keď nás na-
vždy opustila naša mama a stará mama

Valéria Šimová.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéra Eva a syn 
Pavol s rodinami, vnučka Lucia s rodinou, vnuci 
Peťko, Andrej a Michal s rodinami.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.

Odišiel si navždy, túžil si žiť,
osud to inak zariadil, že musel si nás tak náhle

a navždy opustiť.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 23. februára sme si pripomenuli smutných 
päť rokov, čo nás navždy opustil

Ivan Wágner.
S láskou spomína celá rodina a družka.

Sú ľudia, ktorí v živote znamenali viac, než tí 
ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.

Dňa 2. februára sme si pripomenuli štrnáste výro-
čie od smrti otca, starého a prastarého otca

Františka Šantrocha.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Deň po dni sa míňa,
v smutnom kalendári,

rok s rokom si podá ruku zas.
Čas nezmazal vrásky z našich tvárí

a bolesť hlboko je ukrytá v nás.
Dňa 11. januára sme si pripomenuli prvé výročie 
úmrtia Júliusa Stankovianského z Piesku.
S láskou a úctou spomína matka, manželka Rena-
ta, syn Tomáš s manželkou, syn Patrik s rodinou 
a vnučka Emka.
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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 5. januára 2021 sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia manžela a otca 

Jána Čiefa.
Spomína manželka, dcéra Ľuba a syn Ján. 

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
no brána spomienok ostáva otvorená dokorán.

Dňa 11. marca 2021 uplynie 10 rokov, ako nás 
navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec

Jozef Fabrici.
S láskou spomína manželka, dcéry Renatka a An-
drejka s rodinami.

Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami.

Dňa 20.12.2020 nás opustila naša občianka 
pani Kristína Benčíková, 

ktorá v obci pracovala takmer 25 rokov 
ako kultúrna pracovníčka.

Hovorievala:
„Oblasť kultúry nie je nikdy obrazom

 jednotlivca, je to vždy len príklad
a motivácia pre ostatných, aby sa zo spoločnej 
práce vytvorila mozaika kultúry a kultúrnosti.“

Záverom ďakujeme  pohrebnej službe pána Halušku z Brezna, páno-
vi farárovi Martinovi Trojanovi, ako i tým, ktorí sa prišli so zosnu-
lou rozlúčiť, srdečná vďaka.

S úctou dcéra Iveta s rodinou

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.

Dňa 1.2.2021 sme si pripomenuli 5. výročie úmr-
tia manžela, otca a starého otca

Antona Mojžiša.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, 

nezabudne.

SPOMIENKY

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí 
vypadlo.

Tvoja strata tak bolí, keď plameň sviečky ticho 
horí.

Zostali len spomienky a odkaz jediný, „chýbaš 
nám v kruhu celej rodiny“.

Dňa 19. januára sme si pripomenuli smutné 6. vý-
ročie úmrtia

Pavla Mesiara.
S láskou spomína manželka Margita, dcéra Iveta a vnuk Erik.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.

Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie. Bez teba už žiť musíme,

no v srdciach našich ťa stále nosíme.
Dňa 9. februára sme si pripomenuli smutné 10. 
výročie, čo nás opustil 

Milan Macík.
S láskou a úctou spomína celá rodina a známi. 

Kto je milovaný, nie je zabudnutý. 
Dňa 31.03.2021 si pripomenieme 1.výročie, čo 

nás opustil Ottko Halaj. 
S láskou spomína manželka, dcéra, rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Klesli ruky, ktoré rady pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme mali radi.
Odišiel tíško, ako odchádza deň,

nám zostala smutná spomienka len.
Dňa 2. februára sme si pripomenuli dvanáste vý-
ročie od smrti manžela, otca, 
švagra a starého otca

Františka Kúra.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Vy, ktorí 

ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Vymaľuj si!


