
Autori sochy:
Richard Hollý z Novej Bane a Na-
tália Fašková z Valaskej, obaja 
absolventi odboru Sochárstvo a 
priestorová tvorba v ateliéri figu-
rálneho prejavu u doc. Petra Gás-
pára, akad. soch. V  súčasnosti sa 
pán Hollý venuje vlastnej podni-
kateľskej činnosti. Slečna Fašková 
v  štúdiu pokračuje u doc. Igora 
Bencu, akad. mal., v Ateliéri voľnej 
tvorby. Sochu odlial akademický 
sochár Ladislav Sabo.

Rok 2020 bol pre našu obec veľmi významný. V tomto roku sa písala už jej 550-ročná história. Na oslá-
venie jubilea sme sa intenzívne pripravovali od polovice roku 2019. Pandémia a všetky tie protipan-
demické opatrenia zabránili nielen nám, ale všetkým organizovať akékoľvek kultúrno-spoločenské 
podujatia. Boli sme z toho viac než skeptickí, veď vo Valaskej žijeme bohatým kultúrno-spolo-
čenským dianím, previazaní na tradície svojich predkov. Nepoľavili sme. Pracovali sme v ob-
medzenom režime, s tým, že akonáhle to celoslovenská situácia umožní, ideme do toho. 
A tak bolo. Poviem vám, nebolo nám všetko jedno.  Každý týždeň sme pozerali do COVID 
AUTOMATU, bude, nebude?  Prognózy neboli veľmi optimistické. Veľmi nám záležalo, 
aby našim oceneným občanom mohli byť odovzdané ocenenia, aby sme odhalili 
sochu, aby opäť na námestí mohla zaznieť tak pre Valaskú tradičná dychovka, či 
aby sme uviedli nový šat Zvoničky na Piesku. Podarilo sa. Podarilo sa tak, že po 
skončení nášho „trojdnia“ opäť  začali platiť v našom okrese prísnejšie opatrenia. 
Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEM. 
Dovoľte mi dnes, prostredníctvom Hlásnika pripomenúť najdôležitejšie okamihy 
osláv obce pri príležitosti jej päťstopäťdesiateho výročia.

Odhalenie sochy VALACHA, umiestnenie 
Námestie 1. mája, Valaská

17. september 2021

OBEC VALASKÁ OSLÁVILA 550. VÝROČIE DÔSTOJNE

Prečo práve socha? Valaská nemá 
žiaden takýto monument a práve 
pri takomto výročí sa VALACH do 
Valaskej priam pýtal. S  myšlien-
kou prišiel starosta obce, pričom 
poslanecký zbor ho v  tejto myš-
lienke od samého začiatku pod-
poroval. Zhmotnením VALACHA, 
jeho inštaláciou na námestí dáva-
me všetkým najavo históriu tejto 
obce, už nielen príbehom o  VA-
LACHOVI.
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OBEC VALASKÁ OSLÁVILA 550. VÝROČIE DÔSTOJNE
Slávnostné zastupiteľstvo obce Valaská – 

oceňovanie významných osobností
Po slávnostnom akte odhalenia sochy VALACHA nasledovalo Sláv-
nostné zastupiteľstvo obce Valaská – oceňovanie významných osob-
ností.
Ešte v roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo osobnosti na udele-
nie ocenenia Cena obce Valaská a Čestný občan Valaská, starosta obce 
navrhol osobnosti na udelenie ocenenia Cena starostu obce. Predlo-
žených bolo celkovo 17 návrhov a všetky boli schválené. 
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Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc.

Verím, že nielen naši oceňo-
vaní, ale všetci prítomní na 
uvedený okamih udeľovania 
ocenení nezabudnú. Ocene-
ným prajeme všetci ešte veľa 
pevného zdravia, optimizmu 
a sily, aby sa Valaská, ako po-
vedal pán starosta, stala ich 
pravým miestom domova. 
Pre nás všetkých je česť, že 
všetci ocenení a  ich rodinní 
príslušníci prijali pozvanie 
medzi nás a  že sa stávajú, 
pri tak významnom jubileu 
obce, jej neoddeliteľnou sú-
časťou.  



Obohatením festivalu dychových hudieb vo Valaskej bolo vystú-
penie nášho Spevokolu Lipka. 
Rozmýšľali sme, ako skĺbiť ďalšie tradičné podujatie v rámci troj-
dňového cyklu osláv obce, a veruže OZ Pekný deň prišiel s myš-
lienkou skĺbenia sprievodného podujatia. A  tak boli na svete 
Tradičné remeslá v  objatí hudby s  vôňou harule. Musím pove-

dať, všetkým chutila 
a opäť mala úspech. 

OBEC VALASKÁ OSLÁVILA 550. VÝROČIE DÔSTOJNE

18. september 2021
49. ročník Festivalu dychových hudieb 

Valaská - memoriál Jožka Kučeru
V  oslavách obec pokračovala aj v  sobotňajší deň, kedy konečne po 
ročnej prestávke mohli zaznieť tak povestné dychové nástroje práve 
na 49. ročníku Festivalu dychových hudieb Valaská – memoriál Jožka 
Kučeru. V histórii dychoviek sa ešte nestalo, aby  bol festival preruše-
ný, žiaľ, kvôli pandémii áno, takže neviem, ako dobehneme jednoroč-
ný sklz. Ale organizátori, či spoluorganizátori nezaháľali.  OZ Taneč-
ný orchester a  OZ Pekný deň odviedli kusisko práce. Svoje umenie 
predviedli: DH Mostárenka Brezno, pod vedením  Mateja Krellu, DH 
Selčianka Banská Bystrica, pod vedením  Martina Brhlíka, Vojenská 
hudba Banská Bystrica, pod vedením  npor. Mareka Flimela, Detský 
dychový orchester ZUŠ Brezno, pod taktovkou dirigenta Mariána Švo-
ňavu, Tanečný orchester Valaská, pod taktovkou dirigenta Jána Jenču, 

DH Železiarne Podbrezová, 
dirigoval Jakub Laco, Dycho-
vý orchester Brezno, pod ve-
dením  Mariána Švoňavu. 
Vzácnym hosťom festivalu 
bola  Dychová hudba GLORIA, 
s kapelníkom  Zdeňkom Gur-
ským z  Moravy. Neskutočné 
akrobacie predviedli Zvolen-
ské mažoretky zo Zvolena, 
pod vedením Zuzany Niščá-
kovej. 



OBEC VALASKÁ OSLÁVILA 550. VÝROČIE DÔSTOJNE

19. september 2021 Požehnanie Zvoničky pod svätou omšou, 
Pod Dielom, Piesok

Zvonička a v nej osadený   „historický“ zvon si renováciu právom za-
slúžili. Obec pomohla finančne a  materiálne, práve preto, aby sme 
zachovávali našu históriu a tradície. Upevňovali jej základy. Tento deň 
bol vyvrcholením dôstojných osláv obce Valaská. Verím, že aj napriek 
okolnostiam, s ktorými sa boríme už druhý rok, boli pre všetkých  zá-
žitkom. 

Všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave a  realizácii osláv 
obce, patrí obrovské úprimné  ĎAKUJEM.

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ


