
s  blížiacim sa koncom kalendárneho 
roka sa všetci tešíme na vianočné sviat-
ky a pohodu s nimi spojenú. Vôňa ihličia, 
medovníkov, vianočné darčeky, šťastná 
rodina a dobrá nálada - toto všetko patrí 
k  Vianociam. Každého to ťahá domov, 
hoci aj z veľkých diaľok, aby Štedrý večer 
mohol prežiť spoločne s blízkymi v rodin-
nom kruhu. Dnes mi je veľmi ťažko o tom 
písať. Zmietame sa v  epidemiologickej 
situácii, ktorá nás všetkých ohrozuje na 
živote, a  aby toho nebolo málo, čelíme 
ekonomickej kríze, ktorej dopady pociťu-
jeme každým dňom. Je ťažko uveriť tomu, 
že viac ako dva roky naše životy ovplyv-
ňuje COVID-19 a  ďalšie Vianoce máme 
stráviť izolovane, či vo virtuálnom svete, 
chrániac našich blízkych od nákazlivej 
choroby. Viem, sme zodpovední a  všetci 
k danej situácii pristupujeme zodpoved-
ne, chrániac seba, ale predovšetkým na-
šich blízkych. Príchod adventu je o stíšení 
a pozastavení sa, poohliadnutí sa za celým 
naším rokom. Je obdobím, kedy sa tešíme 
z blízkosti svojich najbližších, kedy nao-

zaj poľavujeme z pracovného tempa, len 
aby Vianoce boli v pohode. Štyri advent-
né sviece vyjadrujú najdôležitejšie pilie-
re nášho bytia: Nádej, Mier, Priateľstvo 
a Lásku. 
Vzhľadom na opatrenia, opätovne vyhlá-
sený núdzový stav a  zákaz vychádzania, 
sme operatívne riešili aj vianočnú prípra-
vu v podobe vianočnej výzdoby. Advent-
né sviece na adventnom venci zapaľuje-
me on-line, Mikuláš s  čertom a anjelom 
mali tiež práce až-až.  Obec pripravila 
nové vianočné ozdoby do všetkých častí 
obce a  Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
rozsvietil nielen tohtoročný stromček, 
ale aj pripravenú vianočnú výzdobu v ce-
lej Valaskej. Verím, že sa vám naše malé 
vianočné dekorácie páčia a  prispievajú 
k vianočnej atmosfére u vás doma. Škoda, 
že Mikuláš s  čertom a  anjelom nemohli 
potešiť tých najmenších sladkými balíč-
kami, ale aj naši vianoční priatelia zostali 
smutní, pretože si nevypočuli od detičiek 
básničky či riekanky. Verím však, že tí, 
ktorí veria v  príchod Mikuláša, vyčistili 
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Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Z novembrového 
zastupiteľstva

Všeobecne  záväzné 
nariadenie – o pravidlách 
času predaja v obchode...

Zo života škôl

Vinšujeme vám 

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom 
rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme 

Vám úspešný a šťastný nový rok.

 Starosta obce, poslanci OcZ 
a zamestnanci OÚ

poriadne čižmičky a našli v nich iba slad-
kosti, žiadne uhlie. Tak čo, deti? Poslú-
chali ste?
Áno. Vianoce slávime veky vekov. Je to 
obdobie, kedy by sme mali všetci ďako-
vať. Ďakovať za všetko, v čom sme uspeli 
a v čom sa nám počas roka darilo, či ne-
darilo, ale posilnilo a  posunulo nás ďa-
lej. Mnohí z nás práve počas najkrajších 
sviatkov v roku na chvíľu vypnú prepra-
covanú myseľ aj večne vyzváňajúci mo-
bil a uvažujú. O sebe, o svojich životoch, 
úspechoch i pádoch, skrátka o  všetkom, 
na čo počas zvyšku roka čas nemáme. Aj 
to je posolstvo Vianoc, posolstvo dobra, 
lásky a pokoja. Objavte ho aj v sebe, práve 
počas Vianoc. 
Vážení spoluobčania,
nech nás tieto Vianoce ešte viac spoja 
a utužia, nech oveľa viac vnímame posol-
stvo Vianoc. Nech ich máme šťastné a ve-
selé a nech je taký celý nasledujúci rok. 

Mgr. Peter Jenča 
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Podnikatelia, pozor! Obec prijíma nové 
všeobecne záväzné nariadenie o  pra-
vidlách času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb v  prevádzkarňach zriade-
ných na území obce Valaská.
Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách 
času predaja v  obchode a  času prevádzky 
služieb v prevádzkarňach zriadených na úze-
mí obce Valaská má za cieľ vytvoriť základ-
ný rámec pre výkon niektorých základných 
samosprávnych funkcií podľa zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, kde v § 4 ods. 3 písm. i) 
je okrem iného uvedené, že obec určuje na-
riadením pravidlá času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb. Pri jeho spracovaní sa 
vychádzalo z citovaného ustanovenia zákona 
o obecnom zriadení, ako aj inej činnosti slú-
žiacej obyvateľom a o podmienkach povoľo-
vania predajného a prevádzkového času na 
území obce Valaská. Podkladom pre vypraco-
vanie bol reálny stav existujúcich prevádzok a 
ich prevádzkový čas, skúsenosti a poznatky v 
danej oblasti. Zohľadnené sú pozitívne aj ne-
gatívne súvislosti z predchádzajúcich období, 
ktoré sa spájajú s prevádzkami a s prevádzko-
vým časom. Prevádzkovateľ si v súlade s usta-
noveniami tohto nariadenia sám navrhne, 
a  potom obec vydá potvrdenie na prevádz-
kový čas prevádzkarne. Pre potreby evidencie 
prevádzkarní na území obce a v záujme vzá-
jomnej spolupráce podnikateľov, spotrebite-
ľov a  obce, podnikateľ alebo prevádzkovateľ 
prevádzkarne písomne ohlási obci Valaská ur-
čenie prevádzkového času svojej prevádzkar-
ne najneskôr v deň začatia činnosti prevádz-
karne. Pre zjednodušené vykonanie ohlásenia 
sú súčasťou VZN aj prílohy, ktoré podnikatelia 
nájdu na webovom sídle obce. Prílohu č. 1 
tvorí Ohlásenie prevádzkového času, prílohu 
č. 2 tvorí Oznámenie o  uzatvorení prevádz-
ky, prílohu č. 3 tvorí Oznámenie o  zrušené 
prevádzkarne. Obec Valaská doposiaľ takéto 
všeobecne záväzné nariadenie nemala vy-
dané. Obec Valaská vydáva toto nariadenie v 
záujme zachovania a dodržiavania verejného 
poriadku na území obce, v záujme zachova-
nia, podpory a ochrany zdravých podmienok 
a zdravého spôsobu života obyvateľov obce 
s prihliadnutím na uspokojenie požiadaviek 
podnikateľov. Toto nariadenie sa nevzťahuje 
na ambulantný predaj a predaj tovaru a po-
skytovanie služieb na príležitostných trhoch.
Pozor, neprehliadnite! Prevádzkovatelia 
prevádzkarní, ktorí mali prevádzkový čas 
určený podľa doterajších predpisov, pí-
somne ohlásia obci Valaská najneskôr do 
30. januára 2022 určenie prevádzkovej 
doby svojej prevádzkarne v súlade s usta-
noveniami tohto nariadenia.  
Všeobecne záväzné nariadenie nájdete 
na webovej stránke obce www.valaska.sk, 
formuláre príslušného VZN v sekcii Podni-
kateľ na https://www.valaska.sk/podnika-
tel/.

Na umiestnenie ihriska bola vytipovaná lokalita v existujúcom multifunkčnom športovom areáli 
na ulici Októbrová. V prvej fáze došlo k úprave a vyrovnaniu terénu a osadeniu streetworkouto-
vej zostavy, ktorá pozostáva zo šiestich hrázd, dvoch rúčkovadiel, rebríka, rovnej a šikmej lavice, 
dvoch polbradiel a šplhacej tyče. V druhom kroku sa pod zostavu nainštalovala dopadová plo-
cha zo zatrávňovacej rohože.  Následne sa do terénu zasadili betónové základy a na nich boli 
nainštalované fi tness prvky: eliptický trenažér, posilňovací stroj na ramená a veslovací stroj. 
Streetworkout ihrisko umožní mládeži rozvíjať fyzické zručnosti vonku na čerstvom vzduchu. 
Využíva sa pri tom váha vlastného tela a jedinečnosť vonkajšieho prostredia. Je to priestor, kde 
sa mladí ľudia môžu stretávať a oddávať čaru streetworkoutu.
Prínos streetworkoutu: 
- je to funkčný tréning, v ktorom sa využívajú cviky s váhou vlastného tela;
- tréningy sú pestré nielen vďaka vonkajšiemu prostrediu (čerstvý vzduch), ale aj širokej škále cvikov, 
ktoré sú často pre bežného človeka doslova umeleckým kúskom;
- je to šport, ktorý prospieva nielen fyzickej, ale aj psychickej stránke - motivácia neustále sa zdoko-
naľovať, byť lepším;
- skupiny mladých ľudí majú spoločný cieľ a vzájomne sa v ňom podporujú;
- človek môže cvičiť kedykoľvek chce a kde chce, čo je v porovnaní s cvičením vo fi tcentre obrovskou 
výhodou.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo workoutové  ihrisko dokončiť a môžete ho naplno využívať. 
Mrzí nás ale, že len pár týždňov od osadenia workoutovej zostavy, sme na nej našli známky po-
škodenia. Boli odstránené plastové krytky z kovovej konštrukcie, čím vznikli otvory, do ktorých 
cvičiaci hádžu odpadky, a materiál je tým vystavený vonkajším vplyvom. K ihrisku bude osadený 
smetný kôš a zostavu budeme musieť opraviť na vlastné náklady. Pevne veríme, že si začneme 
uvedomovať hodnotu vecí, aj keď nie sú naše súkromné, a začneme si spoločné verejné priesto-
ry a prvky na nich vážiť, veď slúžia všetkým obyvateľom a návštevníkom Valaskej.  

Ing. Janka Rástočanová 

Obecné zastupiteľstvo po schválení programu 
a  procedurálnych otázkach,   Správy o  plnení 
uznesení sa uznieslo na nasledovných všeobecne 
záväzných nariadeniach:
 VZN č. 5/2021 o obmedzení používania pyro-
technických výrobkov na území obce Valaská
 Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2021 Evidencia 
pamätihodností obce  Valaská
Z ekonomických záležitostí:
Zobralo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 a  Rozpočtové 
opatrenie v kompetencii starostu obce č. 10/2021
Schválilo:
 Rozpočtové opatrenie č. 11/2021
 Odmeny poslancom OcZ a členom komisií pri 
OcZ
Z majetkových záležitostí:
Vyhodnotilo obchodnú verejnú súťaž na pre-
nájom Denného centra – Detičkárne pri par-
ku.  Do súťaže sa zapojili nasledovní uchádzači s 
ponúknutými cenami: 
 Eva Surová s ponúknutou cenou: 566,40,- eur/
ročne 
 Gastro Klasik, s. r. o., s ponúknutou cenou: 600,-
eur/ročne 
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že všet-
ci uchádzači, ktorí sa do súťaže zapojili, spĺňajú 
požadované súťažné podmienky, ponúkli mini-
málne stanovenú cenu. Kritériom výberu súťaže 
je ponúknutá cena uchádzačov. Obecné zastupi-
teľstvo vyhodnotilo poradie uchádzačov nasle-
dovne: 
1. 600,-eur/ročne, Gastro Klasik, s. r. o. 
2. 566,40,- eur/ročne, Eva Surová 
Zároveň starostovi obce odporučilo uzavrieť 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 1. 
v poradí.
Schválilo:
cenník pozemkov na predaj - Záhradky, zapísa-
ných na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, 

katastrálne územie Valaská, vedeného Katastrál-
nym odborom Okresného úradu Brezno, vo vý-
lučnom vlastníctve obce Valaská. Podrobnejšie 
informácie uvádzame v článku na str. 3. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 
k Zmluve č. INT_108/2017 medzi obcou Valaská 
a spoločnosťou Slovanet, a. s.
Zobralo na vedomie Dohodu o ukončení Zmlu-
vy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení tú-
lavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 
stanice a  súhlasilo s ukončením Zmluvy č. 
2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 
a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice k 
31. 12. 2021.
Zobralo na vedomie informáciu o stave opor-
ného múru Pod Hrbom a alternatívne riešenie 
rekonštrukcie a súhlasilo s odporúčaním staveb-
nej a fi nančnej komisie, a to postupovať podľa 
statického posudku, zabezpečiť vyhotovenie 
inžinierskogeologického prieskumu a navrh-
núť postupnú realizáciu v najkritickejšom úseku 
oporného múru.
V bode rôzne obecné zastupiteľstvo:
Schválilo
 Štatút obce Valaská
 Návrh zápisu do Kroniky obce za rok 2019
Zrušilo 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 401/2014 
schváleného na rokovaní Obecného zastupiteľ-
stva obce Valaská, dňa 08.decembra 2014 – Za-
bezpečenie priameho vysielania zo zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva obce Valaská.
Schválilo 
Správy o  výchovno-vzdelávacej činnosti Zák-
ladnej umeleckej školy, Materskej školy a  Zák-
ladnej školy J. Simana  vo Valaskej za školský rok 
2020/2021.

Spracovala:
Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ

Nové všeobecne 
záväzné nariadenie

Mgr. Alena Neuzerová

Z novembrového rokovania obecného zastupiteľstva

Workoutové ihrisko je hotové
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Silvestrovská oslava sa blíži a pravdepodobne aj viacerí z vás začali s ná-
kupom zábavnej pyrotechniky. Preto vás upovedomujeme o  prijatom 
Všeobecne záväznom nariadení o  obmedzení používania pyrotech-
nických výrobkov na území obce Valaská, ktoré zakazuje používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce s vý-
nimkou dňa 31. 12. kalendárneho roka (Silvestra) v čase od 15.00 hod. do 
01. 01. nasledujúceho kalendárneho roka do 03.00 hodiny. V inom čase 
je používanie pyrotechnických výrobkov na území obce zakázané. Pou-
žívať pyrotechnické výrobky v období od 02. januára do 30. decembra 
príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom 
obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických 
výrobkov.                                                                                     Mgr. Janka Maličká 

Obec Valaská ako poskytovateľ 
domácej opatrovateľskej služ-
by považuje kvalitu sociálnych 
služieb ako jednu zo základných 
hodnôt obce pri výkone samo-
správy. Cieľom tejto terénnej 
služby  je zotrvanie  prijímateľa 
čo najdlhšie  v prirodzenom  do-
mácom prostredí,  prispôsobiť sa  
jeho  aktuálnym potrebám a po-
žiadavkám. Prácu opatrovateliek 
môžeme zaradiť medzi tie nároč-
nejšie, pretože popri odborných 
znalostiach v opatere človeka by 
mala byť opatrovateľka aj dob-
rým psychológom.
V  dnešnej ťažkej dobe spôso-
benej  koronavírusom  a  ekono-
mickou krízou každá obec alebo 
mesto hľadá možnosť úspor vo 
svojom rozpočte a  ak je možnosť 
sa zapojiť do projektov a  výziev, 
tak sme ani my nezaháľali. 
Aj po druhýkrát sa obec Valaská 
zapojila do projektu „Podpora 
opatrovateľskej služby II“, ktorý sa 

