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Deň matiek

Osobnosti obce

Deň Zeme

Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. 
A napriek tomu nikdy nesklame. 
A nespomína dlho na prečiny. 
O kom to vravím? Predsa o mame. 
 
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, 
keď ublížia mu jeho najbližší. 
Po každom páde znovu chodiť učí. 
Po každom plači znova utíši. 
 
Mama. Tá večná diakonka skromná. 
Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím. 
Takejto službe sa nič nevyrovná. 
No iný život bol by nebytím 
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik. 
 
A dá aj to, čo sama postráda. 
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada. 
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. 
Hádam viac, než my sami o seba. 
 
Snáď myslíme si, že by nemusela 
a že nám toľkej lásky netreba. 
Nech neradí a nech sa nevyzvedá. 
A vtedy mnohý z nás sa poraní, 
keď rady matky za lesk sveta predá. 
 

máme za sebou prvý štvrťrok tohto roka 
a  jar v plnom prúde. Chcel by som sa tešiť 
s  vami všetkými, viem však, že v  tejto ne-
ľahkej pandemickej dobe sa boríte nielen so 
strachom o svoje zdravie, o svojich blízkych, 
ale mnohí z vás aj s existenčnými probléma-
mi. Som však presvedčený, že pomaly a vzá-
jomnou pomocou všetky prekážky zdoláme. 
Dosiahneme to len pokorou a porozumením, 
chápaním toho druhého, no predovšetkým 
spoločne. Spoločne ako rodina, spoločne 
ako komunita. Pretože nie sú postihnuté iba 
osudy jednotlivcov, či rodín, je to aj v samo-
správe. Je to veľmi náročné, ale spoločnými 
silami, či už prácou obecného úradu, ale aj 
obecného zastupiteľstva, sa malými krôčikmi 
posúvame ďalej. Pretože stagnácia, beznádej, 
či pochybnosti našej obci nepomôžu. Ako sa 
hovorí, všetko sa zvládne, keď človek chce. 
Dnes chcem ďakovať. Pred mesiacom slávili 

naši pedagógovia, ktorých by som pri tejto 
príležitosti rád srdečne  pozdravil a vyjadril 
im úctu a  poďakovanie, pretože si vybrali 
jedno z najušľachtilejších povolaní – učiteľ. 
Toto povolanie vykonávajú s vážnosťou, od-
hodlaním a láskou, čím  prispievajú k tomu, 
aby z našich detí boli múdrejší a lepší ľudia. 
Vážim si to o  to viac, pretože v  súčasnosti 
ho vykonávajú v enormne náročných pod-
mienkach, ktoré zaťažujú nielen pedagógov, 
aj všetky deti, či rodičov. Takúto situáciu, 
v ktorej sa dnes nachádzame, ešte nikto ne-
zažil. Takéto situácie ukazujú „pravú tvár“ 
každého a oni svojou prácou  ukázali, že na-
priek meniacim sa podmienkam sa nevzdá-
vajú a napĺňajú svoje životné poslanie uči-
teľa s  využitím svojho pedagogického citu, 
tvorivého myslenia. Iba vďaka nim, v  tejto 
neľahkej dobe, naše školy fungujú. 
Ďakujem pani riaditeľke základnej školy 

a jej celému pedagogickému zboru, pani ria-
diteľke materskej školy a jej pedagogickému 
zboru, pani riaditeľke základnej umeleckej 
školy a pedagogickému zboru, pani riaditeľke 
OUI aj všetkým pedagógom. Prajem im všet-
kým veľa síl, entuziazmu, tvorivého myslenia 
a zdravia, ale aj pochopenie a oporu zo strany 
ich najbližších. ĎAKUJEM.
Druhá májová nedeľa je venovaná všetkým 
mamám, matkám. Nie je nič vážnejšie ako 
byť matkou. Všetky mamy určite potvrdia, 
že byť mamou je niečo nádherné, naplňujú-
ce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľakrát 
náročné, niekedy bolestné.  
Mama je tá, ktorá si zaslúži nielen našu 
úctu, lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej 
šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto 
si pripomenúť, aby sme na to v bežnom ko-
lobehu života nezabúdali. Je to dôvod (aj keď 
by sme to mali robiť dennodenne), aby sme 
svojim mamám vyjadrili, že bez nich si to ne-
vieme predstaviť, ako ich ľúbime. Všetci pa-
mätajme na to, že mama je len jedna a patrí 
jej úprimné ĎAKUJEM.

Peter Jenča, starosta obce

MAMA
               Milan Rúfus

Mama vždy chcela iba ochrániť. 
Potom snáď tuší utajenú bolesť 
ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad. 
Pridobre pozná naše srdce holé. 
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Všetky kvety do rúk mamy, 
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy, 
za zelené detské brehy. 

Za jej štedrosť, starosť v hlave, 
za dni šťastné, za dni hravé, 
za rozprávky nad kolískou, 
za to, že vždy stojí blízko.
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Jednou z  mojich priorít je, aby 
naša obec bola obcou, akou si 
zaslúži. Zanedbané sú miestne 
komunikácie, do ktorých sa po-
sledné roky neinvestovalo. Chý-
bajú nám odstavné plochy, kde 
by občania mohli zaparkovať tak, 
aby nebola ničená zeleň. 
V  minulom roku sa asfaltova-
lo v  materskej časti a  na Piesku, 
niečo sa opravilo aj na sídlisku. 
V tomto roku sa sústreďujeme na 
novú Valaskú. Zadefinovali sme 
miestne komunikácie, odstavné 
plochy, ale aj schody medzi by-
tovými domami. V nemalej miere 
sme sa sústredili aj na náš cinto-
rín. Okrem prípravy projektovej 
dokumentácie na samotný dom 

Pandémia zasiahla každú súčasť nášho kultúr-
no-spoločenského diania. Od marca minulého roka 
bolo vyhláškou zakázané usporiadanie akýchkoľvek 
kultúrno-spoločenských či športových podujatí.
Márne sme sa snažili, takmer rok pracovali na prípra-
ve 550. výročia našej obce a  mnohých ďalších akcií, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života našej obce. 
Správali sme sa zodpovedne a  podujatia pozastavi-
li. Áno, museli sme, ale akonáhle to situácia umožní, 
v spoločenskom živote budeme pokračovať. 
S  radosťou vám oznamujeme, že sme v  tomto roku 

Upozornenie
Riaditeľstvo Odborného učilišťa 
internátneho Valaská dôrazne 
žiada zákonných zástupcov detí 
a  mládeže o  upozornenie svo-
jich detí, aby nevyužívali scho-
disko k  budove školy a priestor 
pred vchodom  ako bike-park a 
nepoškodzovali tak majetok štá-
tu. Priestor je monitorovaný ka-
merovým systémom. Porušenie 
zverejneného zákazu na vchode 
školy bude riešené  s Obvodným 
oddelením policajného zboru 
v  Podbrezovej s  následnými 
sankciami. 

Ďakujeme za porozumenie.
Riaditeľstvo OUI Valaská

Teraz, ako starosta obce, vidím 
a  hodnotím niektoré veci úplne 
inak, ako predtým. Hovorí sa „koľ-
ko ľudí, toľko chutí“. Žijeme v de-
mokratickom štáte a  každý má 
právo slobodne sa vyjadriť. A pre-
to je pochopiteľné, že názory ne-
môžu byť jednotné a aj na jednu 
vec sa názory rôznia. Ale snáď mi 
dáte za pravdu, že snahou nás 
všetkých je, aby sme žili v peknej 
a  upravenej obci.
Určite ste si všimli, že vo všetkých 
častiach sme mali  jedinečnú veľ-
konočnú výzdobu. Vďačíme za ňu 
našim školám – MŠ, ZŠ Jaroslava 
Simana, ZUŠ a  OUI vo Valaskej 
– žiakom a  pedagógom, ktorí 
prispeli k  tomu, aby sme si sprí-
jemnili veľkonočné sviatky. Peda-
gógovia učia deti, aké dôležité je 
zachovávanie  našich tradícií, zá-
roveň nadobudnú svoje prvé pra-
covné návyky a  v  neposlednom 
rade sa naučia vážiť si prácu toho 
druhého. Školy boli, sú  aj budú 
súčasťou obce a významne sa po-
dieľajú na kultúrnom a spoločen-

Čo nás čaká v najbližšom období

Oznamujeme občanom, že nádo-
ba na zber biologicky rozložiteľné-
ho kuchynského odpadu sa nachá-
dza v našej obci na Hronskej ulici 
pri zbernom dvore. Do nádoby je 
možné vyhadzovať: šupky z ovo-
cia a zeleniny, staré pečivo a chlieb, 
čajové vrecká, kávovú usadeninu, 
mliečne výrobky, škrupiny z vajec, 
škrupiny z  orechov, neupravené 
zvyšky potravín, zvyšky vareného 
jedla – nedojedenú stravu, potra-
viny po záručnej dobe (bez obalu), 
zvyšky z kvetov a rastlín.
Čo nepatrí do biologicky rozlo-
žiteľného kuchynského odpadu: 
jedlé oleje a  tuky, konáre, popol, 
piliny, sklo, plasty, kovy, textil, po-
tlačený papier, chemicky ošetrené 
materiály.

Mgr. Janka Maličká

smútku, chceme, aby do Sviatku 
všetkých svätých boli urobené 
chodníky v cintoríne. 
Do jesene chceme mať vyasfalto-
vané cesty, či ich úseky, v objeme 
50 tisíc eur. Ide  o  bežné výdav-
ky určené na opravu miestnych 
komunikácií. Ide o  úseky, kde je 
v  poriadku kanalizácia, či nie sú 
potrebné žiadne ďalšie práce na-
viac. Sami dobre viete, ako to vo 
Valaskej vyzerá, že takmer všetky 
kanalizačné poklopy sú prepad-
nuté.
Už koncom roka bola spracovaná 
štúdia statickej dopravy v  obci 
Valaská, ktorá zhodnotila aktuál-
ny stav. Zameriava sa na rozsah 
a možnosti výstavby absentujúcej 

parkovacej kapacity v  obci. Štú-
dia obsahuje mantinely efektív-
neho parkovacieho manažmentu 
so zreteľom na legislatívne pros-
tredie a  technologické postupy. 
Tiež definuje možnú parkovaciu 
kapacitu riešeného územia so 
zreteľom na legislatívne nároky 
a  technické normy pri minimali-
zácii investičnej náročnosti. Ná-
vrhom sa zamedzí parkovaniu 
mimo parkovacích plôch, čo 
otvorí možnosť revitalizácie ve-
rejných priestorov a zelene a pri-
navráti funkciu prístupových ciest 
k  bytovým domom. Už v  tomto 
roku preto chceme začať s ôsmy-
mi lokalitami, ktoré si nevyžadujú 
až takú finančnú náročnosť. Tieto 

odstavné plochy budú realizova-
né prostredníctvom našich tech-
nických služieb. 
Samotnú štúdiu si občania môžu 
pozrieť na našej webovej stránke. 
Naše technické služby sa „pustia“ 
aj do opráv schodov a chodníkov 
medzi činžiakmi. V cintoríne vyu-
žijeme nielen služby technických 
služieb, ale aj externej firmy. 
Som rád, že vás o  tom všetkom 
môžem informovať. Vždy som bol 
za konštruktívnu debatu, a všetky 
moje návrhy, ako aj možnosti, sú 
odkomunikovávané cez naše ko-
misie, či obecné zastupiteľstvo. Je 
veľmi dôležité, aby sme sa či už 
ako obecný úrad, obecné zastu-
piteľstvo, navzájom podporovali, 
pretože len vďaka tomu sa  posú-
vame ďalej. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

skom živote v obci. Deti, učitelia, 
ale aj rodičia sú radi, že sa môžu 
akýmkoľvek spôsobom prezento-
vať na verejnosti. 
Určite by bolo jednoduchšie, do 
každej časti obce veľkonočnú vý-
zdobu kúpiť a  byť „komerční“. Tá 
naša, kde sú spoluautormi naše 
deti je originálna a  má pre nás 

väčšiu hodnotu. 
V  súčasnosti, vzhľadom na pan-
démiu je všetko zložitejšie kom-
plikovanejšie a preto som rád, že 
dielo sa podarilo. Moje poďako-
vanie patrí všetkým, ktorí sa o veľ-
konočnú  výzdobu zaslúžili. 

Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Čo s kultúrnymi podujatiami v najbližšom období
dostali dotáciu na Festival dychových hudieb vo výš-
ke 8.000,- eur. Prezieravo sme termín podujatia po-
sunuli na 18. septembra 2021, s tým, že v uvedenom 
termíne by sa uskutočnilo aj slávnostné rokovanie 
obecného zastupiteľstva, kde by sa odovzdali ceny 
našim oceneným.
Verím, že situácia sa bude vyvíjať tak priaznivo, aby 
sme postupne  oživili všetky naše podujatia a nabrali 
tak veľa pozitívnej energie zo spoločných stretnutí, 
spolu v komunite.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Poďakovanie za veľkonočnú výzdobu
Zber kuchynského 

biologicky 
rozložiteľného 

odpadu

Veľkonočná výzdoba na Piesku
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Z  dôvodu pandemickej situácie 
bola pozastavená činnosť aktivač-
ných pracovníkov na 1,5 mesiaca. 
V polovici februára mohli aktivač-
ní pracovníci opäť nastúpiť. 
Počasie v  týchto jarných mesia-
coch prialo, tak sa postupne zača-
li zametať úseky, kde sa nedostalo 
zametacie auto. V obci sa vyčistilo 
väčšina rigolov od nánosov a štr-

V  našej obci prebieha od janu-
ára každý víkend testovanie na 
Covid-19. S  testovaním súvisí 
ako personálne, tak aj materiál-
no-technické zabezpečenie. Per-
sonál tvoria zdravotníci, pracovní-
ci obecného úradu, dobrovoľníci 
a  hasiči nášho dobrovoľného ha-
sičského zboru. Aby bol personál 
chránený pred nakazením cho-
robou Covid-19, je potrebné pre 
nich zabezpečiť ochranné pomôc-
ky ako overaly, rukavice, jednora-
zové rúška, respirátory, ochranné 
štíty na tvár. Ďalej sa pre personál 
zabezpečuje stravovanie. Všetky 
priestory je potrebné v  pravidel-
ných intervaloch dezinfikovať 
špeciálnou dezinfekciou. Okrem 
iného sa každý týždeň tlačia po-
tvrdenia o vykonaní testu a zozna-
my zaregistrovaných osôb, z toho 
dôvodu sa zabezpečuje dostatok 
kancelárskeho papiera a  obálok. 
Na úhradu všetkých týchto nákla-
dov po každom testovaní zasiela-
me žiadosť o refundáciu nákladov 
miest a obcí „Zachráňme spolu ži-
voty“. Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky refunduje náklady 
vo výške 5,- € za jeden vykonaný 
test.
K  31.3.2021 boli celkové náklady 
na testovanie vo výške 36  402,- 
€  a  príjem poskytnutý MV SR 
v sume 40 405,- €. Z týchto prija-
tých prostriedkov budú ešte fi-
nancované výdavky, ktoré vznikli 
v mesiaci marec a vyplatené budú 
v  mesiaci apríl. Zisková záležitosť 
to určite nie je, keďže počet tes-
tovaných postupne klesá, určité 
výdavky sa nemenia a  ochranné 
pomôcky je potrebné priebežne 
dopĺňať.
Dokedy bude testovanie prebie-
hať? To je otázka, na ktorú zatiaľ 
nepoznáme odpoveď.

Ekonomický referát OÚ

Silní ľudia odpúšťajú. 
                                    Múdri ignorujú...
Je normálne a  ľudské urobiť to 
isté, keď vás niekto ponižuje, zra-
ňuje, alebo vás nerešpektuje, ale 
najlepším spôsobom, ako nieko-
mu ukázať jeho chybu, je ukázať 
mu, o  koľko lepší je váš život bez 
neho. Nemáte strácať čas s  tým, 
kto do vás hodil kameň, ale mô-
žete tento kameň chytiť a vydláž-
diť si tak cestu k  niečomu lepšie-
mu. Jedného dňa si uvedomí, aké 
šťastie stratil.

Práca opatrovateliek 
a dobrovoľníčok 
počas pandémie

Ťažko sa opisuje to, čo nie-
kto berie ako samozrejmosť. 
Opatrovateľky a  dobrovoľníč-
ky v  čase pandémie pracujú 
a chodia po domácnostiach a sú 
v  priamom ohrození. Nikdy ne-
viete, či sa nevyskytne choroba, 
ktorú by ste si doniesli aj do svo-
jich rodín. Obetujú sa doslova. 
Skláňam sa pred nimi. Ľudia ich 
berú ako samozrejmosť a  nie-
kedy sa stáva, že ich prácu pod-
ceňujú a chcú od nich aj služby, 
ktoré nemajú zazmluvnené. Ve-
denie obce vyšlo s  iniciatívou, 
poskytovať ľuďom v  karanténe 
službu - donášku potravín, lie-
kov a podobne. Vidno, že im zá-
leží na zdraví občanov v dedine. 
Ženy – dobrovoľníčky pristúpili 
k  službe s  plnou zodpovednos-
ťou. Ale sme ľudia vynaliezaví 
a niektoré rodiny si dali doniesť 
všetko domov doobeda, ale 
predsa vycestovali poobede do 
nákupných centier v  Brezne. 
Je to zneužívanie a  veľmi veľká 
nezodpovednosť od chorých 
alebo ľudí v karanténe. Dodržuj-
te, prosím, nariadenia a  vážme 
si viacej sami seba a  ostatných, 
s ktorými prichádzame do styku. 
Vážme si svoje zdravie a zdravie 
iných občanov. 

Blažena Pastírová

ĎAKUJEME
Ďakujem Obecnému úradu vo Valaskej za zriadenie sociálneho taxíka 
v našej obci a tiež pánovi Kormanskému, ktorý ho prevádzkuje. 
Verím, že nehovorím len za seba, ale aj za iných občanov, ktorí taxík 
využívajú. V  našej neľahkej situácii je pán Kormanský vždy ochotný 
pomôcť a vyjsť v ústrety. Ďakujeme.

M. Mutišová

V predošlom vydaní Valaštianskeho hlásnika sme vás informova-
li, že sociálny taxík ako služba širokej verejnosti v obci v tomto 
roku  pokračuje v  súčinnosti s  firmou Petra Kormanského PK - 
taxi. Touto cestou vás chceme informovať o zmene telefónneho 
kontaktu, kde si občan požadujúci túto službu môže objednať na 
tel. čísle 0905 704  880. Poskytnutie služby mimo okresu Brezno 
je občan povinný si objednať vopred minimálne 7 dní pred jej 
poskytnutím a v rámci okresu Brezno minimálne 1 pracovný deň. 
Ostatné informácie vám budú poskytnuté na obecnom úrade pri 
Bc. Krupovej na tel. č. 048/6711508 alebo mail: socialneveci@va-
laska.sk

Bc. Silvia Krupová 
referent sociálnych vecí 

Testovanie v obci

POZOR, ZMENA!

Aktivačná 
činnosť

ku. Raz do týždňa aktivační pra-
covníci chodia poriadiť altánky 
na Lipovú. Vyhrabané je aj okolie 
kostola. 
Aktivační pracovníci úzko spolu-
pracujú s  technickými službami, 
sú si navzájom nápomocní. Po-
sledne to bolo pri vyčistení brehu 
pod zastávkou na Brezno. Našich 
spolupracovníkov máme na vý-
pomoc v materskej škole a v škol-
skej jedálni. Pravdaže nesmiem 

zabudnúť na každodenné zbie-
ranie smetí po našich uliciach. 
Týmto by som chcela poprosiť 
občanov, aby sa už kus nad sebou 
zamysleli a  neznečisťovali našu 
obec. Veď tu žijeme my, naše 
deti, naše vnúčatá. Pri kontajne-
roch niektorých obytných domov 
nájdeme všetko možné. Máme 
zberný dvor, tak prečo ho nevyu-
žívame? Ten čas, ktorý potom naši 
pracovníci  a technické služby vy-
naložia na odstránenie takýchto 
skládok, by mohli využiť na inú 
potrebnú prácu v  obci. Pevne 
verím, že sa to bude postupne 
zlepšovať. 
Ďakujem obecnému úradu, tech-
nickým službám, občanom, ktorí 
nám našu prácu nesťažujú, a  ak-
tivačným pracovníkom. Práca 
s nimi nie je vždy ľahká, ale mám 
ich rada. 

Martina Vrbovská

Zákon príťažlivosti
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INFOOKIENKO
Informuje občanov, ktorí musia 
dodržiavať povinnú karanténu 
a nevedia si prostredníctvom svo-
jich blízkych zabezpečiť nákup 
základných potravín, drogistické-
ho tovaru a  liekov, že je zriadená 
v  obci Valaská linka pomoci oso-
bám v  karanténe, ktorú    občania 
môžu  využiť na telefónnom čísle 
0910 414 646.

Ministerstvo zdravotníctva spus-
tilo nový registračný formulár na 
očkovanie formou registrácie do 
tzv. „Čakárne“. Od 18. 3. 2021 sa se-
niori, ktorí nemajú možnosť regis-
trovať sa sami, môžu objednávať 
na tel. číslach:

0911 996 024
0911 448 1003
0911 996 020

V nasledujúcich dňoch:
v pondelok, utorok a štvrtok 

v čase od 13.00 do 15.00 h
v stredu a piatok od 08.00 do 

11.00h
Telefonicky je potrebné nahlásiť:
- meno a  priezvisko prihlasova-
nej osoby
- rodné číslo
- názov poisťovne
- adresu bydliska: ulicu, popisné 
číslo, PSČ a obec/mesto
- číslo mobilného telefónu 
a e-mailovú adresu
- môžete zadať aj e-mail blízkej 
osoby, ktorej dôverujete, prí-
padne uvedieme mail zamest-
nanca, ktorý vás registruje

Po registrácii vám bude pridelený 
PIN kód (identifikačný údaj), ktorý 
obdržíte  na vami uvedené tel. čís-
lo. PIN kód si starostlivo uchovajte.

Po registrácii je potrebné dodr-
žať nasledovné:
- nevystavujte sa riziku ochore-
nia
- príďte najskôr 10 minút pred 
plánovaným očkovaním
- identifikujte sa preukazom po-
istenca a preukazom totožnosti

Termíny na očkovanie budú pri-
deľované podľa veku. To zname-
ná, že o pridelení termínu na oč-
kovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie, ale vek. Budete mať 
možnosť vybrať si miesto očko-
vania (obec, mesto). O  termíne 
očkovania budete informovaní 
(SMS alebo e-mailom) najneskôr 
dva dni vopred, a preto bude do-
statok času sa pripraviť.

V  priebehu minulých mesiacov 
sme sa venovali vo veľkej miere 
hlavne zimnej údržbe, no ve-
novali sme sa aj prácam v  inte-
riéri. Napríklad sme vymaľovali 

priestory obecného úradu, ma-
terskej školy a priestory kuchyne 
základnej školy. V  areáli základ-
nej školy sme vymenili zničené 
basketbalové koše a v materskej 
časti sme zrekonštruovali od-
dychovú zónu na Ceste oslobo-
diteľov. V  spolupráci s  aktivač-
nými pracovníkmi sme vyčistili 
obecný pozemok nad hasičskou 
zbrojnicou a  odvodnili sme sa-
motnú budovu hasičskej zbroj-
nice. Každoročne po skončení  
zimy  je potrebné vyčistiť našu 
obec. Či už sa jedná o zametanie 
posypového materiálu po zim-
nej údržbe, poničené cesty od 

Prvé stretnutie stavebnej komisie v tomto roku sa uskutočnilo 07.04.2021 za dodržania hygienicko-epidemio-
logických opatrení. 
Z prerokovaného programu vyberám:
štúdie statickej dopravy v obci, návrhy opráv miestnych komunikácií, doplnenie počtu kamier, nových lavi-
čiek a ich rozmiestnenie, opravy schodov a chodníkov v obci a na miestnom cintoríne, návrh riešenia ulice 
Záhradná. 
Prerokovali sme plán investičných akcií schválených uznesením č.115/2020, ako aj výsledky zamerania obec-
ných pozemkov. 

Martin Krupa
predseda Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

TECHNICKÉ SLUŽBY
VALASKÁ

TECHNICKÉ
SLUŽBY
VALASKÁ

INFORMUJÚ

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

snežných pluhov alebo sú to len 
smeti, ktoré pod snehom nebolo 
vidno, je pre nás toto obdobie 
najťažšie z  hľadiska časovej ná-
ročnosti, pretože naplánované 

práce musíme dať bokom a  ve-
novať sa tomu, čo naša obec 
potrebuje. Tento rok náš zame-
tací stroj vyzbieral po obecných 
komunikáciách 59 ton posy-
pového materiálu použitého 
v zimnom období. S príchodom 
jari sa začína prebúdzať príroda, 
a tak, ako je už zvykom, sa začí-
najú orezávať dreviny.  Denne sa 
v  našej obci vyzbiera od obča-
nov aj 3000 kg  konárov,  ktoré 
sa musia ďalej spracovávať na 
našom obecnom kompostovis-
ku drvením a vyrábaním štiepky. 
No popri tejto práci nezabúda-
me na to, čo nás čaká v priebe-
hu roka, a  preto sa snažíme si 
všetko čo najlepšie naplánovať. 
Môžeme konštatovať, že tento 
rok sme pripravení vymeniť a 
doplniť ďalších 20 stĺpov verej-
ného osvetlenia a  rozhlasu po 
celej obci. Plánujeme opraviť 
zničené schodisko v časti Piesok, 
na ulici Robotnícka, a  pokračo-
vať v  rekonštrukcii chodníkov 
a  schodísk v  cintoríne. Taktiež 
máme v  pláne opraviť niekoľko 
ostatných schodísk a chodníkov,  
ktoré už taktiež poznačil zub 
času. Okrem toho pre vás pripra-
vujeme v spolupráci s obecným 
úradom veľa nových projektov,  
ktoré si ale najskôr musia prejsť 
prirodzeným procesom staveb-
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ného konania, a  preto ich zatiaľ 
nebudeme konkretizovať. Ako 
každý rok sa nám v  našej obci 
objavila ďalšia čierna skládka 
odpadu na Ceste osloboditeľov, 
ktorú  sme tentokrát svojpomoc-
ne zlikvidovali. Celkovo bola vy-
čistená plocha o rozlohe 240 m2, 
a boli odvezené cez  2,5 tony sta-
vebného odpadu. No sme pre-
svedčení, že takéto čierne sklád-
ky budú čoskoro minulosťou 
a  že všetci prispejeme k  tomu, 
aby sa nám znova netvorili. Blíži 
sa obdobie kosenia, a  preto by 
sme chceli dať do pozornosti,  že 

Technické služby Valaská majú 
vyhlásené výberové konania na 
koscov.  Preto ak nemáte prob-
lém s manuálnou prácou a máte 
chuť pracovať, pošlite nám vašu 
žiadosť, možno hľadáme prá-
ve vás.  Aj keď žijeme vo veľmi 
zvláštnej dobe  a pandémia Co-
vid-19 nám prácu nijako neuľah-
čuje, nakoľko aj v našich radoch 
sa stáva, že každú chvíľu  je nie-
kto zo zamestnancov v karanté-
ne, veríme, že nám nič nebude 
stáť v  ceste v  skrášľovaní našej 
obce.

Michal Lengyel
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Narodila sa v  Podbrezovej. Ako 
dieťa bola pohybovo nadaná, veľ-
mi súťaživá a  svojou zdatnosťou 
prevyšovala svojich rovesníkov. 
Jej športová kariéra sa začala pí-
sať v  14. roku, kedy upútala po-
zornosť atletických odborníkov 
na prvej súťaži v Banskej Bystrici, 
kde jej ďalšia cesta prirodzene 
smerovala sem. V klube Slávie 
PF B.B. sa stala reprezentantkou 
Československa vo viacbojoch. 
V  roku 1980 si založila rodinu 
a  presťahovala sa do Valaskej, 
kde žije viac ako 40 rokov. V roku 
1986, už ako matka dvoch synov, 
háji farby Atletického oddielu 
Mostáreň Brezno. 
Výpočet jej úspechov vo farbách 
tohto klubu je širokánsky. Ako 
kapitánka družstva žien doviedla 
svoje družstvo v  roku 1989 k  ví-
ťazstvu v  1. Slovenskej národnej 
lige. 
Za zmienku určite stojí 6 medailí 
Majstrovstiev Slovenskej republi-
ky žien, z toho titul majsterky SR 
v  sedemboji v  roku 1988. V  roku 

S Vierkou sa mi viaže veľmi veľa at-
letických rokov. Už na strednej ško-
le v B. Bystrici sme obidve pretekali 
za Sláviu PF B. Bystrica. Stretávali 
sme sa na štadióne, na tréningoch 
a  samozrejme aj na súťažiach. 
V  tom čase prebiehali súťaže ešte 
v  rámci Československa, takže 
tých súťaží bolo neúrekom nielen 
v  individuálnych disciplínach, ale 
hlavne v  súťaži družstiev. Vtedy 
prebiehali ligové súťaže a  cesto-
vanie do Prahy bolo samozrejmos-
ťou. Vierka bola už vtedy pre nás 
veľkým športovým vzorom. Nielen 
kvôli jej výbornej výkonnosti, ale 
aj ako človek. Vedela povzbudiť, 
porozprávať sa, poradiť, ale v  prí-
pade problémov naviesť na správ-
nu cestu. Proste ako naša druhá 
mama. Bolo prirodzenou samo-
zrejmosťou, že bola aj našou kapi-
tánkou ligového družstva. Potom 
sa rozhodla založiť si rodinu (na 
svadbe sme samozrejme nesmeli 
chýbať) a  naše cesty sa na chvíľu 
rozišli. Keď som sa vrátila späť do 
Brezna, našla som znova úžasný 
kolektív (už dospelých ľudí), ktorí 
aj po rokoch nezanevreli na atleti-
ku a družstvu žien sa podarilo po-
stúpiť do 1. SNL, opäť so skúsenou 
kapitánkou. Tá si vždy, aj napriek 
svojmu zamestnaniu a  starostli-
vosti o rodinu, našla čas aj pre at-
létov. V  súčasnosti sme už síce vo 
veteránskom veku, ale ,,stará“ par-
tia sa stále stretáva na spoločných 
tréningoch a súťažiach. Naša bút-
ľavá vŕba, ktorá nikdy neodmietla 
pomoc, ktorá vie kolektív pobaviť, 
na tréningoch metodicky usmer-
niť a doniesť veľa optimizmu, je 
našou neodmysliteľnou súčasťou.

Janka Chreňová

Vierku Zelenčíkovú poznám od chvíle, keď prišla bývať do Valaskej,  a to 
je od roku 1980. Keďže jej manžel bol zanietený dobrovoľný hasič vo Va-
laskej, tak aj ona bez váhania sa pridala k nám do hasičstva. Vedeli sme, 
že je vynikajúca atlétka, tak bude veľkým prínosom do nášho družstva. 
Vierka bez akéhokoľvek zaváhania súhlasila. 
Je ženou, ako sa hovorí, aj do voza, aj do koča. Hoci mala svojich povin-
ností veľa, čo sa týka športu, rodiny, materstva, prerábania domu, vždy 
bola ochotná v ktorýkoľvek čas prísť a spolu s nami trénovať. Je to osoba, 
ktorá vie každému ochotne pomôcť, poradiť, vie sa dobre zabaviť, vie pri 
nejakých problémoch každého morálne podporiť. Jednoducho povedané  
- je ľudská, a to si na nej veľmi vážim a som rada, že pri príležitosti 550. vý-
ročia vzniku obce Valaská bude ocenená za všetky úspechy, ktoré v živote 
dosiahla. Myslím si, že ich nie je málo a toto ocenenie jej právom patrí. 

Alena Hučková

Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme osobnosti obce Valaská

CENA OBCE VALASKÁ

v r. 1997 -  medaila SAZ v Bratisla-
ve (Slovenský atletický zväz),
v r. 1999 – Ocenenie najlepší vete-
rán Mostárne Brezno,
v  r. 2000 – Ocenenie športovec 
XX. storočia mesta Brezno. 
Počas týchto rokov sa popri prá-
ci a  tréningoch dokázala plno-
hodnotne venovať svojej rodine. 
Svojich dvoch synov viedla od 
malička k  rôznym druhom špor-
tu. Mnohokrát boli svedkami jej 

Viera Zelenčíková

1991 a 1992 titul najlepšej atlétky 
roka. V súčasnosti je držiteľkou 5- 
tich rekordov Slovenska veterá-
nok: W – 35 – 100m, 400 m, skok 
do výšky , 5- boj  a W 40 – skok 
do výšky.
Tri roky v  ČSFR hájila farby obce  
Valaská ako najvšestrannejšia 
športovkyňa Československa, kde 
v plnej miere ukázala svoju výni-
močnosť a všestrannosť.  
Pani Vierka Zelenčíková je držiteľ-
kou viacerých ocenení:
v r. 1994 – medaila za vzornú re-
prezentáciu mesta Brezno,

športových úspechov na súťa-
žiach.
Ani na dôchodku nezaháľa, stále 
ju môžeme vidieť usmiatu, plnú 
energie na bicykli, na prechádz-
kach v  prírode, či na atletickej 
dráhe v Brezne medzi atletickými 
nadšencami.  Napriek tomu, že 
nemala v živote „na ružiach ustla-
té“, vždy sa postavila k povinnos-
tiam čestne a zodpovedne. 
Tak, ako bola neodmysliteľnou 
súčasťou družstva žien Atletické-
ho oddielu Brezno, tak bola veľ-
kým prínosom v  Dobrovoľnom 
hasičskom zbore vo Valaskej. 

Danka Králiková

Bola našou 
kapitánkou
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PaedDr. Dušana Sliačana každý 
v našej obci  pozná. Do Valaskej 
prišiel v roku 1967 a žije tu úcty-
hodných 55 rokov.  
Začínal v  roku 1959 ako  učiteľ, 

Pán PaedDr. Sliačan svoj život 
nepreosial pomedzi prsty. Akoby 
jeho rodný kraj, starohorská príro-
da ho naučila pevne držať opraty 
bytia vo vlastných rukách. Naša 
spolupráca bola najmä v oblasti 
kultúry, v aktivitách spoločenské-
ho charakteru. Pri oživotvorení 
Miestneho odbor Matice sloven-
skej   vo Valaskej  v roku 2000 sa 
ako sme ho familiárne volali, náš 
Dušan, naplno zapojil do činnosti 
pri realizovaní cieľov matičného 
hnutia. Bol medzi prvými stúpen-
cami práve zakladaného 43 člen-
ného Zmiešaného speváckeho 
zboru pri MO MS, neskoršie pre-
menovaného na spevokol Lipka. 
Pre jeho výnimočný vycibrený hlas 
– tenor, zostáva v spevokole nena-
hraditeľným. Od svojho vstupu na 
matičnú pôdu sa spolu s ostatný-
mi členmi výboru, pokiaľ to jeho 
zdravotný stav dovolil, pričinil o 
obnovenie pamätnej izby v ma-
terskej časti obce, v budove býva-
lého MNV, ktorú v súčasnosti nav-
števujú najmä žiaci našich škôl. 
Spolupracoval pri vyhľadávaní 
a odsúhlasovaní významných 
osobností, rodákov našej obce, 
ktorí zviditeľnili Valaskú vo svete. 
Ba  čo viac, do tejto náročnej práce 
zapojil aj svojho syna. 
Spolu s ostatnými členmi výbo-
ru dokázal vdýchnuť hodnotám 
našich predkov, ich tradíciám, 
krojom, zvykom a obyčajom, 
novú tvár. Vždy bol hrdý, že spolu 
môžeme aj takto naučiť mladú 
generáciu vážiť si  a na dnešné 
podmienky aplikovať múdrosti 
predkov, ukryté v prísloviach, či 
porekadlách. Zdôrazňoval svojim 
zverencom a ľuďom okolo nich, 
aké je dôležité rešpektovať prírod-
né zákony. Vždy bol medzi ľuďmi, 
usmerňoval ich, ako je potrebné 
byť hrdý na svoj národ, jeho po-
stavenie v dejinných súvislostiach 
a na slovenskú vzájomnosť. 
Pripomeňme si aspoň niektoré 
akcie, ktoré pomáhal tvoriť a reali-
zovať: slávnosti oslobodenia obce, 
stavanie Lipky štátnosti, stavanie 
mája, živý šach na námestí, jánske 
ohne na Lipovej, koncerty spevo-
kolu Lipka, adventný veniec, živý 
Betlehem, páračky, účinkovanie v 
muzikáloch a publikačná činnosť.
Veríme, že po skončení tohto ťaž-
kého rozpoloženia pri ,,šarapate-
ní” covidu, si ešte nájde čas, vezme 
do rúk svoju harmoniku a spolu si 
zaspievame obľúbenú pieseň ko-
lektívu Lipky  Ešte som nevidel tak 
dievčatko plakať.

Predseda a podpredsedníčka 
MO MS Valaská

PaedDr. Dušan Sliačan

R. 1981 „O pohár ČSL rozhlasu“ – 
okresný prebor – 1. miesto

PaedDr. Dušan Sliačan 
má veľmi blízko ku 
kultúre

ZŠ Októbrová ulica r. 1976 – opra-
va teplovodného kanála

Rekonštrukcia mosta vo Valaskej – apríl, máj 1999 
Zľava: P. Minárik, V. Strmeň, D. Sliačan, E. Kúdelka

akých môžeme ešte vidieť v čier-
nobielom filme pre pamätníkov. 
V  jednotriednej škole v  dedinke 
Močiar, kde večer opravoval dik-
táty pri petrolejovej lampe, pre-
tože elektrifikácia obce prebehla 
až v  roku 1960. V  roku 1985 ho 
na základe pracovných výsled-
kov vybrali a oslovili, aby išiel 
„riaditeľovať“ na experimentálnu 

základnú školu s  rozšíreným vy-
učovaním hudobnej výchovy do 
Banskej Bystrice. Na toto obdo-
bie veľmi rád spomína, pretože 
vedel formovať deti a  mládež, 
ukazoval morálnu hodnotu,  
vštepoval tradície našich pred-
kov a  poukázal, ako je dôležitá 
kultúra v  živote mladého člove-
ka.  V  roku 1994 ho Valašťania 

presvedčili, aby kandidoval za 
starostu obce. V  tomto období  
bol zrekonštruovaný most cez 
rieku Hron, hasiči dostali nové 
auto, ale jeho rukopis je vidieť  

aj v  kultúre, kde úzko spolupra-
coval s  Jožkom Kučerom, a  do 
dychovky sa nakúpili nové hu-
dobné nástroje, ale aj oblečenie 

pre muzikantov. Podieľal  sa na 
vydaní Monografie obce Valaská. 
Celý svoj život sa podieľal na roz-
voji obce hlavne v oblasti kultúry 
a spoločenského života. Je dlho-
ročným členom výboru MO MS a 
členom spevokolu Lipka pri MO 
MS. Je priateľský, otvorený, má  
obrovský dar reči, rád spomína a  
pútavo rozpráva.  

Danka Králiková
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V  tomto období chodí do prírody na pre-
chádzky viac turistov ako inokedy. Nadýchať 
sa čerstvého vzduchu, vyvetrať hlavu, urobiť 
niečo pre svoje zdravie alebo len tak v spoloč-
nosti svojich myšlienok pokochať sa peknými 
výhľadmi. Je to správne, človek by sa mal k prí-
rode vracať. 
Aj náš chotár je prekrásny, a  preto nečudo, 
že sa v ňom nachádzajú lavičky, na ktorých si 
môžete oddýchnuť pri svojich potulkách. O to 
viac nás mrzí, keď sa na nich svojou prítom-
nosťou podpíšu vandali, ktorí ich zničia. Ľudia, 
ktorým nezáleží na tom, či si budete mať kde 
sadnúť. Zdevastujú,  čo sa dá, a v prírode ne-
chajú pozdrav v podobe plastov, skla, nedovo-
lených ohnísk alebo plných vriec všelijakého 
odpadu. 
O  to viac si vážime myšlienku a  aj realizáciu 
pekného skutku  Vojtecha Kokavca ml., ktorý 
chodí  „ s  otvorenými očami“ a  urobil pekný, 
nasledovania hodný čin. 
Prečo ste sa rozhodli opraviť torzo lavičky 
na Ždiariku? A kto vám pomáhal?
Často chodím na Ždiarik. Nepáčilo sa mi, 
v akom stave je lavička. Dolámané dosky, vy-
škriabané mená, celkovo veľmi ošarpaná. Tak 
som sa rozhodol, že to opravím. Drevo som 
kúpil na píle v  Dolnej Lehote u  pána Petra 
Šneka, ošetril ho lakom a počkal, kým vyschne. 
S Viktóriou Radovičovou som ich išiel namon-
tovať. A  teraz sa teším, že  vyzerá lepšie, ako 
predtým. 
Čo by ste  odkázali tým, ktorí nechávajú za 
sebou takúto vizitku?
Odkázal by som to, čo som sprejom napísal na 
lavičku:  „NENIČ MA,  SLÚŽIM AJ TEBE!“

Chcem sa vám poďakovať za všetkých, ktorí 
chodia do prírody a lavičku využívajú. Zároveň 
vyzvať tých, ktorým  je ľahostajné životné pro-
stredie, ale aj hodnoty, ktoré vybudoval niekto 
iný, aby  ich neničili. 
Viem, že všímavých, obetavých a  pracovi-
tých ľudí máme v obci veľa. Starajú sa o svoje 
okolie, kvetinové záhony pred vchodmi, pre-
dzáhradky a podobne. Jednou z mnohých je 

POĎAKOVANIE
pani Alenka Levíková so svojou dcérou, ktorá 
zbierala odpadky po „turistoch“ na Lipovej, p. 
Pacerová, p. Martina Kormanská, ktorá sa prí-
kladne stará o  kvetinový záhon pred svojím 
činžiakom, alebo p. Pastírová mnoho rokov 
odhadzuje sneh pred činžiakom a okolo kon-
tajnerov. Nedá sa vymenovať všetkých, preto-
že v každej časti našej obce a aj na každej ulici 
sa takíto ľudia nájdu.  Ich snaha je chvályhod-
ná, a  keď nám dáte tipy, radi ich zverejníme. 
Ďakujeme.

Danka Králiková

Krásne upravené záhony na Hronskej ulici
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Konečne sme sa dočkali prvého jarného mesiaca tohto roka. A tak, ako po 
iné roky, aj teraz sme ho privítali so všetkými poctami. Naši predškoláci pred-
viedli krásne pásmo vítania jari spojené s vynášaním Moreny, bohyne zimy. 
Vynášanie Moreny sme uskutočnili len na školskej úrovni, pretože stále platia 
obmedzenia, ktoré nepovoľujú zhromažďovať sa. Aj napriek tomu sa nám 
podarilo so zimou rozlúčiť, Morenu za spevu a tanca upáliť a hodiť do Hrona, 
dúfajúc, že zima odíde a budú nás sprevádzať už len teplé jarné dni a slniečko.
Prvý jarný mesiac je typický aj tým, že je mesiacom knihy. Pre deti pripravuje-
me rozličné aktivity  tak, aby sme u nich vzbudili záujem o detskú literatúru 
a knihy. Snažíme sa o to, aby,  sa kniha stala pre deti priateľom na celý život. 
Deti si tentoraz nemohli doniesť z domu svoje obľúbené rozprávkové  knihy, 
preto nám ich posielali online na fotkách. V materskej škole si potom zhotovili 
svoje vlastné knihy, v ktorých si listovali a „čítali“. S pani učiteľkami a rodičmi 
sa naučili recitovať básne, ktoré nebojácne predniesli pred svojimi kamarátmi 

na triednom kole prednese poézie. Odmenené boli diplomom a sladkosťou. 
Prednes poézie sme opäť uskutočnili len v triedach, školské kolo sme vyne-
chali, aby sa skupiny detí nepremiešavali. Knihy a rozprávky nás v materskej 
škole sprevádzajú denne a  sú súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. 
Niektoré deti veľmi rady dramatizujú rozličné texty a rozprávky, jednou z naj-
obľúbenejších je rozprávka O troch prasiatkach. Ďalšou obľúbenou aktivitou 
je aj Vrecúško s tajomstvom. Deti z neho vyťahujú obrázky rozprávok a pod-
ľa ilustrácie hádajú názov rozprávky. Toto je len zlomok aktivít, ktoré sme 
s deťmi uskutočnili. V každej triede sa deje niečo iné, všetko závisí od vekovej 
kategórie detí. Deti sa učia rôzne hry, piesne, básne, povedačky viažuce sa 
k ročnému obdobiu, ale aj tradíciám. Jednou z nich je aj Veľká noc. Deti vedia, 
že je to významný kresťanský sviatok. Škôlku sme si vyzdobili bahniatkami 
a vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými vajíčkami, ktoré sa v každej triede 

ozdobovali inou techni-
kou. Niektorí maľovali, iní 
zdobili servítkami, nálep-
kami alebo vlnou. Opäť 
v  závislosti od vekovej 
kategórie detí. Tento rok 
sme pre deti vymysleli aj 
hľadanie veľkonočnej vý-
služky podľa mapy. Deti sa 
museli pohybovať presne 
podľa zadania a museli pl-
niť rôzne úlohy, ako behať 
medzi prekážkami, skákať, 
zaspievať pesničku, zare-
citovať veľkonočný vinš, či 
nájsť stratený kľúčik, ktorý 
odomkol košík plný veľko-
nočných sladkostí.   No-
vinkou bola aj spolupráca 
s obecným úradom na veľ-
konočnej výzdobe v  obci. 

Zo života materskej školy

Milá mamička, babička, starká,
nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia 

a radosti,
koľko lásky ty sama rozdávaš 
svojim najbližším po celý čas.

Prajeme Ti krásny 
Deň matiek.

Naši predškoláci sa tešili, že môžu predviesť svoj talent  a pod taktovkou svo-
jich pani učiteliek  vyzdobiť veľkonočné vajíčka a zajačiky. Boli šťastné, že sa 
takýmto spôsobom mohli prezentovať na verejnosti. Po veľkonočných sviat-
koch sme si všetci v materskej škole rozprávali zážitky z veľkonočnej kúpačky, 
ktorá bola tohto roku iná. Predsa len v rámci rodiny chlapci vykúpali a vyšibali 
sestry, maminky, ale aj staré mamy, aby boli celý rok zdravé.
Ešte by som chcela poukázať na to, že v našej materskej škole je dôležitou sú-
časťou výchovno–vzdelávacieho procesu ekologická výchova. Počas celého 
roka sa zameriavame na minimalizáciu odpadov prostredníctvom triedenia. 
Odpad triedime na plasty, papier, sklo, kovové odpady. Vedieme a vychová-
vame ich k tomu, aby odpadky v prírode nenechávali a hádzali ich do nádob 
na to určených. O prírodu sa musíme starať aj my, bežní návštevníci, turisti, 
tak, že ju nebudeme znečisťovať. Odpadový materiál často využívame aj 
v našej MŠ. Tvoríme z neho rôzne výrobky, ktoré ďalej využívame v hre. Do-
kážeme zužitkovať rolky toaletného papiera, sklené poháre, kovové nádoby, 
ale aj plasty. Našou veľkou snahou je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, aby na 
elementárnej úrovni chápalo a hodnotilo vzťahy medzi človekom a životným 
prostredím, chápalo potrebu jeho ochrany a zároveň získavalo pozitívne po-
stoje o ochrane a tvorbe životného prostredia. V materskej škole sa deti podľa 
tohto aj správajú. Je na škodu veci, že dnešné deti sú vedené ku konzumnému 
a pohodlnému životu bez prekážok.
Chcem upriamiť pozornosť čitateľov na skutočnosť, že mesiac máj bude pre 
nás veľmi dôležitý, a to hneď z dvoch aspektov. Jedným je, že prebehne zápis 
do materskej školy, ktorý bude prvýkrát iný, pretože pre predškolákov bude 
predprimárne vzdelávanie od tohto školského roka povinné. Takže vyzývame 
všetkých, ktorí majú doma deti vo veku päť rokov, aby ich nezabudli do ma-
terskej školy v mieste bydliska zapísať. Bližšie informácie budú zverejnené na 
webovej stránke školy, na FB, ale aj na budove MŠ. 
Ďalšou krásnou udalosťou bude oslava Dňa matiek. Ak sa situácia nezlepší, 
bude oslava bez prítomnosti mamičiek. Ale naši najmenší si ich uctia tým, že 
sa naučia pre svoju mamičku básničku a nezabudnú zhotoviť aj darček. Veď 
mama je pre nich najdôležitejší, najmilší a najláskavejší človek. Mama je ich 
istota. Preto milé mamy, staré mamy,  prijmite toto milé blahoželanie od va-
šich detí

Mgr. Iveta Babčanová
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Dňa 19. marca 2021 sa žiaci 1.- 9.ročníka ŠZŠI a 
PŠI, najlepší recitátori našej školy, zúčastnili škol-
ského kola v prednese poézie a prózy.  Súťažilo 
13 žiakov, ktorí sa na svoj prednes zodpovedne 
pripravovali pod vedením svojich učiteľov. Na 
začiatku, aby súťažiaci pekne recitovali,  sme si 
spoločne, zábavnou formou precvičili jazýček. 
Súťaž mohla začať. Výkony žiakov hodnotila 
porota v  zložení: predseda poroty, zástupkyňa 
školy Mgr. Milena Fábryová a pani učiteľka Mgr. 
Daniela Kúdelková. Všetci súťažiaci nás veľmi 
milo prekvapili. Za svoju odvahu a šikovnosť si 
zaslúžili odmenu. Porota nakoniec rozhodla.
Víťazi sú všetci: Dianka Baranová, Dávid Puš-
ka, Kristián Puška, Dávid Farkaš, Marek Farkaš, 
Simonka Tkáčiková, Elenka Štulajterová, Lucka 
Antalíková, Vlaďka Nôtová, Terezka Leitnerová, 
Terezka Turčinová, Tomáš Schreiner, Marianka 
Muránska.
Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa 
školských úspechov!

Mgr. Zuzana Gonosová
koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Každoročne si ho pripomí-
name 11. apríla. Jeho cieľom je upozorniť na problematiku nádoro-
vých ochorení, šíriť informácie a získať finančné prostriedky na pod-
poru programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.
Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podpo-
ru všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením jarného kvietku 
dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí spolupatričnosť a podporu on-
kologickým pacientom.
Keďže epidemiologická situácia tento rok neumožnila zrealizovať fi-
nančnú zbierku, v našej škole sme si Deň narcisov pripomenuli bese-
dou spojenou s tvorivými dielňami.

 Mgr. Daniela Kúdelková,  koordinátor prevencie SPJ

Už roky mesiac marec spájame nie-
len s príchodom jari, ale i s knihou. 
Kniha, najväčší priateľ človeka, od 
nepamäti patrí medzi neodmys-
liteľných spoločníkov mladých či 
starých. Aj známy pedagóg J.A. Ko-

Pod týmto mottom sa už po dvadsiaty raz ko-
nala celoslovenská kampaň „25. marec - Deň 
počatého dieťaťa“, ktorú 
organizuje občianske zdru-
ženie Fórum života. Je to 
deň, kedy si pripomíname, 
prejavujeme a šírime úctu 
k životu už od chvíle poča-
tia. Každý z nás bol počatý, 
preto je tento deň sviatkom 
každého z nás. Symbolom 
kampane je biela stužka. 
V  tento deň si žiaci špeciál-
nej základnej školy a  prak-
tickej školy pripomenuli, 
aké nenahraditeľné a  jedi-
nečné je ich miesto v  rodi-
ne, v škole, v spoločnosti. 
Aké dôležité je chrániť zdra-
vie a život každého človeka 

menský povedal: ,,Nemilovať knihu, 
znamená nemilovať múdrosť a ne-
milovať múdrosť, znamená stávať 
sa hlupákom.“
Prečo si mesiac knihy pripomína-
me práve v marci? Mesiac knihy si 

pripomíname od roku 1955 na 
počesť Mateja Hrebendu. Podľa 
jednej verzie sa stal mesiacom 
knihy práve preto, lebo v tom-
to mesiaci sa narodil a zomrel 
Matej Hrebenda, významný bu-
diteľ a ľudový spisovateľ, ktorý 
sa podieľal na šírení slovenskej 
knižnej kultúry.
Mesiac knihy sme si pripome-
nuli aj my, aktivitami, ktorých 
cieľom bolo ukázať našim 
žiakom, že aj kniha má svoje 
opodstatnenie a  význam. Akti-
vity boli zamerané na zábavné 
formy práce s  knihou. Žiaci na 
hodinách čítania spoločne čí-
tali knihy požičané zo školskej 

Marec - mesiac knihy

knižnice, maľovali hrdinov z detskej 
knihy.Zorganizovali sme výstav-
ku výtvarných prác žiakov a  kníh. 
Mohli si prezrieť rôzne knihy a  vy-
brať jednu, ktorá ich najviac zauja-
la. Vypracovaním pracovného listu 
sa učili vyhľadávať v knihe základné 
informácie.   Prečítaním krátkeho 
textu odpovedali   na jednoduché 

otázky. Fotky si môžete pozrieť vo 
fotogalérii.
Ak sa nám podarilo žiakov prilákať 
ku knihe s  túžbou otvoriť ju v  me-
siaci marec, pokúsime sa naďalej 
vytvárať lásku ku knihám a čítaniu.

Mgr. Zuzana Gonosová
koordinátor pre rozvoj čitateľskej 

gramotnosti

a nezabúdať na to ani pri zábave, hre, či špor-
te. Spomenuli si aj na všetkých členov svojej 
rodiny a každý namaľoval svoj rodokmeň. Žia-
kom odborného učilišťa bola téma priblížená 
formou prezentácie „Som jedinečný“, ktorá ich 
upútala a  so záujmom diskutovali s  vyuču-

júcimi občianskej, etickej 
a  náboženskej výchovy. 
Žiaci boli informovaní aj 
o  aktivitách a projektoch 
konkrétnej pomoci, ktorú 
organizuje a poskytuje ob-
čianske združenie Fórum 
života.
Život každého človeka je 
vzácny a  jedinečný. Svo-
jím bytím má obohacovať 
iných. Buďme vďační   za 
dar života. Šírme okolo seba 
dobro, lásku, úsmev, aby 
sme tak vniesli do spoloč-
nosti nádej a povzbudenie.

 Mgr. Janka Kučerová

Deň narcisov

Život je dar Súťaž v prednese poézie a prózy
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Moja obec  – Valaská
Na Ľupčianskom hrade bola veľká sláva,
to kráľ Matej Korvín výsady rozdával.
No nie pre každého, iba vyvoleným,
medzi nimi valach, čo putoval za ním.

Valach mocný sťa buk na Slovensku rástol,
zachránil on život, keď ovečky pásol.
Ratoval on pána, keď jazdil na koni,
valaškou striebornou vzal život hadovi.

Za odmenu dostal od kráľa kus zeme,
čo s ovcami spásol, ako to už vieme.
No a v tom chotári pri pasení v lete,
vznikla dedinôčka najkrajšia na svete.

Písal sa rok tisíc štyristosedemdesiat,
keď v chotári pri tajchu začalo sa stavať.
Maličké domčeky, ovečky v košiari,
malebnú dedinku Valaskou nazvali.

Postupne sa ľudia spolu spoznávali,
za Hronom domčeky spoločne stavali.
Chovali zvieratá, obrábali pôdu,
sadili si krumple, zbierali úrodu.

No a ruka v ruke s obrábaním zeme
vznikali remeslá, ktoré? Rozpovieme.
Kováčstvo, mlynárstvo, tkáčstvo i pltníctvo,
potom sa ujalo v dedinke kožiarstvo.

Roky ubiehali, ľudia prichádzali,
popri svojej práci na čas zabúdali.
Okolité lesy boli pre nich chlebom,
každý deň v nich boli, pracovali s drevom.

Niektorí si prácu vo fabrike našli,
sťa noví hutníci do železiarní šli.
Tavili v nich rudy, ktoré vyťažili,
nerastné bohatstvo dávalo im sily.

Boli však aj takí, čo prácu nemali,
tí sa do cudziny za prácou pobrali.
Až tam v Amerike, za tou veľkou mlákou,
zarábali oni pre sestry i bratov.

Prišli ťažké časy, Turci, hlad, mor, bieda,
pomôž, dobrý Bože, takto sa žiť nedá.

Dane a desiatky odvádzať museli,
ťažké oni jarmo na šiji nosili.

Domčeky, dedinu oheň im zachvátil,
každý na susedskú pomoc sa obrátil.
V dedine vznikol potrebný požiarny zbor,
ktorého práca a obeta ľuďom je veľký vzor.

Ani požiar, ani vojny vieru nezlomili,
odhodlaní Valašťania vyhrali nad nimi.
Smutné časy vystriedali pokojnejšie dni, 
plné mieru, plné šťastia, o čom každý sní.
Pri tajchu domčekov stále pribúdalo,
veľa Valašťanov bývať kde nemalo.
A tak spoza Hrona, aj na druhú stranu,
stavali sa domy od brány po bránu.

Časom vzniklo nové moderné sídlisko,
mnoho mladých ľudí našlo tu bydlisko.
Zriadili si úrad, otvorili školy,
poštár, lekár, zubár sem pozvaní boli.

K tomu sa pridali služby a obchody,
na dobré nákupy vždy boli dôvody.
Vybavená obuv, textil či odevy
lákali na nákup mládencov aj devy.

“Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.”
(L. A. Seneca)

Vďaka knihe začíname spoznávať prvé písmenká a slová, nad knihou presedíme nejedno 
popoludnie, kniha nám vždy ponúka zaujímavé dobrodružstvo. Mesiac marec je s knihami 
spojený už veľa rokov, no v tomto roku bol pre našu školu neobyčajný. Takmer celý mesiac 
venovaný knihám sme v škole spoločne tvorili vlastnú knihu. Rozhodli sme sa totiž zúčastniť 
medzinárodnej súťaže vo vytváraní kníh na vybranú tému pod spoločným názvom ,,Tvoríme 
vlastnú knihu“. Téma XXII. ročníka bola ,,Moje mesto: príbeh, ktorý sa možno nestal”. A tak 
žiaci, ktorí sa radi zahĺbia do čarovného sveta fantázie, tvorili pod vedením p. učiteliek púta-
vý príbeh o svojom meste - Valaskej. Začiatky písania boli ťažké, ale postupne sme s deťmi 
popustili uzdu svojej fantázii, ktorej výsledkom bol jedinečný príbeh vo veršoch približujúci 
celú históriu Valaskej až po súčasnosť. No a keď už bol príbeh hotový, úlohou autorov bolo 
napísaný príbeh zilustrovať vlastnými kresbami, takže stránky knihy ožili rôznymi farebnými 
obrázkami. A tak vzniklo dielko, na ktoré sme právom pyšní. Dúfame, že naša kniha bude 
úspešná a v súťaži získa nejaké to ocenenie. 
Pripájame aj  nami vytvorenú veršovanú knihu o Valaskej.

Mgr. I. Nezbedová

V živote šli ľudia rôznymi cestami,
históriu obce postupne písali.
Korene ich silno späté s pamiatkami,
v kronikách Valaskej sú o nich záznamy.

Na malú dedinku pamiatok stále dosť,
statný mlyn pri tajchu bol veru veľký skvost.
Veľa Valašťanov pekáreň spomína,
ktorú čerstvý chlebík stále pripomína.

Na Lipovej v kopci jaskyňa sa skrýva,
v ktorej dlhé roky pustovník prebýval.
Nejedna z pamiatok návštevníkov láka,
kaplnka či kostol na veriacich čaká.

No a k obci patria aj veselé zvyky,
na fašiangy bursa robí žarty, vtipy.
Netradičné masky zabávajú chasu,
okoloidúcim hodia psiu klobásu.

Ďalšia tradícia na jar zas prichodí,
keď z mosta do Hrona Morena sa hodí.
Po nej lúka vôkol sa hneď zazelenie,
valach si ovečky na pašu vyženie.

V máji mladé dievky nespia celé noci,
veď im statné máje stavajú mládenci.
A k tomu zanôtia veselé pesničky,
v tanci  sa zvŕtajú, derú si čižmičky.

Dnes je už z Valaskej moderná to obec,
starosta, poslanci, plánujú dobrú vec.
Renovujú domy, opravujú cesty,
plnia plán obnovy, odstraňujú resty.

Aj kultúra v obci oživenie núka,
koncerty a muzikály ZUŠ-ka vám ponúka.
V jeseni sa súťaž haruľová koná,
v decembri zas živý Betlehem vás volá.

A s príchodom leta dychovky vás bavia,
všetci poslucháči sa pri nich zabavia.
Veľká vďaka patrí vzácnym osobnostiam,
Siman, Ďuriš, Jenča vládnu našim srdciam.

Mgr. Ivona Nezbedová

TVORILI SME VLASTNÚ KNIHU 
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Aj tento školský rok organizuje firma Valman s.r.o. z 
Banskej Bystrice veľkú maliarsku súťaž pre malých 
maliarov na tému - ovocie a zelenina. A my sme sa 
tak, ako po minulé roky, rozhodli zapojiť a zabojo-
vať o pekné ceny. Nadaní malí výtvarníci maľovali 
s veľkou chuťou a odhodlaním uspieť. Veď kto by 
nechcel vyhrať! Do súťaže sa prihlásilo veľmi veľa vý-
tvarných prác, z ktorých musela naša porota vybrať 
10 najlepších. Tie zašleme do maliarskej súťaže a bu-
deme netrpezlivo čakať na jej vyhodnotenie. Dúfa-
me, že práce našich žiakov plné zdravia a vitamínov 
porotu zaujmú a potešia všetkých malých umelcov.

Mgr. I. Nezbedová

   Tento školský rok je zvláštny pre všetkých - 
pre žiakov, učiteľov, aj rodičov. Najzvláštnejší, 
a možno aj najťažší je pre prvákov, ktorí sú ochu-
dobnení o mnohé pekné zážitky a chvíle z vyu-
čovania, o ktoré by sa za normálnych okolností 
podelili aj so svojimi rodičmi, súrodencami a iný-
mi rodinnými príslušníkmi. Sú ukrátení o mnohé 
pekné akcie, napr. vianočná besiedka,  fašiangy 
a iné. Niektoré sa dajú možno ešte nahradiť, ale 
niektoré sú už nenávratne preč. Preto som sa 
rozhodla náš opätovný návrat po prázdninách 
do školy využiť na zorganizovanie netradičnej 
hodiny „Pasovanie pisárov“, veď možnosť po 
prvýkrát písať v škole perom je pre prváka nao-
zaj významná udalosť. A tak každý prvák musel 
najprv absolvovať „mini-kurz“ krasopisu s  pe-
rom, pekne  sa rozlúčiť s ceruzkou a potom splniť 
sľub prvopisateľa.  Dotykom veľkého červeného 
pera na rameno mu bolo udelené slávnostné 
oprávnenie písať perom. O  udelení oprávnenia 

dostali všetci prváci aj dôkaz v podobe pamät-
ného listu.
   Všetkým prvákom želám, aby mali pri písaní 
pevnú ruku, aby sa príliš nekamarátili s machuľ-
kami, ale zažívali veľa spokojnosti z dobrej práce.
Aspoň takouto formou sme sa chceli podeliť 
o naše zážitky aj s vami ostatnými. 

Mgr. Diana Madliaková, tr. učiteľka 1.B

Ďakujem vám, otec, matka,
že dali ste mi možnosť v láske žiť.

Nech vám je odmenou tá moja láska,
chcem svojou láskou vaše dobré skutky 

podporiť.
Keď ľúbim svojich rodičov,

milovať musím aj Zem, z ktorej vzišli,
vpradenú do mojich snov.

Zem našich dedov, starých materí,
aj keď je chorá miestami,

poznačená ľudskými chybami a omylmi.
Modlím sa za teba, pomôcť ti chcem, 

vlasť milá.
Ak ochorieš, tvoj národ bude chorý tiež.

Keď ľúbim svoju domovinu,
milovať musím svet celý.
Veď v každom jeho kúte

planú iskričky po lepšom živote,
po pravde, láske, čistote.

Modlím sa za teba, pomôcť ti chcem, 
svet milý,

zlým ľudským chcením poznačený.
Ak ochorieš, národy budú choré tiež.

Ak národy choré budú,
kto moju vlasť podporí.

Milujem vesmír, celé Božie stvorenie.
Pre dokonalosť jeho zákonov,

pre lásku nášho Pána,
ktorý miluje aj nás nehodných
a stále nám nové šance dáva.

Ale dokedy?
Táto myšlienka moju myseľ často 

zamestnáva.
Prajem Ti, Ty Veľký, Vznešený,

aby si sa v nás nesklamal.
Aby rozkvitlo do krásy všetko, 
čo si vo svojom Stvorení sial.

Mária Pacerová

Poďakovanie za lásku

Veľká maliarska
súťaž

PASOVANIE PISÁROV
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O výstavách, ktoré boli - neboli
Keď končilo minuloročné leto, tak trochu sme všetci 
dúfali, že nasledujúci školský rok bude lepší, než ten 
predošlý. Mnohé plány nám na jar padli, a keďže let-
né mesiace boli vcelku pokojné, verili sme, že aj tie 
nasledujúce – školské nám dajú priestor na všetko 
to, čím výtvarný odbor žije. V  letných mesiacoch si 
návštevníci domu kultúry mohli pozrieť našu roz-
siahlu zuškársku výstavu pod názvom „Kultúry sve-
ta“, a keďže to bol rok, kedy si naša obec pripomínala 
významné výročie, v rámci Spoločenstva EXZU sme 
pripravili na jesenné mesiace veľkú výstavu „Valaská 
v  premenách času“. Návštevníci tu mohli doslova 
cestovať v čase a na moment sa ocitnúť v dávnych 
časoch, ale aj v prítomnosti, v ktorej je v našej obci 
a okolí rovnako veľa krásneho. Zámer ale nevyšiel, 
ako sme chceli. Najprv zrušená vernisáž a napokon 
aj uzavretie výstavy po necelých troch týždňoch tr-
vania, keďže sa po letnom oddychu situácia s pan-
démiou opäť zhoršila. Rovnako naša ďalšia vte-
dajšia výstava v Slovenskom národnom múzeu na 
hrade Modrý Kameň bola kvôli pandémii prístupná 
návštevníkom len necelé štyri týždne.

O ťažkých, no predsa cestách
V rámci zušky sa nám tiež postupne začali veci čím 
ďalej, tým viac zamotávať, až napokon sa prezenč-
né vyučovanie úplne zrušilo. Na toto sme už ale boli 
aj trochu pripravení. Všetci sme dúfali, že to bude 
dobré, no nepremyslieť a nepripraviť si záložný plán 
by v  dnešnom svete bol veľký nerozum. Už počas 
leta som zvažoval, čo urobiť, keď sa situácia z  jari 
zopakuje. Vnímal som, že ten nával „onlainu“, hek-
tiky a povinností a naproti tomu izolácie na žiakov 
pôsobí veľmi zle, no zároveň som potreboval pripra-
viť niečo, čím by náš výtvarný odbor bol pre našich 
žiakov prínosom napriek zložitosti doby.  Vymyslieť 
alternatívu, v ktorej by mali žiaci istú formu voľnosti, 
no zároveň mohli výtvarne aj osobnostne naďalej 
rásť, ako keď sme sa v dobrých časoch vídali v zuške.

Od roku 2005 vediem internetovú stránku www.
zusumelci.estranky.sk, ktorá je v  podstate akýmsi 
portfóliom či kronikou všetkého toho, čo sa nám, 
výtvarníkom zo zušky za tie roky podarilo. Rozsiahle 
galérie prác, fotoreportáže z  našich výstav, verni-
sáží, výletov za kultúrou, nocí v zuške či výtvarných 
akcií rôzneho druhu, to všetko sú dôvody, prečo na 
našu stránku chodia nielen naši žiaci po spomienky, 
ale ľudia z  celého Slovenska a  aj zo zahraničia po 
inšpirácie. 

A  práve naša stránka sa mi stala kľúčom k  novej 
ceste.  Po jesennom zrušení prezenčného vyučova-
nia som kontaktoval všetkých žiakov a dal som im 
na našej stránke do povedomia práve sa rodiacu 
rubriku „Zuška doma“. Vznikla nám tak platforma, 
na ktorej sme mohli formovať priebeh najbližších 
mesiacov.  Rubrika sa nám stala triedou, kde žiaci 
nachádzali vždy aktuálne informácie k témam a 
úlohám, ktorým sme sa venovali.

Postupne pribúdali komentované fotonávody na 

Výtvarníci zo zušky
Áno, sme výtvarníci zo zušky a napriek zložitosti doby sme posledné mesiace prežili tak 
tvorivo, ako sa len dalo. Verím, že už čoskoro budeme môcť ukázať, čím všetkým sme uply-
nulé mesiace naplno žili. Nuž ale po poriadku.

kresbu, maľbu akvarelom či akrylom, ale napríklad 
aj na reliéfnu prácu s hlinou, či rôzne experimentál-
ne postupy, aby si tak naši žiaci aj napriek všetkej tej 
kalamite mohli vyskúšať rôzne techniky tak, akoby 
sme spolu sedeli v  našom ateliéri. Predchádzajúci 
školský rok sme venovali spoznávaniu kultúr sve-
ta, nuž a  na tento som naplánoval pokračovanie 
našej cesty kultúrami. Od októbra sa každý mesiac 
venujeme jednej zaujímavej krajine alebo regiónu, 
kde majú žiaci tak širokú možnosť výberu námetu, 
že doslova každý si môže nájsť to svoje, čo ho pri 

tvorbe napĺňa. Ľudia, pamiatky, odievanie, archi-
tektúra, fauna či flóra, to všetko sú fragmenty toho, 
čo v našich očiach robí daný vzdialený svet pútavý 
a  zaujímavý a  zároveň tá široká škála možností 
dáva žiakom značnú mieru voľnosti. Vybrať si vec, 
ktorá ma bude baviť, dáva v týchto zložitých mesia-
coch možnosť urobiť si z tvorby priestor na oddych 
a nie na akési splnenie ďalšej z množstva povinností. 
Spoznali sme tak krajiny Ďalekého východu, Južnej 
Ameriky, severnej či východnej Európy a naša cesta 
ešte stále pokračuje. Samozrejme, že všetko to, na 
čom pracujeme, bude v  lete súčasťou ďalšej našej 
výstavy, ale o  tom viac na záver. Ďalšou aktivitou 
boli napríklad materiálové interpretácie, v ktorých 
mali postupne za úlohu výtvarne prerozprávať diela 
známych majstrov či slávne pamiatky a zaujímavé 
miesta sveta.

Neostali sme ale len pri kreslení, fotení či maľovaní. 
Priestor, kde je jedinou možnou priamou komuniká-
ciou online hodina, je ideálny na vec, do ktorej som 
sa zberal už veľmi, veľmi dávno. Popri práci na téme 
mesiaca nám každý týždeň pribudne v našej rubri-
ke jedna kapitola z  dejín umenia. Na online hodi-
ne, kde sa raz do týždňa stretávame, hneď po tom, 
ako vysypeme, čo je nové a  vyskúšame najnovšie 
appky a  filtre, prejdeme stručne obsahom kapitoly 
a  po skončení videohodiny prebehne krátka súťaž 
pre pozorných čitateľov. Tu ináč musím vyzdvihnúť 

vytrvalosť našich žiačikov a  žiakov, pretože za tie 
mesiace som popísal a na našu stránku zavesil vyše 
sto strán informácií a  zaujímavostí zo sveta dejín 
ľudstva a  ľudskej tvorivosti a  oni to fakt prečítali 
a porozumeli, pretože kvízové otázky sú vždy posta-
vené tak,  že odpoveď nájde len pozorný čitateľ. Ach 
a samozrejme nemôžem zabudnúť na pár úžasných 
rodičov našich najmenších žiačikov, ktorí po tejto 
našej ceste dejinami umenia kráčajú spolu so svoj-
imi ratolesťami. Bez rodičov, ktorí sa dokážu v tejto 
zložitej dobe vložiť do veci, by všetky snahy smeru-
júce k našim najmenším mali len pramalý význam.

Je dôležité plánovať a snívať…
...áno, bez toho by bol život len plávanie po prúde 
naslepo. Máme plány. Veľké plány. Posledné mesia-
ce nám výtvarníkom nedali možnosť cestovať, ako 
tomu bolo kedysi. Nemám sem veľmi čo písať o tom, 
čo všetko sme videli a  zažili, pretože náš svet sa 
zmenšil na šírku displeja mobilu. Prídu ale lepšie dni, 
a to už za veľmi krátky čas, a my sa znovu vyberieme 
do blízkeho či ďalekého sveta a znovu budeme spo-
znávať nové a zažívať pekné. 

Pripravujeme veľkú vec
Sme v prvom rade výtvarníci, a tak medzi naše plá-
ny musí patriť aj darovanie niečoho krásneho vám, 
návštevníkom našich výstav v Dome kultúry vo Va-
laskej.
Ako bude vyzerať leto a možnosť cestovať ešte nevie-
me, ale možno si ľudia o niečo viac budú za svoj cieľ 
vyberať to naše Slovensko a možno aj Dom kultúry 
vo Valaskej. Návštevníci výstavných priestorov budú 
mať možnosť vidieť jednu z  najväčších výstav, aké 
sme kedy zrealizovali. Je tomu tak predovšetkým 
vďaka tomu, že bude spojením dvoch  projektov, 
ktoré ste kvôli zlej situácii v jesenných mesiacoch ne-
mohli vidieť a dvoch aktuálnych, ktoré vám ukážu, 
že my, výtvarníci zo zušky, sme nezaháľali ani vtedy, 
keď svet na pár mesiacov ustrnul. 

Minulý rok mal byť veľkým... jubilejným rokom pre 
Valaskú a svojím dielom sme chceli prispieť aj my. V 
rámci spoločenstva EXZU- otvorenej skupiny býva-
lých žiakov, absolventov a priateľov výtvarného od-
boru sme pripravili rozsiahlu výstavu „Valaská v pre-
menách času“ a práve výber z nej bude prvou časťou 
našej veľkej tohoročnej prezentácie.  Návštevníci 
môžu cez maľby a fotografie spoznať nielen dávnu 
minulosť našej obce, ale zároveň zistiť, že aj dnes je 
Valaská a jej okolie plné úžasných miest a scenérií. 

Druhou časťou je výtvarný projekt Andrey Faškovej 
venovaný nielen deťom, ale všetkým milovníkom 
fantázie a omaľovánok. Predstaví vám 24 výnimoč-
ných ilustrácií fantazijných bytostí a  pred každým 
jedným dielom možno na chvíľu zastanete s úžasom 
nad tým, koľko detailov a farieb autorka stvoreniam 
zo svojej fantázie dokázala dať. Hlavným výstupom 
jej projektu je ale veľká kniha omaľovánok, v ktorej 
nájdete čisté – lineárne kresby a priestor pre vlastnú 
fantáziu.  Rovnako aj tento knižný projekt mal svoju 
slávu zažiť už na jeseň, no verím, že svojou výnimoč-
nosťou si nájde svojich fanúšikov toto leto.

Treťou časťou pripravovanej výstavy je prezentácia 
výtvarného projektu Dominiky Škorvánekovej, kto-
rá ho realizuje ako svoju bakalársku prácu v ateliéri 

(Dokončenie na str. 14)
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Milí naši učitelia!
   Tohtoročný  Deň učiteľov ste si asi nepripo-
menuli ako v predchádzajúcich rokoch.  Keď-
že viem, čo prináša byť učiteľom, želám vám 
k vášmu sviatku veľa sily, odvahy a lásky, aby 
ste svoje poslanie zvládli aj v  tejto zvláštnej 
neľahkej dobe. Veľa krásnych chvíľ a krásneho 
prežívania nielen v zamestnaní, ale aj v osob-
nom živote. Aby sa váš i náš život vrátil do nor-
málnych koľají s uvedomením si, čo je v živote 
človeka to najdôležitejšie a najcennejšie. Slo-
boda, láska k blížnemu, pokoj a mier v duši, 
čo zároveň prináša zdravie.
Žiť a  pracovať pre radosť a  šťastie druhých, 
aby sa nám to znásobené mohlo vracať späť.
Napadli mi slová z  inej mojej básne ku Dňu 
učiteľov:

...Učiteľ nie je sebecký, preto sa ním stal.
Dáva z presvedčenia a dáva rád.

Pomáha deťom hľadať v labyrinte sveta raj 
srdca.

Je záhradníkom v ich dušiach.
Pleje a polieva, ošetruje, hladí,

a keď im burina prerastá cez hlavu,
poprosí lásku o radu,

aby rozprestrela nad ich hlavami svoje nežné 
krídla

a učiteľ možno po stýkrát
sa trpezlivo skloní, zoberie za ruku

a vedie cez úskalia, ku bráne poznania,
kde na ne čaká život.

Preberie od neho deti, tie jeho pestré kvety,
ktorým dával srdce na dlani.

S úsmevom na tvári a so slzou v oku im zaželá,
aby na poliach života obstáli.

Ján Amos Komenský,
učiteľ národov

Zhmotňuje vo vedomí ľudstva
tie najlepšie snahy svojich synov a dcér.

Úctu ku všetkému živému,
lásku medzi blížnymi,
dobro, pokrok, krásu.

Svojím vše obsiahlym a nadčasovým 
dielom

predstavuje ideál človečenstva 
s rovnováhou tela a ducha,

harmonicky spojeného s vesmírom.
 Učitelia by chceli byť aspoň

o ideál usilujúci sa,
aby v chaotickej spleti reforiem

našli správny spôsob a smer,
ako naučiť, viesť a neublížiť

citlivej duši dieťaťa,
vystavenej agresívnemu vplyvu okolia 

a sveta,
keď je aj dospelým ťažké
správne sa zorientovať,

aby boli spokojní, zdraví a šťastní.
Ak naučia zverené im deti a mládež

vážiť si život a seba samých,
úcte ku všetkému živému na planéte 

Zem,
urobia veľmi veľa.

Lebo ako je v malom, bude vo veľkom.
Čo sa stane vo veľkom

dobré alebo zlé,
ohrozí alebo podporí to malé.

Sme spojené nádoby.
Jedno telo, jeden duch.

Telo zeme, duša ľudstva,
s duchom ľudskosti.
A silu všetci čerpáme

z jediného, nevyčerpateľného zdroja.
Ak ju budeme čerpať v znamení lásky, 

úcty a dobra,
budeme šťastní.

Šťastní ľudia vytvoria šťastný svet.

Ku Dňu učiteľov, 28. marec
   Keďže je tu krásne jarné obdobie, chcem spo-
menúť aj to, čo viacerých milovníkov prírody 
trápi a v čom by sme mohli pomôcť aj my, uči-
telia. Pri prechádzkach v prírode v našom okolí 
ma vždy zarmúti, keď okolo chodníkov, v  krí-
koch, pri odpočívadlách.... nachádzam odpad 
po návštevníkoch  „milovníkoch“  prírody. Plas-
tové, sklenené fľaše, igelity.... je toho skutočne 
veľa. Niekedy sa z  prechádzok vraciam s  plnou 
igelitovou taškou smetí a nie som sama, je nás 
našťastie viacej, ktorým čistota prírody nie je ľa-
hostajná, ale o pár dní, je to tam zas. Rozmýšľala 
som, že už v materských školách by mohli tejto 
závažnej téme venovať naše pani učiteľky ešte 
väčšiu pozornosť a viesť deti k tomu, aby v príro-
de nezanechávali odpadky. Na základných ško-
lách tiež. Keď ich to rodičia nevedia naučiť, česť 
výnimkám, mohli by sme tejto skutočnosti ve-
novať viacej času my učitelia. Veď zdravé, krásne, 
čisté životné prostredie, naša prekrásna príroda, 
sú prvým predpokladom, že aj my, ľudia, môže-
me byť zdravší a šťastnejší. Kiež by sme si to uve-
domovali viacerí a správali sa k prírode, k nášmu 
životnému prostrediu s úctou a zodpovedne.
   Ešte mi napadlo, že keď deti nemôžu navšte-
vovať normálnym spôsobom školu a nemávajú 
teda telesnú výchovu, aby im pani učiteľky pora-
dili, pripomenuli, že hýbať sa treba. Aspoň malú 
rozcvičku ráno, prechádzky na čerstvom vzdu-
chu, ak sa dá. Možno aj v prírode pozbierať neja-
ké tie odpadky alebo aspoň po sebe nenechávať  
neporiadok.
   Tak ešte raz, na záver môjho zamyslenia, želáme 
vám, milí naši pedagógovia, v tomto ušľachtilom 
povolaní, poslaní, veľa úspechov a radosti z dob-
re vykonanej práce.                              M. Pacerová 

Maľby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Téma 
prírody je stále živá a aktuálna a mnohým Valašťa-
nom bude zaiste veľmi blízka. Vo svojom cykle prác s 
názvom „Krehkosť“ sa zaoberá výskumom súčasnej 
krajiny. Reflektuje prírodné javy a človeka, ktorý je s 
prírodou bytostne spätý. V práci je pozorovateľkou 
a vychádza z denných záznamov, ktoré autenticky 
spracováva a interpretuje. Jej práce kolíšu medzi 
figuráciou a abstrakciou, vyjadrujú krehkosť okami-
hu a premeny v prírode. Zaujíma ju aj materiálová 
krehkosť, kde maľuje na rôzne druhy papiera a vyrá-
ba si aj vlastný ručný papier.

Nuž a teraz to, čím sme žili a ešte stále tieto mesiace 
žijeme my – aktuálni zuškári. Už viete, že tento rok je 
pokračovaním našej cesty kultúrami sveta. Výsled-
kom tej minuloročnej bola veľká záverečná výstava, 
na ktorej sa vám zároveň predstavili naši vtedajší 
absolventi. Tento rok to bude podobné. Znovu to 
bude výtvarná cesta naprieč zaujímavými región-
mi našej planéty, znovu to bude prezentácia našich 
aktuálnych absolventov. Samozrejme znovu to 
bude výstava, na ktorej uvidíte, že napriek zložitosti 
doby sme spoločne dokázali vytvoriť rozsiahly pro-
jekt a výstavu, na ktorej môže návštevník pookriať. 
Samozrejme, že mnohé závisí od aktuálnej situácie, 

ale verím, že vernisážou na začiatku júna otvoríme 
veľkú výstavu, ktorá bude pre verejnosť prístupná do 
konca augusta 2021.

R. Turňa

Výtvarníci zo zušky
(Pokračovanie zo str. 13)
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  Svetoznámy hokejista Peter Šťastný vyhlásil: 
,,Ak vieme, odkiaľ sme prišli, vieme, kam máme 
dôjsť.“  Súhlasím s  názorom nášho starostu 
obce Mgr. Jenču: ,, Vážme si povedané a  na-
písané slová, pozorne načúvajme  rady star-
ších. Pohľad do minulosti je niekedy najlepším 
sprievodcom do budúcnosti.“   Za 550 rokov sa 
udialo vo Valaskej mnoho zaujímavých uda-

lostí, ktoré je potrebné si občas pripomínať. 
Predchádzať udalostiam, ktoré boli pre obyva-
teľov nevhodné, ale využiť poznatky, ktoré nás 
obohatili, za  ktoré sme aj po rokoch vďační,  že 
sme Valašťanmi.
   Jednou z  tých zaujímavých sú udalosti 
z druhej polovice minulého  storočia.   Výrob-
ný program v Strojárni Piesok rozrástol do ši-
rokého sortimentu. Nosným programom bola 
výroba tvárniacich strojov a  lodných mecha-
nizmov. Vysoká technická úroveň výrobkov 
umožňovala ich odbyt na zahraničných trhoch 
a ďalší rozvoj podniku.  To  si vyžiadalo rozšíriť  
útvary predvýroby, výrobnú základňu a zvýšiť 
kvalifikovanosť robotníkov. Pri Strojárni Piesok 
boli zriadené dve triedy Vyššej školy pracu-
júcich a jedna trieda Priemyselnej školy stroj-
níckej – majstrovskej.  Prebiehali kvalifikačné 
kurzy v robotníckych profesiách, pomaturitné 
štúdium a kurzy angličtiny, nemčiny a španiel-
činy technikov a  servisných pracovníkov. Do 
riadiacej sféry bolo treba viac vysokoškolsky 
vzdelaných pracovníkov. Vedenie podniku vy-
užilo kontakty Dr. Fryščina  na zriadenie konzul-
tačného strediska Vysokej ekonomickej školy 
Bratislava na Piesku. Podarilo sa. Dr. Fryščin bol 
vedúcim konzultačného strediska. Vytvorenie 
konzultačného strediska na Piesku bolo z toho 
dôvodu, aby poslucháči nechodili týždenne do 
Bratislavy, ale aby prednášateľ z Bratislavy do-
chádzal na Piesok. Valaská – Piesok sa stala naj-
menším akademickým miestom v  celej ČSR.  
Tento stav úspešne fungoval dva školské roky.     

Valaská - akademické miesto
     Situáciu najlepšie vyjadruje autentický ci-
tát z  prejavu na významnom stretnutí absol-
ventov piesockých škôl, konanom 25.2.1973 
v  kultúrnom dome na Piesku: ,,Konzultačné 
strediská Vysokej školy ekonomickej v Bratisla-
ve mohli byť len v krajských mestách a Piesok 
bol len osadou v  obci Valaská. Konzultačné 
stredisko tu bolo po dobu troch rokov. Možno, 

že keby Ministerstvo školstva v  Prahe nebolo  
robilo mapovanie konzultačných stredísk ČSR, 
nebolo by prišlo na to, že jedno stredisko je na 
nejakom Piesku. Súdruhovia v  Prahe vzali do 
rúk špeciálnu mapu, ale Piesok nemohli nájsť. 
Telefonovali do Bratislavy, terajšiemu predse-
dovi snemovne národností prof. Dr. Daliboro-
vi Hanesovi, ktorý predtým  zastával funkciu 

V OU Piesok sa vyučilo mnoho odborníkov. Mladí ľudia sem prichádzali z celého Slovenska.

vedúceho diaľkového štúdia pri Vysokej škole 
ekonomickej, a  opýtali sa ho, že kde leží Pie-
sok a čo je to za mesto, keď nie je na mape. Dr. 
Hanes odpovedal, že Piesok je osada neďaleko 
Brezna. Súdruhovia sa na neho nahnevali, že 
ako mohli dovoliť zriadiť v osade vysokú ško-
lu. Rozkázali konzultačné stredisko na Piesku 
zrušiť. Jedného večera prišiel prof. Dr. Hanes na 
byt vedúceho strediska Dr. Fryščina a oznámil 
mu, prečo ho navštívil. ,,Dostali sme pucung, 
že sme vám dovolili spolu s rektorom Viktorom 
Pavlendom zriadiť v osade vysokú školu, musí-
me ju na Piesku zrušiť.“
   Po dlhšej debate sa dohodli, že konzultačné 
stredisko nebude na Piesku, ale na žiadosť Dr. 
Fryščina bude v  Banskej Bystrici. Prof. Dr. Ha-
nes so žiadosťou súhlasil, s podmienkou, že Dr. 
Fryščin nájde v  Banskej Bystrici pre stredisko 
vhodné priestory a  vedúceho strediska. Stalo 
sa. Konzultačné stredisko VŠE bolo v B. Bystrici  
do šk. roku 1971/1972. Z 52 poslucháčov prvé-
ho ročníka uspelo len 8, preto bolo v nasledu-
júcom roku presunuté do Žiliny. Absolventi 
promovali v Bratislave v roku 1977.
   Na skutočnosť, že Valaská – Piesok ako aka-
demické miesto bola zaradená na úroveň Bra-
tislavy, či Prahy, hoci len na krátky čas , musíme 
byť naozaj hrdí na našich predkov.
   Aj ďalšia skutočnosť svedčí o tom, že Valaská 
v minulých rokoch bola významným miestom 
rozvoja školstva. Pri výstavbe Sídliska boli 
postavené dve základné školy. Budova školy 
v  materskej časti po presune škôl na sídlisko 
bola využitá na hudobnú školu. Veľký záujem 
o  hudobnú výchovu detí zo širokého okolia 
spôsobil nedostatok miest. Až 46 žiakov ne-
bolo možné umiestniť v  klavírnom oddelení. 
Riešenie sa našlo tým, že klavírne oddele-
nie umiestnili v  šk. roku 1959/1960 v  Brezne, 
ako pobočku hudobnej školy Valaská. V  roku 
1961/62 sa hudobná škola v  Brezne osamo-
statnila. Aj na to musíme byť Valašťania hrdí. 
Informáciu nájdete na internete.    

                                                           Ing. Ivan Štubňa

V roku 1954 Priemyselná škola strojnícka Piesok (vľavo) v bývalej administratívnej budove Strojárne 
Piesok. Získala vlastné upravené učebne.
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Predstavujeme nového prednostu

A P R Í L -   M E S I A C   L E S O V
Milé naše lesy, hory.

Prajme vám, aby ste nedopadli tak,
ako les v básni našej poetky Maše Haľamovej. 

Aby vám ľudská ruka, ľudský rozum a túžba po zisku neublížili.
Aby sme mali stále kde chodiť, nadýchať sa čerstvého, zdravého vzduchu,
aby sme mohli dopriať liečivý elixír svojim pľúcam, svojim zmyslom, telu,

čo môže blahodarne pôsobiť na našu psychiku, náladu
a prebudí v nás chuť podporovať a konať dobro.

redakčná rada

Deň Zeme je medzinárodný sviatok a každo-
ročne sa oslavuje 22. apríla. Vznikol ako re-
akcia na rozsiahle poškodzovanie životného 
prostredia  a oslavovať sa začal od roku 1970. 
Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti 
na vzácnych daroch poskytovaných Zemou. Je 
dôležité si uvedomiť, že zemské zdroje sú vy-
čerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam 
životného prostredia a ochrane všetkých jeho 
zložiek. 

AKO POMÔCŤ PRÍRODE?
 stop plastom
 šetriť vodou
 recyklovať

 ísť pešo, bicyklom
 vyzbierať odpad v okolí

 zhasínať svetlo
 zasadiť strom

Na zdravý a  plnohodnotný život potrebuje 
zdravé životné prostredie, ktoré nie je všet-
kým dopriate. V  niektorých oblastiach sveta 
je nedostatok pitnej vody, ľudia žijú v smogo-
vých mestách, iných zas postihujú prírodné 
katastrofy. Oceány sú plné odpadu a ľadovce 
sa už niekoľko rokov roztápajú. V  súčasnos-
ti čelíme pandémii a  jej dopady sa prejavujú 
v  mnohých oblastiach nášho života. Okrem 
všetkých negatívnych dopadov na bežný ži-
vot, na ktorý sme boli zvyknutí, sa obmedzila 
napr. aj letecká doprava – významný produ-
cent skleníkových plynov,  tiež klesla výroba 
tovarov a služieb. 
Príroda sa sama ,,postarala“ o  to, aby sme sa 
zamysleli nad naším konaním, spôsobom, 
akým cestujeme, koľko vody, palív a  energií 
spotrebujeme. Všetko odráža stav, v akom sa 
naša planéta nachádza. V  našich životoch je 
všetko pominuteľné, nič by sme nemali brať 
ako samozrejmosť, ani zdravie ľudí, ani zdravie 
našej planéty.

Mgr. Janka Maličká

   Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň 
Zeme. Pokračujúce a čoraz silnejšie ničenie príro-
dy má katastrofické dopady nielen na populácie 
zvierat, ale aj na ľudské zdravie a všetky aspekty 
nášho života. Planéta vysiela červené varovné 
signály a  upozorňuje na zlyhávanie základných 
systémov. Od rýb v oceánoch a riekach až po vče-
ly, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v poľno-
hospodárstve, má ničenie prírody priamy vplyv 
na výživu, potravinovú bezpečnosť, životy a zdra-
vie miliárd ľudí.
   Na jeseň 2020 Svetový fond na ochranu prírody 
WWF vydal Správu o stave planéty. Konštatuje sa 
v  nej, že populácie rýb, vtákov, obojživelníkov, 
plazov a  cicavcov na svete poklesli v  priemere 
o 68% od roku 1970.
   Správa hovorí, že je to práve ľudstvo, ktoré spô-
sobuje ničenie prírody a  pokles počtu druhov 
živočíchov. Posledných 50 rokov zažívame enor-
mný nárast konzumu a svetového obyvateľstva. 
Medzinárodný obchod a  urbanizácia spôsobili, 
že ľudia využívajú viac zdrojov planéty  Zem, než 
koľko dokáže sama obnoviť. Už dlhodobo žijeme 
na ekologický dlh.
   Klimatické zmeny, globálne otepľovanie, ako 
aj znečistenie životného prostredia patria me-
dzi najdiskutovanejšie environmentálne témy, 
ktorých dôsledky vidno aj na Slovensku. Práve 
klimatické zmeny spôsobia podľa odborníkov 
v  roku 2075 predĺženie hlavného vegetačného 
obdobia o 43 dní. 

FAKTY A ČÍSLA:
- Každé 2 sekundy zmizne prales vo veľkosti fut-
balového ihriska.
- Znečistenie je jedným z  najväčších svetových 
zabijakov. Postihuje viac ako 100 miliónov ľudí. 
- Každých 8 sekúnd zomrie na planéte dieťa kvôli 
kontaminovanej vode.
- Takmer 57% zo smetí nájdených na plážach 
v roku 2003 bolo vyrobených z plastu.
- Môže trvať až 400 rokov, než sa plast rozloží na 
skládke.
- Recyklované materiály sa môžu vrátiť na trh už 
za 30 dní.
- Tisícky vodných živočíchov umiera kvôli plasto-
vým taškám, ktoré im pripomínajú medúzy, kto-
rými sa živia.
- Napriek schopnosti recyklovať alebo  kompos-
tovať asi 68% nášho odpadu, recyklujeme alebo 
kompostujeme iba 15%. 

Aj Slovensko stráca pestrosť
Zastaviť pokles biodiverzity sa nedarí ani Slo-
vensku. Podľa Národnej stratégie ochrany biod-
iverzity  je u  nás ohrozených 70 % druhov rýb, 
všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov 

Maša Haľamová

Sekera v lese

Náš les, veselý, voňavý, šumiaci les,
do štvorcov mŕtvolne bielych zrúcali.
Keď sme sa k večeru šli spolu prejsť -
halúzky pod nohou krvácali...

Stíchla posledná sekera -
smutným sa očiam vyškiera
holá pláň.

Prešli sme mŕtvym poľom 
s veľkým bôľom.
Ruky ochladli a stvrdla dlaň.

Bez šepotu stromov
vrátili sme sa domov
smutní a ustatí...

plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % 
druhov cicavcov.  Z rýb sú ohrozené predovšet-
kým migrujúce druhy, ktoré nedokážu prekonať 
nevhodné bariéry na riekach.  Podľa červeného 
zoznamu už u nás vyhynulo 6 druhov rýb a ďal-
ších 7 druhov patrí ku kriticky ohrozeným. Medzi 
vyhynuté patrí vyza veľká, niektoré druhy jesete-
rov, pstruh morský či losos atlantický. Vyza k nám 
migrovala od Čierneho mora po Dunaji až do Mo-
ravy či Váhu, lososy zvykli migrovať Dunajcom a 
riekou Poprad na svoje neresiská v Tatrách.
Najlepšie sme na tom zdanlivo pri bezstavov-
coch (ohrozenosť 8,4 %), no i tu je situácia vážna 
pri podrobnejšom pohľade. Kriticky ohrozené 
sú  takmer všetky druhy bezstavovcov  viazané 
na mŕtve drevo, ktorého pri lesnom hospodáre-
ní nezostáva najmä v listnatých lesoch potrebné 
množstvo. Ide hlavne o chrobáky ako fuzáč veľ-
ký, fuzáč karpatský, roháč, kováčik fialový a ďal-
šie. Aj preto sa WWF Slovensko dlhodobo snaží 
o  záchranu  posledných slovenských pralesov 
a starých lesov, ktoré sú prírodnou bankou našej 
biodiverzity.
Ďalšie ohrozenie biodiverzity na Slovensku pred-
stavuje aj rýchly rozvoj infraštruktúry (miest, re-
kreačných lokalít, ciest), ktorý rozbíja prírodnú 
krajinu na izolované celky a bráni migrácii zvie-
rat. Ohrozené sú obojživelníky, plazy, ale i väčšie 
druhy živočíchov –  spomedzi vtákov ikonický 
hlucháň, i  šelmy ako napr. rys. WWF Slovensko 
sa preto s partnermi snaží o zmapovanie a lepšiu 
ochranu ekologických koridorov šeliem.

Môžeme kritickú situáciu zvrátiť?
Len ochrana prírody nestačí na to, aby sme ob-
rátili smer krivky a  biodiverzita sa začala opäť 
zvyšovať.  „Zvrátiť krivku“ môžeme len silnými 
rozhodnutiami v prospech ochrany prírody spolu 
so zmenou produkcie a spotreby potravín.
Tretina suchozemskej časti planéty sa dnes vy-
užíva na pestovanie potravín a  chov domácich 
zvierat. Poľnohospodárstvo je zodpovedné za 
80 % odlesňovania vo svete, 70 % spotrebovanej 
vody minieme v poľnohospodárstve. No až treti-
na potravín, čo predstavuje 1,3 miliardy ton roč-
ne, končí ako odpad. A ten je zodpovedný za 6 % 
všetkých emisií skleníkových plynov, čo je tri razy 
viac, ako emisie z leteckej dopravy.
Zmena poľnohospodárstva na ekologickejšie 
môže navyše prispieť i  k  zlepšeniu biodiverzi-
ty, a  to sa týka významne i Slovenska, ktoré má 
v Európe najväčšiu priemernú veľkosť monokul-
túrnych polí.

 Ing. Zuzana Slezáková
koordinátorka ekologickej výchovy 

ZŠ. J. Simana, Valaská

22. apríl = DEŇ ZEME

SVETOVÝ DEŇ ZEME
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   Vážení spoluobčania, na Slovensku je opäť jar a každý začína s uprato-
vaním svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime.  Medzi 
vaše pracovné činnosti  v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiadúce 
vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadené-
ho záhradného odpadu. Je to síce najrýchlejší 
spôsob likvidácie, ale zároveň si položme otáz-
ku, či je to aj najbezpečnejší spôsob. Vypaľova-
nie trávy je nielen protizákonné, ale aj nebez-
pečné, a stali sa prípady, že ľudia naň doplatili 
životom. Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi 
vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa 
rozumie plošné spaľovanie, napr. suchéj trávy, 
krovia a iných porastov. Spaľovaním sa rozumie 
zapálenie pohrabanej trávy na hromade, koná-
re zo stromov a iný záhradný odpad. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy 
môžete vy, občania, v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a 
ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostat-
ných spoluobčanov.  Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípa-

Jarné dni sú vhodným obdobím 
na rez ovocných stromov a kríkov. 
Správnym rezom sa zaručí zdravá 
a bohatá úroda. Najprv sa strihajú 
jadroviny, hrušky a jablone, a keď 
už nehrozia nočné mrazy, strihá-
me kôstkoviny, slivky, marhule. Po 
reze strom získa dostatok svetla a 
púčiky skôr vykvitnú. 
Prvým krokom strihania je odstrá-
nenie odumretých, poškodených 
a  chorých konárov. Ak sú aj na 
kmeni stromu výhonky, musíme 
ich odstrániť. 
Druhým krokom je prerezanie 
koruny stromu. Odstránime všet-
ky konáre,  ktoré rastú nadol, do 
stredu koruny a krížiace sa konáre. 
Cieľom tohto rezu je, aby konáre 
boli rovnomerne rozmiestnené 
a tvorili peknú korunu stromu. 
Tretím krokom je skrátenie koná-
rov, aby rástli kratšie a išli viac do 
hrúbky. Nebudeme potom mať 

Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch pucky 
(výhonky), bude dobrá úroda.
Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko 
týždňov pred Annou žne.
Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.
Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sne-
ťovie žitá.
Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom 
rady mlčia.
Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, 
nasleduje pekný máj. 

Jarné prerezávanie ovocných stromov
na strome dlhé a pretiahnuté ko-
náre,  ktoré sa nám môžu odlomiť 
pod váhou úrody. Takto skracu-
jeme jednoročné výhonky, ktoré 
sa od ostatných odlišujú sfarbe-
ním. Striháme tesne 0,5 cm nad 
pukom, ktorý smeruje tam, kde 
chceme, aby konár ďalej rástol. 
Skrátime aj konáre, ktoré osta-
li po prvom a  druhom roku, ale 
len končeky. Po reze stromov je 
potrebné robiť postrek proti cho-
robám a  škodcom. Tento postrek 
robíme tesne pred kvitnutím. Pro-
ti škodcom, ako sú vošky, obaľo-
vače, vrtivky  používame postrek 
Decis alebo Zolone. Proti plesni 
Šampión. Postrek opakujeme 3 x 
po 2–3 týždňoch. Do predjarného 
postreku môžeme pridať aj listové 
hnojivo Harmavit. Postrekujeme 
za bezvetria , aby sme nepostrie-
kali iné plodiny okolo stromov. Ak 
chceme, aby naše stromy a  kríky 

zvýšili svoju úrodu,  pridávame im 
mykorhízne huby. Ide o  granulo-
vaný prípravok, ktorý sa používa 
ako hnojivo na rast a  odolnosť 
stromov. Mykorhízdne huby sa 
napoja na korene rastlín, budú 

PORADÍME SI NAVZÁJOM?

Teplý dážď v apríli sľubuje žeň dobrú a jeseň 
požehnanú. 
V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na 
jačmeň. 
Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepr-
šieva. 
Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zapl-
ňuje. 
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi. 
Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva. 
Aprílová a májová voda vypije víno. 

rásť, čerpať živiny z pôdy a podpo-
rovať rastlinu počas jej života. Ten-
to prípravok stačí použiť raz – buď 
pri výsadbe, alebo ak máte starší 
strom, urobíme palicou 5 – 10 dier 
a nasypeme mykorhízne huby. 

Zuzana Kušpálová
Vierka Filipková

Apríl v daždi, máj v kvete.

V  čase pandémie nič nie je také, ako bolo 
predtým. Stretávame sa menej, kultúra, šport 
a  všeobecne spoločenský život sa úplne za-
stavil. Hľadáme iné možnosti realizácie, po-
hybu alebo činnosti. Viac chodíme do prírody 
alebo  na záhradu, kde sa nielen nadýchame 
čerstvého vzduchu, pohybom urobíme niečo 
pre svoje zdravie, ale si aj dopestujeme svoje 
ovocie alebo zeleninu. A  aj z  tohto dôvodu 
by bolo možno zaujímavé si navzájom pora-
diť prostredníctvom Valaštianskeho hlásnika. 
Napríklad kedy a  čím prihnojiť alebo ošetriť, 
orezať stromy alebo kríky, ako pestovať rodo-
dendrony,  alebo ako vyhnať  nežiaduceho 
krtka zo záhonov.  Budeme radi, keď sa vy-
tvorí nová rubrika, v ktorej sa podelíte o svoje 
skúsenosti.

Králiková

V minulosti naši predkovia boli úzko spätí s prírodou. Ich obživu tvorilo to, čo si doma docho-
vali a dopestovali. Keďže úroda či neúroda závisela od počasia, pochopiteľne, že jednotlivé 
obdobia roka sledovali, zapisovali si do storočných kalendárov a nasledujúce generácie sa tým 
aj riadili. Vedeli, kedy je najvhodnejší čas na prípravu pôdy na sejbu, alebo sadbu, kedy vyhá-
ňať statok na pašu, kedy zvykne mrznúť, alebo aký bude rok. Ponúkame vám pár pranostík 
a porekadiel, nuž, posúďte sami, koľko sa v nich skrýva pravdy. 

de spaľovať odpad pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali 
by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, 
sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v 
prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na 
životnom prostredí.
Každý občan alebo podnikateľ,  ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a 
stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, 

porušuje zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi.  Fyzickej osobe môže byť za toto po-
rušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- 
eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podni-
kateľovi až do výšky 16 596,- eur.  
Je verejným záujmom predchádzať požia-
rom spôsobených vypaľovaním trávy a iných 
suchých porastov. Treba veriť, že spoločným 
úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vy-
paľovania suchej trávy. Každý občan by mal 

bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na tiesňovú linku - t. č. 150 resp. 112, 
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. Na záver by som vám chcel poďakovať 
za porozumenie a popriať veľa zdravia v dnešnej dobe.

Miroslav Zelenčík – HaZZ SR

Jarné obdobie a nezodpovedné
vypaľovanie 
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   Vo Valaskej prebiehal front, v dedine ešte 
boli Nemci. Na ústup potrebovali cestu cez 
Urokyťu, tak pobrali chlapov z dediny a išli 
túto cestu opravovať. To sa asi nepáčilo Ru-
som, tak títo ostreľovali s mínometmi chlapov. 
Črepina zasiahla môjho starého otca do bru-
cha, na následky tohto zranenia zomieral vo 
veľkých bolestiach niekoľko dní bez pomoci 
lekára. Nechýbalo veľa a ruská mína mohla 
zabiť aj moju mamu. Bola nachovať zvieratá, 
a keď sa vracala do domu, na dvor dopadla 
mína. Črepina rozlámala zárubňu dverí, kto-
rými sekundu predtým prechádzala.
Nemci stále potrebovali chlapov, tak chodili 
po domoch. Otec bol niekde schovaný, ako aj 
ďalší mladší chlapi z dediny. Keď videli mamu 
s dvomi malými deťmi, vypytovali sa, kde 
má manžela, či je partizán. Mama sa vynašla, 
zobrala Nemcov do humna a ukázala truhlu 
so starým otcom, s tým,  že otec je v nej. Po-
chovávať sa nedalo, nielen kvôli streľbe, ale 

Keď prechádzame niečím tažkým, je to skutočne ako byť v búrke. Niekedy 
tá búrka môže trvať krátko, inokedy sa zdá, že nemá koniec. Možno nám 
chce zobrať akúkoľvek nádej, že znova uvidíme slnečné lúče. Všade len 
tmavé mraky, ktoré nám bránia vidieť ďalej, vysoko nad ne, kde je jasná 
obloha. Silné hromy, pre ktoré nepočujeme útechu znejúcu v našom srdci. 
A blesky, ktoré nás chcú oslepiť. Dokážu to však len na chvíľku, nemôžu na-
hradiť žiaru a teplo vychádzajúce zo slnka.
Bez ohľadu na to, ako dlho búrka trvá, z času na čas 
zazrieme maličké lúče predierajúce sa cez tú 
hrozivú tmu. Prenikajú k nám práve preto, 
aby sme nestratili vieru, že sa to skončí 
dobre a že slnko znova zažiari v najväčsej 
sile a kráse. Tými hrejivými lúčmi sú slová 
povzbudenia prichádzajúce cez rodinu, 
či priateľov. Sú to stránky kníh, kde číta-
me o ľuďoch, ktorí podobnými búrkami 
prešli. Môže to byť pohladenie od nášho die-
ťaťa, podpora od milovanej osoby, či obyčajný 
úsmev od neznámeho človeka. Cez toto všetko pri-
chádza do nášho vnútra kúsok vzácneho svetla. Ten kúsok 
je dôkazom, že ho bude čoraz viac a nakoniec porazí každú tmu.
V búrke sa môžeme báť alebo ju prečkať v pokoji. Môžeme začať negatívne 
hovoriť, sťažovať sa alebo očakávať šťastný koniec. Náš postoj veľa ovplyv-
ní. Možno nedokážeme vládnuť nad práve prebiehajúcou búrkou, nad 
okolnosťami a náročnými situáciami. Ale vieme mať kontrolu nad svojimi 
myšlienkami, postojmi, či slovami. Vieme sa tešiť z tých maličkých lúčov, 
vieme byť za ne vďační. Nemávneme nad nimi rukou ako nad niečím bez-
cenným. Máme silu postaviť sa smelo tvárou tvár oproti búrke a vidieť jej 
koniec. Nech len hromy dunia a blesky ožiarujú celú tmavú oblohu... Nad 
jasnou žiarou slnka nezvíťazia a ono tam stále svieti, aj keď ho nie je vidieť. 
A okrem toho počas búrky padá dážď, ktorý zavlaží suché miesta, donesie 
vodu na vyprahnutú zem. Náš život sa niekedy potrebuje dostať aj do búr-
ky, aby sme si uvedomili, že naše srdce nejak stvrdlo a potrebuje vodu, aby 
bolo opäť mäkké. Môže sa stať, že silný prúd dažďa vyplaví z nášho vnútra 
na povrch zbytočnosti, zlé postoje, hnev, pýchu, nevďačnosť...
V búrke sa totiž ukáže, čo všetko potrebujeme ešte zmeniť a aký je náš cha-

K oslobodeniu našej obce

aj zničenému mostu cez Hron. Nemci sa na-
šťastie do truhly nepozreli a uverili. Otec bol 
schovaný v niektorej pivnici.  
K partizánom sa nepridal, lebo vedel, že ani 
Rusi nie sú ktovie čo, veď sa vrátil z Ukrajiny, 
kde bol s Wermachtom. Tam ich vítali Ukra-
jinci ako osloboditeľov. Vrátil sa preto, že mal 
doma malé deti a takých Slovensko stiahlo z 
ruského frontu. Po skúsenostiach z vojny už 
naozaj nemal chuť bojovať.
   Je mi ľúto, že na tabuli obetí druhej svetovej 
vojny v starej Valaskej nie je meno môjho sta-
rého otca. Neviem, či preto, že ho zabili Rusi, 
alebo preto, že jednoducho to niekomu z čis-
tej ľudskej zloby nevyhovovalo. Veď predsa v 
kronike Valaskej by to malo byť a ľudia, ktorí 
tabuľu zhotovovali, by si mali históriu Va-
laskej riadne naštudovať a potom niečo robiť.
Vojna je strašné zlo, hlavne keď sa dva veľké 
národy spoja proti menšiemu a slabšiemu, 
ako sa to stalo Poľsku, preto je dôležité  po-

Príbeh môjho starého otca Jozefa Paceru

rakter. Každou búrkou vieme byť trpezlivejší, vďačnejší, silnejší, odvážnejší 
a odhodlaní ostať pevne stáť. Dokonca sa môžeme počas búrky tešiť, pre-
tože s istotou vieme, že sa slnko znova objaví. 
Keď sú nad našimi životmi obrovské mračná, môžeme myslieť len na seba... 
kde sa skryť, čo robiť, ako z tohto utiecť? Alebo sa poobzeráme okolo, či nie-
kto nepotrebuje väčšiu pomoc a povzbudenie než my. Vtedy, keď sa zau-
jímame o iných a nesústredíme sa len na svoje problémy, veľmi rýchlo sa 
vyrieši aj naša situácia. Nie sme tí, ktorí sa skryjú a vzdajú, nečakáme pasív-
ne, či príde nejaký priaznivý vietor, ale my vezmeme vietor «do plachiet» a 
rozfúkneme čierne oblaky nielen nad naším životom, ale aj nad ostatnými. 
Vietor je aktívny, nestojí na mieste, stále je v pohybe. Nevidieť ho, tak ako 

mnohokrát nevidieť ani to, čo urobíme pre iných. Ale je ho 
cítiť, môžeme ho vnímať. Je ako útecha v srdci člove-

ka, ktorému povieme povzbudivé slová v pravý 
čas. Zrazu je búrka preč a opäť nad niekým 

vyjde slnko, možno práve vďaka nám. A čo 
je úžasné, aj naša búrka skončí. A my sme 
ju neprečkali s trasením, utiahnutí niekde 
v kúte, ale sme zobrali niekoho za ruku a 

pomohli mu statočne vydržať a postaviť 
sa tým búrkovým mračnám. 

Je tu ešte Niekto, kto nám túži podať ruku 
počas búrok. Niekto, kto je jasnejším a omnoho 

krajším Svetlom ako naše slnko. Boh je tým pravým 
svetlom a preto nemusíme nikdy chodiť v tme. Nezáleží, aká 

hrozivá je búrka a ako dlho trvá. Jeho láska, dobrota a pravda sú ako lúče, 
ktoré žiaria do našich sŕdc. Ukazujú nám cestu, smer a východisko. Boh nás 
vždy bezpečne prevedie a nikdy neopustí, nech už prechádzame čímkoľ-
vek.
Vezme nás za ruku ako Otec svoje deti, v Jeho bezpečí krok za krokom 
pôjdeme v ústrety slnku, preč z každej búrky. A túži, aby sme podali ruku 
ďalším a nenechali ich v búrke samých. Ak my nemáme riešenie, Boh určite 
áno, pretože s Ním je všetko možné.
Zakončím nádherným veršom z Biblie, ktorý úplne vystihuje, ako víťaziť 
nad našimi ťažkosťami a zároveň pomáhať k víťazstvu ostatným. Píše sa 
v ňom, že Boh je Otcom mnohého milosrdenstva a Bohom každého po-
tešenia. On sám nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli 
potešovať iných, keď prechádzajú ťažkými okolnosťami. Len s Jeho milo-
srdenstvom a Jeho útechou máme obrovskú silu prekonať nielen vlastné 
búrky života, ale dokážeme zachrániť z ťažkých okolností aj ľudí okolo nás.

 Katarína Štugnerová

Búrky života

chopiť druhú svetovú vojnu a čo jej predchá-
dzalo, lebo práve na tomto sa dá stavať. Zlo 
sa dá poraziť, nech je akékoľvek silné, keď 
sa dobré sily spoja.

     Jozef Pacera
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Kus koláča od korbáča, kus milosti z výsosti 
Prihováram sa vám práve, keď sa stalo to povestné: keď naprší a 
uschne. Apríl do svojho slnečného vykúkania prináša snehové búr-
ky a javí sa takým, ako sa o ňom hovorí. Je bláznivý, možno šiale-
ný. Počasie vrtkavé, ale kolobeh roka stály. Sme vo veľkonočnom 
období. Prebúdzanie prírody nezastavilo nič, prebudenie Ježiša zo 
smrti nezastavilo tiež nič. A tak sme si po 40 dňoch pôstu mohli 
možno aspoň s najbližšími zašibať ako tomu aprílu. Obliať si devy 
a ženy a dostať za to chutný chren so šunkou, či vajíčko. Niekomu 
toto prebúdzanie prírody zmenilo náladu, pretože, buďme úprim-
ní, so slnkom nad hlavou je ľahšie byť optimistom. Kresťan síce 
zatiaľ nedostal povolenie na zhromažďovanie v chráme, ale to sa 
hádam v dohľadnej dobe zmení.
Iba pred niekoľkými chvíľami vedľa mňa sedel človek, ktorý cito-
val istého psychológa. Ten povedal, že aktuálna doba v nás ukázala 
len to, čo tam bolo aj pred 3 rokmi. Ak sme optimisti a rozdávame 
nádej a povzbudenie dookola, tak to môže byť pre nás aspoň po-
chvala od psychológa. Horšie sme na tom, keď sa v nás prebúdzajú 
samé zlé sklony a nervozita, alebo si všímame dookola ľudskú zlo-
bu. Tieto veci totiž boli pod povrchom dávno skryté a nespôsobila 
ich aktuálna situácia. Iba im dovolila sa vyplaviť. Aj tu sa mi na-
tíska myšlienka kresťanstva o smrti samému sebe a prebudení sa 
k novému životu.
Je iba logické, že čakať na zmenu ľudí okolo seba, že by sme sa 
potom zmenili aj my, je nelogické. Ak začnem sám od seba, tu 
a teraz, a budem to “tu a teraz” milovať, zmení sa celý svet okolo 
mňa. Možno preto, že sa zmení moja perspektíva a možno si aj 
iní okolo mňa uvedomia, že každý človek môže a má začať od 
seba. Hľadanie hodnôt v živote je často rodinnou, dedičnou, alebo 
spoločenskou záležitosťou. Niektorí sa ale cestou stretli s kresťan-
stvom a po úvodných výstražných rečiach od iných ľudí o tom, 
akú má temnú minulosť a aké strašné škandály sa v ňom dejú, i 
dnes sa môžu doň pozrieť aj sami. A keď sa pozerajú dosť dlho, 
možno pochopia obsah listu, ktorý má dnes približne 1800 rokov. 
Bol napísaný istému Diognetovi:

,,Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani 
spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú ni-
jakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto uče-
nie nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo úsilím bádavých 
ľudí, ani nehája ľudskú náuku, ako niektorí.
Obývajú aj grécke aj barbarské mestá, podľa toho, ako komu určil 
osud. V obliekaní a strave, ako aj v ostatných oblastiach života 
sa držia domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa 
všeobecnej mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svo-
jej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako 
občania, a všetko znášajú ako prišelci. Každá cudzia krajina je ich 
vlasťou a každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti, 
ale nemluvňatá neodhadzujú. Stôl majú spoločný, ale lôžko nie.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale svoj domov 
majú v nebi. Vydané zákony poslúchajú a svojím životom prevy-
šujú zákony. Všetkých majú radi a všetci ich prenasledujú. Ne-
poznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich a oni ožívajú. 

Sú žobrákmi, a predsa mnohých obohacujú. Všetko im chýba, a 
pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich a v potupe získavajú slávu. 
Kazia im povesť a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivosti. Na-
dávajú im a oni žehnajú. Urážajú ich a požívajú úctu. Hoci robia 
dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby 
ožívali. Židia proti nim vedú vojnu ako proti cudzincom a pohania 
ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu 
svojho nepriateľstva.
Jedným slovom: Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete. 
Duša je rozptýlená po všetkých údoch tela, kresťania po mestách 
sveta. Duša býva v tele, ale nie je z tela; aj kresťania bývajú vo sve-
te, ale nie sú zo sveta. Neviditeľná duša je uzavretá vo viditeľnom 
tele; aj kresťanov vidieť vo svete, ale ich nábožnosť je neviditeľná. 
Telo nenávidí dušu a bojuje proti nej, hoci mu ona nekrivdí tým, 
že mu bráni oddávať sa pôžitkom; aj svet nenávidí kresťanov, hoci 
mu nerobia krivdu, len preto, že sa stavajú proti rozkošiam.
Duša miluje telo, hoci ju ono i jeho údy nenávidia; aj kresťania mi-
lujú tých, čo ich nenávidia. Duša je uzavretá v tele, ale ona udržia-
va telo; aj kresťanov drží svet ako vo väzení, no oni udržujú svet. 
Nesmrteľná duša prebýva v smrteľnom stánku; aj kresťania putujú 
uprostred porušiteľných vecí, ale očakávajú nebeskú neporušiteľ-
nosť. Duša sa krotením v jedle a pití stáva lepšou; aj kresťania 
vystavení mukám, deň čo deň vzrastajú počtom. Boh ich postavil 
na také význačné miesto, ktoré nesmú opustiť.”

Po prečítaní tohto listu mi je jasné, že sa chcem vzdať toho šibania. 
Šibania z tejto doby, šibania z obmedzení, šibania z mojich vlast-
ných túžob, potrieb, rozumu a ak by to chcel Najvyšší, tak aj toho 
veľkonočného. Pravdou ale ostáva, že nám necháva aj šialený apríl 
so svojím počasím, aj slnko nad hlavou, aj všetkých ľudí. Dobrých 
aj zlých. Dáva nám možnosti a dáva nám nádej. Môžeme si vy-
brať, či naše šialenstvo bude zo šialenej lásky k Láske samotnej, 
alebo sa nechápe zošaliť útlakom cynizmu sveta. 
Viete, drahí priatelia, Ježiš je živý a naozajstný. A dá sa stretnúť. 
Je blízko, ako hovorí Augustín - to je zase štvrté storočie - v nás: 

,,Neskoro som ťa začal milovať, Krása, taká dávna a taká nová, ne-
skoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku, a tam som 
ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol 
si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, 
čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril 
si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. 
Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som 
a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou 
po tvojom pokoji.”

A tak mi neostáva asi nič iné, len ako vždy pri podobných príhovo-
roch vám cez nádej Ježiša a modlitbu vyprosiť zmenu perspektívy. 
Ak by sme totiž aj nevedeli hľadieť na svet Jeho očami, on si chrá-
ni nás ako zrenicu oka. Sme mu vzácni. 

Martin Trojan
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Jedzme jedlo tak, aby sme z  neho 
dostali nielen fyzickú výživu, ale aj 
duchovnú silu.  

Požehnanie jedla môže byť urobené obyčajnou myšlienkou, krátkou 
modlitbou  a poprípade obetovaním v mysli prvých troch glgov, ale-
bo aspoň prvého prežretia Bohu.
Tento zvyk obetovania prvého glgu potravy a prvého dúška nápoja 
Bohu pochádza zo starej Indie. Je to predpísané starým zákonodar-
com a veľkým Majstrom Manuem.
Požehnaním, modlitbou a obetovaním potravy vlejeme do nej svoju 
duchovnú silu, ktorá nás z veľkej miery ochráni pred škodou. Ľudia 
si odvykli týmto starým zvykom a spôsobom, ktoré boli vo zvyku 
u dávnych národov, o čom svedčia tiež známe „libace“, čiže odlieva-
nie vína pred pitím u starých Rimanov. Libace neboli nič iného, než 
obetovanie  vína Bohom.
A nemusíme ísť až tak ďaleko, aj Slováci si vážili potraviny a z nich 
jedlo, ktoré sami vypestovali a prežívali k nemu úctu. Pred rozreza-
ním chleba ho vždy prežehnali a s chuťou pomaly užívali. Pred zača-
tím jedenia sa vždy prežehnali a v duchu poďakovali za jedlo, ktoré 
im bolo dopriate.
Pretože to, čo jeme a pijeme, privádzame priamo do svojho tela, aby 
sme ho udržali pri sile a zdraví. Preto záleží nesmierne na tom, v akej 
nálade sa posadíme k jedlu. Ak sme v nálade povznesenej, radostnej, 
harmonickej a kľudnej,  to jedlo nám v takej nálade prospeje najviac.
Naproti tomu, ak zasadneme k  jedlu v  nálade mrzutej, nešťastnej 
stiesnenej, alebo v zlosti, strachu a pod., vtedy by bolo najlepšie sa 
jedla vzdať a  počkať, až sa naša nálada napraví. Každý pokrm po-

Priznám sa, že som o nej nevedela, pokiaľ mi 
ju priateľka z Horehronského múzea nepriblí-
žila. Meno Emílie Horváthovej neraz spome-
nula aj moderátorka Rádia Regina, Zuzana 
Drugová v  relácii „Zahrajte mi túto“. Počas 
vysielania uvádzala dávne zvyky našich pred-
kov, ktoré spracovala práve Emília Horvátho-
vá, a môžeme sa o nich dočítať sami v jej pub-
likácii Rok vo zvykoch nášho ľudu. 
Nasledovné údaje som vybrala z  príspevku 
Mgr. Aleny Táboreckej, ktorý vyšiel v časopise 
KNIŽNICA – roč. 5. č.5 (2004) pri nečakanom 
úmrtí Emílie Horváthovej.

„Sú vedci a  odborní pracovníci, ktorí po 
opustení svojich vplyvných pozícií upad-
nú do zabudnutia, sú však aj takí, ktorí od 
začiatku až po koniec svojho pôsobenia vo 
vedeckých a  odborných kruhoch vyčnie-
vajú nad priemer. Nepochybne medzi tých 
druhých svojím pracovným nasadením, 
originálnym riešením vedeckých problé-
mov, ale i jedinečnosťou ľudskej osobnosti 
patrí Emília Horváthová,“ uviedla autorka. 
A ďalej môžeme čítať:
Narodila sa 23. 5. 1931 vo Valaskej, miestnej 
časti Štiavnička, (do r.1953 patrila Štiavnič-
ka k obci Valaská) v  rodine lesného inžiniera 
Karola Čajánka, správcu štátnej parnej píly, 
a  Márie rod. Löwlovej. V roku 1953 absol-

vovala štúdium na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Rozhodla sa pre odbor etnogra-
fia – archeológia. Už v  roku 1951 nastúpila 
ako pomocná vedecká sila do Národopis-
ného ústavu SAV a  po štúdiách v  roku 1953 
na miesto odbornej pracovníčky. Zaujímala 
sa o  kultúru Rómov na Slovensku. Knižnou 
publikáciou Cigáni na Slovensku sa zaradila 
výskumom tejto problematiky medzi popred-
ných európskych vedcov. V  Národopisnom 
ústave SAV v Bratislave pracovala ako vedec-
kovýskumná pracovníčka do roku 1978, pri-
čom spoluprácu neprerušila do konca života. 
Od roku 1960 participovala vo vedení ústavu 
ako zástupkyňa riaditeľa, neskôr ako úradu-
júca riaditeľka. Bola i vedúcou oddelenia du-
chovnej kultúry, neskôr oddelenia etnografie. 
Od roku 1964, najskôr externe, prednášala na 
Katedre archeológie, dejín umenia a národo-
pisu na FFUK. V roku 1978 sa habilitovala na 
docentku. Práca bola jej koníčkom. Jej man-
želom bol popredný slovenský historik PhDr. 
Pavel Horváth, CSc., s ktorým ju spájali nielen 
spoločné vedecké záujmy, ale i synovia Pavol 
a  Juraj. Vo svojej vedeckovýskumnej práci 
venovala sústredenú pozornosť zvykosloviu 
a  duchovnej kultúre, čo spracovala v  mono-
grafii Rok vo zvykoch nášho ľudu (1986). 
Je autorkou vyše 100 hesiel v  Encyklopédii 
ľudovej kultúry Slovenska (1995), mnohých 

Doc. PhDr. EMÍLIA HORVÁTHOVÁ, DrSc.
(23. 5. 1931 – 10. 2. 1996)

Medzi významné osobnosti v našej obci patrí aj jedna výnimočná žena. Jej 
meno je Emília Horváthová. V tomto roku (2021) si pripomíname 90 rokov od 
jej narodenia a 25 rokov od predčasného úmrtia.

hesiel v šiestich zv. Encyklopédia Slovenska 
(1977 – 1982), rozsiahlych statí v syntetických 
prácach a monografiách o slovenskej ľudovej 
kultúre, napr. Horehronie, Polomka, Stará 
Turá, Hont a  ďalšie. Popri svojej odbornej 
činnosti pracovala ako členka rôznych komi-
sií, napr. Komisie vlády pre otázky cigánskeho 
obyvateľstva, od roku 1990 ako členka vlád-
neho výboru pre ženu a rodinu.
Vzdelaná, nesmierne pracovitá a  pritom 
skromná – taká bola naša rodáčka. Keď sa 
stretnete s jej menom v encyklopédiách ale-
bo v  masmédiách, vedzte, že sa narodila vo 
Valaskej, časť Štiavnička. Umrela 10. 2. 1996 
v Bratislave, vo veku 64 rokov.

Spracovala Mária Luptáková 

žitý v takých náladách je málo platný 
ľudskému organizmu, ale je priamo 
škodlivý.
Podľa učenia starých rosenkruciá-

nov a zvlášť  mysliteľa, alchymistu a  lekára Paracelsa, ktorý hovorí: 
,,V ľudskom tele vznikajú súbežne s náladou dobrou, alebo zlou, tzv. 
múmie.“ Týmto slovom označoval Paracelsus neviditeľné, nevážiteľ-
né a chemicky nezistiteľné chemické látky, ktoré sú v okamžiku psy-
chického vzrušenia, buď dobrého, alebo zlého, v celom tele.  Tieto 
múmie sa nachádzajú vo všetkých šťavách, ktoré telo vylučuje zo 
svojich žliaz. Sú obsiahnuté v pote, moči, slinách, v materskom mlie-
ku a pod.  ,,Múmie majú moc liečivú, ale spôsobujú aj chorobu, ba 
dokonca smrť.“
Paracelsus tiež premieta a spája náš mikrokozmos /naše telo/, s ma-
krokozmom /vesmírom/ a  priraďuje silu hviezd k  našim orgánom. 
„Čo patrí mozgu, prináša mozgu Luna, čo patrí slezine, prináša sle-
zine Saturn, čo patrí srdcu, je k srdcu vedené Slnkom. A tak isto je 
to s obličkami, ktoré patria Venuši, pečeň patrí Jupiterovi a žlč Mar-
su. To platí nielen o  týchto, ale aj o  nekonečnom počte iných pla-
nét a našich orgánoch.“ Tu vidíme, ako sme previazaní s vibráciami 
jednotlivých planét, ktoré ovplyvňujú naše orgány a celý náš život.
Pri jedle je dôležité, aby sme sa neponáhľali. Kto sa pri jedle ponáhľa, 
ten škodí svojmu zdraviu, pretože potrava sa má prijímať v  pokoji 
a  pomaly. Pritom obyčajne prijímame  jedlo v  zhone a  vôbec ne-
myslíme na jedlo, ale na svoje vytúžené zábavy alebo starosti, alebo 
čítame nejaký časopis, čo je úplne zlé. Takéto v zhone požité jedlo 
prináša so sebou do tele jedy a neprinesie organizmu požadovanú 
energiu z jedla.

 JEDLO A POŽEHNANIE



Ryba so syrovo-bylinkovou kôrkou
Suroviny: 4 ks rybie mäso – filety, 6 g soľ,  štipka: korenie na ryby,  
mleté čierne korenie, tymián, rozmarín (sušené, čerstvé), 1 - 2strúčiky 
cesnaku, petržlenová vňať, šťava z polovičky citróna, 60 g tvrdý syr, 20 
g olej na vymastenie pekáča, 40 g maslo 
Postup: Rybu umyjeme, osušíme, osolíme, ochutíme citrónovou 
šťavou, posypeme korením na ryby a poukladáme do olejom vymas-
teného pekáča. Na každú porciu navrstvíme bylinkovo-syrovú zmes 
a pečieme v rúre do zlatista pri teplote 180°C 20 minút.
Syrovo-bylinková zmes: Strúhanku zmiešame s prelisovaným cesna-
kom, posekanou petržlenovou vňaťou, rozmarínom, tymianom, sy-
rom, citrónovou šťavou, soľou, mletým čiernym korením a rozpuste-
ným maslom.

Zemiaková kaša mrkvová
Suroviny: 900 g uvarené zemiaky, 20 g uvarená mrkva, mlieko, maslo, 
soľ vyšľaháme na kašu.

Ľadový šalát s rajčiakmi a bazalkou
Suroviny: 1 hlávka ľadového šalátu,  1 – 2 ks rajčiaky, čerstvá bazalka 
(podľa chuti), citrónová šťava, olivový olej
Postup: Ľadový šalát očistíme, umyjeme a natrháme na menšie kusy. 
Rajčiaky umyjeme a nakrájame. Pokvapkáme olivovým olejom a citró-
novou šťavou. Posypeme čerstvou bazalkou.

Dobrú chuť vám praje aj kolektív kuchárok zo ŠJ pri ZŠ J. Simana 
a prikladá najobľúbenejší recept:

Hašé z bravčového mäsa
br. plece - 0,5 kg; 1 ks cibuľa; 3 rožky; 0,05 dcl olej; 0,25 smotana 30 %; 
mlieko 1 dcl; 5 vajec; 2 lyžice parad. pretlaku; soľ; korenie
Postup: zomleté mäso podusíme na cibuli, osolíme, okoreníme, pri-
dáme namočené rožky v mlieku, pretlak, smotanu, dusíme, nakoniec 
pridáme rozšľahané vajcia.  
To je obľúbený recept v škole a v škôlke sladké múčne jedlá, ktoré 
doma poznajú (palacinky, buchty na pare, pečené, rezance s makom), 
cestoviny s omáčkami, špagety.
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Na aké jedlo zo školskej jedálne 
si spomeniete ako na prvé?  Na 
prívarky, špenátovú či mliekovú 
polievku, alebo žemľovku či vtá-
čie mlieko? Každý, samozrejme, 
na iné, či už vám pri tej spomien-
ke potečú slinky, alebo vás strasie 
ešte dnes.  Faktom je, že  stravo-
vanie v školskej jedálni sa zapíše 
do spomienok každého žiaka – 
stravníka, či už v  dobrom alebo 
v zlom. Je ostro sledované verej-
nosťou a často kritizované ,,zaru-
čenými odborníkmi na výživu na 
internete“.  Ako je to teda?
 Jedlo v  školskej jedálni sa pri-
pravuje podľa materiálno-spot-
rebných noriem pri dodržiavaní 
odporúčaných výživových dávok 
a  zásad na zostavovanie jedál-
nych lístkov. Znie to desivo, však, 
keď  nevieme, čo si pod tým pred-
staviť. Poriadok musí byť vo všet-
kom  a  hlavne v  tom, čo ovplyv-
ňuje vývoj dieťaťa. Každá materi-
álno-spotrebná norma je vlastne 
recept na prípravu. A zásady nám 
hovoria, čo môžeme a nemôžeme 
deťom pripravovať, ako striedať  
hlavné jedlá z  mäsa s  prílohami, 
s múčnymi a zeleninovými jedla-
mi. Každá rodina, každá domác-
nosť varí v  podstate dookola tie 
isté jedlá, občas s  nejakou ob-
menou. Cieľom školského stra-
vovania je, aby deti jedli stravu 
pestrú, vyváženú a  zdravú, aby 
jedli aj také jedlá, ktoré sa doma 
bežne a možno aj vôbec nevaria. 
Tým netvrdím, že musíme, aby 
sme dodržali toto pravidlo,  kaž-
dý týždeň pripravovať napríklad  
kuskus, hoci ako obmena raz za 
čas, prečo nie?  Striedame jedlá 
tradičné s  tými modernejšími. 
Držíme sa aj valaštianskej tradí-
cie, a  tak na Martina podávame 
kačacie stehná s  dusenou ka-
pustou a  knedľou, či na fašiangy 
valaštianske krumple a šišky. Pod-
porujeme regionálnych výrobcov 
a  dodávateľov, preferujeme slo-
venské a  čerstvé suroviny. Úplne 
najdôležitejšou zásadou prípravy 
je, aby deťom chutilo. O to sa nie-
len zodpovedne, ale aj s  láskou 
k svojej práci v našej škole starajú 
kuchárky Beátka Jenčová, Alenka 
Račáková, Ivka Švantnerová, Mir-
ka Zelenčíková a naša najmladšia 
kolegynka Paťka Adamovičová.
Danka Králiková ma oslovila, aby 
som uverejnila recept na jedlo, 
ktoré najviac chutí deťom v našej 
škole. Najobľúbenejším jedlom 
našich detí,  prekvapivo,  nie je 
sladké jedlo.  Perkelt  s haluškami 
alebo s cestovinou  je  zárukou, 

Tibetskí jogíni tvrdia, že každé 
sústo sa má prežuť 21-krát, aby 
sa čo najlepšie premiešalo s  na-
šimi slinami a  šťavami v  ústach, 
a takto sa najľahšie vstrebalo do 
nášho tela a  prinieslo nám naj-
viac energie.
Tiež je dôležité, kto jedlo pripra-
vil.
Ten, kto jedlo varil, priniesol 
do neho aj časť svojich vibrácií, 
emócií. Tým, ako bol naladený 
alebo rozpoložený, zanechal 
v  ňom svoje energetické stopy. 
Modlitba pred jedlom má preto 
zmysel. Negatívne energie pre-
nesené do jedla sa modlitbou 
do značnej miery tlmia. Zneutra-
lizujeme tak prípadné negatív-
ne vibrácie. Dívame sa na jedlo 
a  môžeme v  duchu povedať: 
,,Bože, požehnaj toto jedlo a pitie 
svojou láskou a energiou, a očisti 
ho od negatívnych energií.“ Tým 
cez nás prechádza do jedla naša 
energia – vibrácie a neutralizuje 
negatívne vplyvy.
Ako však hovorí pravidlo pre 
človeka duchovne založeného: 
,,Mysli stále na Boha!“ To zna-
mená, že máme mať pri práci, 
pri jedle  a vôbec vždy, duchov-
ný pokoj, vyrovnanosť a  tešiť 
sa z  pozitívnych vibrácií, a pred 
očami mať jasný duchovný cieľ, 
to je predstava dobra, lásky, po-
koja a  vnútornej duchovnej sily.  
Potom budeme v  ochrane naj-
vyššej Sily a  nemusíme sa báť 
ničoho na svete. 
Naše hmotné telo môžeme 
ovplyvňovať prostredníctvom 
vzduchu, vody a jedla, pokiaľ do 
nich vložíme svoje vrúcne priania 
pre zušľachtenie nášho tela a du-
cha, napr. pri jedle a pití myslíme 
silne na naše zdravie, duchovnú 
silu, úspech, pokoj atď., a potom 
to  bude mať blahodarný vplyv 
pre dosiahnutie našich najvyš-
ších cieľov a životnej rovnováhy.

Láske a  vareniu sa oddávajte 
vrúcne bez ohľadu na nebez-
pečie, až potom dosiahnete 
z toho vytúžené potešenie.

/Dalajláma/
Ing. Lucián Oravec

 JEDLO 
A POŽEHNANIE

Ako chutí deťom v dolnej škole
že vedierko na odpad bude zívať 
prázdnotou. Možno aj preto, že 
perkelt alebo mäso na smotane 
je jedlo tradičné a často sa v do-
mácnostiach pripravuje, recept je 
teda známy. Deti vo všeobecnos-
ti neobľubujú ryby, a keď už, tak 
vyprážané v  trojobale. Ponúkam 
vám  ale recept na rybu,  ktorá má 
v  našej škole veľký úspech. Je to 

ryba so syrovo-bylinkovou kôr-
kou, pripravujeme ju so zemiako-
vou kašou, ktorú sme naposledy 
zamenili za zemiakovo-mrkvovú 
a  samozrejme so zeleninovým 
šalátom. Recept je upravený na 
4 porcie.  Kolektív kuchárok Od-
borného učilišťa internátneho vo 
Valaskej vám želá dobrú chuť.

Monika Senčeková, vedúca ŠJ pri 
OUI Valaská

Školská jedáleň pri OUI Valaská
ponúka  

možnosť stravovania sa 
aj širokej verejnosti.

Bližšie informácie: osobne u vedúcej ŠJ
 alebo telefonicky: 

617 69 23, 0917 791 850.

Foto: Iveta Švantnerová
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Volám sa Jerguš. Moji rodičia vlastnia Kamennú 
chatu pod Chopkom. Cez prvú vlnu pandémie, teda 
konkrétne počas marca, apríla a mája, rovnako ako 
mnoho  ďalších zamestnávateľov boli na tom dosť 
„podivne“. Boli nútení prepustiť zamestnancov. Zo-
stali tak na chatu sami. V podstate to nebol problém, 
pretože sme mali zatvorené. Avšak cez krásne slneč-
né jarné dni bolo na Chopku veľa ľudí. Rozhodnu-
tie bolo jednoduché. Ideme ako rodina na Chopok 
a  ponúkneme aspoň niečo. Ja som sa naučil robiť 
kávu: esspreso, cappuccino, cafe late...  Spolu s mo-
jou staršou sestrou sme takto pomáhali niekoľko 
víkendov. Všetko za prísnych pandemických opatre-
ní, cez okienkový predaj. Ako som spomínal, naučili 
sme sa mnoho vecí a získali niekoľko pekných život-
ných skúseností. Som veľmi rád, že som mohol po-
môcť rodičom a zároveň aj ľuďom, ktorí po ťažkom 
výšľape na Chopok s radosťou uvítali občerstvenie.
 Jerguš Melicherčík, 5.A

Tento školský rok 
je iný ako ostatné. 
Celý svet pohltila 
pandémia CO-
VID-19. Kvôli tomu 
už nechodíme nie-
koľko mesiacov do 
školy. Ja by som 
bola najradšej 
v  škole. Svoju zlú 
náladu sa snažím 
zlepšovať tým, že robím dobré skutky. Napríklad 
pomáham cez internet kamarátke, keď nerozumie 
zadaniu úlohy. Doma máme psa, s ktorým chodím 
von a starám sa o neho. Moja mama pracuje v škôl-
ke, a keď ma poprosí, vždy jej pomôžem s vystriho-
vaním obrázkov. So starkým sme postavili vtáčiu 
búdku a zavesili sme ju na balkón. Vždy tam dávam 
semienka pre vtáčiky, aby neboli hladné cez zimu. 
Keď urobím dobrý skutok, cítim sa šťastná. 

Sarah Konczová, 6.A

Poviem vám príbeh o tom, ako sme zachránili ma-
čiatka.
Mačky sú veľmi premnožené, takže ich občas nie-
kto nemá kam dať. Raz sme sa dozvedeli, že jeden 
človek nevie, čo s  mačkami, naviac ich psy z nich 
majú depresie. No povedali sme si, že si ich nechá-
me, než pre nich nájdeme iný domov. Bolo ich päť, 
ich mama bola čierna a  štyria kocúrikovia tiež, až 

na jedného, ten bol bieločierny a zo všetkých naj-
plachejší, najmenší a vystrašený. Mysleli sme, že ich 
zoberieme všetky naraz, bohužiaľ, boli tak plaché, 
že sme to museli rozfázovať. Ako prvých sa nám 
podarilo chytiť matku a  dvoch čiernych kocúrov, 
zvyšní dvaja tam ostali, jeden čierny a ten čierno-
biely. O  dva dni nám zavolali, že sa im podarilo 
chytiť jedného toho čierneho. Keď sme s ním prišli 
domov, mačky boli prekvapené a milo ho uvítali. 
Jeho matka ho začala oblizovať a  čistiť, aj ostatní 
bráškovia ho vítali. No už nám ostával len ten po-
sledný - najmenší fľakáčik. Bol taký plachý, že sme 
ho museli chytiť do špeciálnej klietky požičanej od 
veterinára, dovnútra sa dalo mäsko a za päť dní sme 
si po neho išli. Chudáčik, celý sa triasol. Keď sme 
vstúpili do miestnosti a dali ho na zem, jeho matka 
začula mňaukanie a už bola pri ňom. Keď sme ho 
pustili, hneď sa o seba obtierali a olizovali sa, boli 
šťastní, že sa vidia.
O pár dní, keď si zvykli, išli sme na chatu. Tam mali 
pôvodne bývať, mali sa tam dobre. Vyhrievali sa na 
kameňoch, naháňali sa, lietali po stromoch, spali na 
slame  a hrali sa. Zažili sme pekné prázdniny. Teraz 
majú mačky iný domov. 
To sa všetko stalo pred rokom. My už máme iné. 
Môžeme si ich dovoliť, keď bývame v  dome, dve 
mačky Chery a Brandy. Obe mali mačiatka. Nechali 
sme si troch kocúrov. Tí nám ostali, ostatných sme 
darovali iným.
Mačky sú veľmi užitočné, napríklad nám pomohli 
vychytať myši na chate. Už tam nie je ani jedna sto-
pa po myšiach.

Viola Skladaná, 5.A

Celý rok 2020 bol náročný nielen pre nás deti kvô-
li Covidu-19, ale aj pre rodičov. Tento príbeh bude 
o tom, ako som niekoľko mesiacov pomáhala mojej 
maminke, ale aj ockovi. Všetko to začalo, keď sa oc-
kovi začal zasekávať prst. Teda nedal sa mu vystrieť 
a stále ho to bolelo. Zo začiatku to bolo ešte v po-
riadku, ale potom sa to zhoršovalo a  začal mu na 
ruke vytŕčať  malý kĺb. Asi po mesiaci sa rozhodol ísť  
do Banskej Bystrice k lekárovi, aby sa ho opýtal, či 
sa to dá dáko napraviť. Pamätám sa, že bolo 19.11., 
keď ocka objednali na operáciu s tým prstom. Bol 
to akurát deň, keď som mala meniny. Celý deň som 
bola nedočkavá, keď bude ocko po operácii a mô-
žem mu napísať. Keď prišla maminka z roboty, volali 
sme ockovi, ako sa má, či ho to veľmi bolí a kedy sa 
vráti. Ocko povedal, že je v  poriadku a  vráti sa už 

Každý deň čelíme veľkému množstvu volieb a rozhodnutí. Každučká z nich sa spravidla zjedno-
duší na jednoduchú voľbu medzi dobrom a zlom. Záleží len na nás, čo si vyberieme. Či budeme 
konať skutky zamerané len na seba, alebo sa zameriame na pomoc druhým, čo nás mnohokrát 
robí šťastnejšími.
 Je samozrejmosťou na našej škole, že na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa venujeme 
témam konania dobra, vzájomnej pomoci, empatie, altruizmu, zapájame sa do projektu Detský 
čin roka.
A keďže naša škola vo svojom názve nesie meno nášho rodáka  Jaroslava Simana, ktorý bol  vý-
nimočným lekárom,  človekom s veľkým srdcom, tradične každý rok vydávame Knihu dobrých 
skutkov našich detí s titulom SRDCE PRE JAROSLAVA SIMANA. Práve chystáme 7. vydanie. Aj 
v tomto pre nás a aj pre deti náročnom dištančnom vzdelávaní, cez monitor PC,  sme sa týmto témam venovali. Oslovili sme deti a deti písali svoje 
príbehy, svoje skutky pomoci iným, pomoci v rodine.

KNIHA DOBRÝCH SKUTKOV

na druhý deň. A potom to všetko začalo. Každý deň 
som natierala ockovi ruku a  obväzovala. Myslela 
som, že sa mu to zahojí rýchlo, ale bolo to presne 
naopak. Dni išli stále pomaly a musela som každý 
deň umývať riad, všetko poupratovať, aby mamin-
ka mala toho menej, keď príde z roboty. Postupne 
som zdokonaľovala moje varenie, aby ocko nemu-
sel každý deň variť. Dnes je 15.1.2021 a ockova ruka 
je zahojená a zdravá. Ale naďalej pokračujem s po-
mocou mojim rodičom. 
  Alžbetka Havašová, 8.A

V jeden jesenný deň, keď som išiel k  starým rodi-
čom, videl som starkého, že niečo robí v dielni. Bol 
som zvedavý, tak som sa išiel pozrieť, čo robí. Zistil 
som, že si pripravuje veci na vtáčiu búdku. Spýtal 
sa ma, či mu nechcem pomôcť. Najskôr sa mi veľ-
mi nechcelo, ale potom som si povedal: „Prečo nie, 
aj tak nemám čo robiť.“  Tak sme sa pustili do toho. 
Postupne sme vyrobili pekné vtáčie búdky, nafar-
bil som ich. Potom sme ich išli so starkým zavesiť 
do záhradky a  nasypali sme do nich slnečnicové 
semienka. Mal som z toho dobrý pocit. Zakaždým, 
keď chodím k starým rodičom, pozerám, ako sa vtá-
čiky kŕmia z mojich  búdok. 

Matúš Badinka, 7.B

Rok 2020 bol ťažký, keďže prišla korona a zasiahla 
takmer celý svet. Dúfali sme, že to prejde po neja-
kých 2-3 mesiacoch, no nestalo sa tak. Bolo to ešte 
horšie, hlavne po lete. V septembri sme nastúpili do 
školy a v polovici októbra sme zase skončili doma, 
a  teda sme doma až dodnes. Rok bol fakt veľmi 
ťažký a dúfame, že to bude lepšie. Ja som sa snažila 
veľmi pomáhať starým rodičom aj celej rodine. Star-
ká bola chorá. Nevedeli sme, čo jej je. Tak som sa ju 
snažila chodiť častejšie navštevovať a pomáhať jej. 
Teda šla som jej na nákup do obchodu a pomohla 
stavať stromček, aby mohla oddychovať a  čo naj-
skôr sa  vyliečiť. Doma som tiež pomáhala. Ria-
dila som, varila a aj umývala riad. Chodila som do 
Brezna, keď sa dalo pokočíkovať moju malú sester-
nicu. Cez Vianoce to bolo u nás ťažké, lebo sme do-
stali koronu, a teda viac-menej som len oddycho-
vala. Nemohli sme byť ani s rodinou na Vianoce, čo 
ma veľmi mrzelo. Ale tak aspoň sme sa za všetkých 
pri večeri pomodlili. Našťastie sme sa na Silvestra 
išli testovať a  už sme boli negatívni a  nemohli to 
roznášať. Tak sme si aspoň Silvester užili s blízkou 
rodinnou. A veľmi sa chcem poďakovať celej mojej 
rodine, že v ťažkých chvíľach nám pomohla.
  Sofia Ťažká, 8.A

Pripravili: PaedDr. Michaela Badinková, 
Mgr. Beáta Némethová, Mgr. Katarína Paprčková 

...nech sa páči. Začítajte sa do našich príbehov. Príbehov našich sŕdc, ktoré darujeme pre 
druhých, keď si všímame, čo potrebujú, keď sme ochotní pomôcť. Ako sa učíme kráčať ces-
tou lásky a dobra.
                                                  ...a tak sa učíme byť dobrými a šťastnejšími.
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Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť,

ale prišla tá chvíľa, keď musel si nás opustiť.
Dňa 20. apríla sme si pripomenuli prvé smutné 
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a sta-
rý otec

Tomáš Gibala.
Spomíname s láskou a úctou.

Jej duša je v nebi,
jej úsmev v našom srdci,

už sa nestretneme,
ale predsa si tu stále s nami.

Dňa 25. apríla 2021 sme si pripomenuli 1. 
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, maminka a stará mama, pani 

Mgr. Janka Krbylová.
S láskou spomínajú manžel Slavomír a deti 
Andrej, Slavomír a Alžbeta s rodinami.

Kyticu kvetov na hrob kladieme,
s láskou na teba spomíname.

11. marca uplynul smutný jeden rok, kedy nás 
navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý 
otec,  brat, švagor

Jozef Tetamenti.
S láskou spomína celá rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Päť rokov ubehlo, čo slzy naše tvoj hrob pokropili, 
keď sme ťa otec do neho vkladali.

Odišiel si navždy, už ťa tu nemáme, s láskou na teba spomíname.

Dňa 7. apríla sme si pripomenuli piate výročie 
úmrtia

Milana Molnára.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Mária, 
syn Miloš s manželkou Erikou, vnučky Zdenka 
s Patrikom, Karinka, Simonka s Rastinom, Van-
duška, pravnuci Tobiasko, Maximko a pravnučka 
Grétka.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Čas plynie ako tichej vody prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

Dňa 6. apríla sme si pripomenuli druhé smutné 
výročie úmrtia milovaného manžela, otca a staré-
ho otca

Vladimíra Macíka.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Livka 
a Alenka, zať Miloš, vnúčatá Martinko s manžel-
kou Katkou, Majka, Renko a celá rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

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

Dňa 16. apríla uplynulo 50 rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš drahý

Emil Dianiška.
Dňa 8. mája sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás 

navždy opustila naša drahá
Zlatica Dianišková.

Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Synovia Emil s manželkou Zuzanou, Daniel, vnuk Marcel 

a pravnúčatá Desana a Denis.

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

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

v spomienkach sme pri tebe každý deň.
Dňa 30. apríla sme si pripomenuli 3. výročie úmr-
tia nášho otca 

Ľudovíta Kováča.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKY

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
február
Filip Baran, Justin Eremiáš, Agáta Kováčová, Teo 
Onderčanin, Matyáš Znak 
marec
Timotej Čonka, Vanesa Kochura, Mia Kuchárková

Opustili nás:
február
Edita Babicová (78), Vladimír Rafaj (90), Jolana 
Švantnerová (86)
marec
Ladislav Bielik (76), Juraj Fellner (82), Eva 
Macíková (50), Jolana Moncoľová (90), Mária 
Oboňová (77), Slavomír Puška (43), Matilda 
Schmidtová (87), Milan Šimko (71)

So smútkom v srdci sme sa  dňa 31.03.2021 rozlúčili 
s našou mamou Máriou Oboňovou. 

Dovoľte mi touto cestou 
poďakovať sa  za vaše prejavy sústrasti a kvetinové dary.  

Zároveň ďakujeme pánovi farárovi Martinovi Trojanovi z farnosti
Valaská za poslednú duchovnú  rozlúčku, 

ako aj pohrebnej službe pána Halušku z Brezna.   

Smútiaca rodina 

POĎAKOVANIE
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