Zubná ambulancia PRODENTAL, s. r. o., uvoľňuje nájomné priestory zabehnutej zub-
nej ambulancie v zdravotnom stredisku v obci Valaská so sídlom na ulici Štúrova č.1. 
 Samotná ambulancia je presvetlená, útulná a prispôsobená k výkonu lekárskej pra-
xe. K ambulancii prináleží čakáreň, lekárska denná miestnosť s kuchynkou a taktiež 
skladový priestor.  Všetky priestory sú vybavené, ambulanciu bude potrebné dovy-
baviť zubárskym kreslom, nábytkom a náradím potrebným pre výkon praxe. 
V prípade seriózneho záujmu o výkon zubnej praxe je potrebné kontaktovať vedenie 
obce Valaská, ktorá je prenajímateľom uvedených priestorov zubnej ambulancie. 

Parcely a ceny  v  jednotlivých zó-
nach:
Zóna A – cena 3,06,- eur/m²
Parcely - 
1978/2,1978/1,1978/3,1978/4, 
1976/1, 1976/2, 1975/4, 1975/5 
1975/6, 1975/1, 1975/2, 1975/3, 
1977/7, 1977/6, 1977/5, 1977/4, 
1977/3, 1977/2, 1977/1, 1977/8, 
1977/9, 1977/10, 1977/11, 
1977/12, 1977/13, 1977/14
Zóna B – cena 2,36,- eur/m²
Parcely - 1975/7, 1977/15, 
1977/16 
Zóna C – cena 3,92,- eur/m²
Parcely – 1912/2, 1912/3, 1912/4, 
1912/5, 1912/6, 1908/12, 1908/11, 
1908/10, 1908/9, 1908/8, 1908/7, 
1908/6, 1908/5, 1908/4, 1908/3
Zóna D – cena 6,35,- eur/m²
Parcely – 1872/50, 1872/49, 
1872/48, 1872/47, 1872/46, 
1872/45,1872/44,1872/43, 
1872/42, 1872/41, 1872/40, 
1872/39, 1872/38, 1872/37, 
1872/36, 1872/35, 1872/34, 
1872/33, 1872/32, 1872/31, 
1872/30, 1872/29, 1872/28, 
1872/27, 1872/26, 1872/25, 
1872/24, 1872/23, 1872/22, 
1872/21, 1872/20, 1872/19, 
Zóna E – cena 4,14,- eur/m²
Parcely – 1872/1, 1872/2, 1872/3, 

1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 
1872/8, 1872/9, 1872/10, 1872/11, 
1872/12, 1872/13, 1872/14, 
1872/15, 1872/16, 1872/17, 
1872/18, 1869/3, 1869/2, 1869/1

Ceny sú stanovené na jeden kalen-
dárny rok 2022 a všetci záujemco-
via, terajší nájomcovia môžu po-
žiadať o odkúpenie predmetných 
pozemkov za stanovenú cenu. 
Zároveň všetkým záujemcom 
obec vychádza v ústrety a žiadosť 
o odkúpenie si nájdu na webovom 
sídle obce www.valaska.sk alebo 
môžu kontaktovať obecný úrad na 
tel. č. 048/ 67 11  512, Mgr. Alenu 
Neuzerovú.
Zároveň žiadame všetkých súčas-
ných nájomníkov predmetných 
pozemkov, aby si v  dohľadnej 
dobe dali, ako sa hovorí, do po-
riadku všetky stavby nachádzajú-
ce sa v tejto lokalite, ako sú napr. 
záhradné chatky, prístrešky, atď. 
Samozrejme na všetky otázky tý-
kajúce sa predaja pozemkov a sta-
vieb nachádzajúcich sa v  danej 
lokalite radi zodpovieme a pomô-
žeme.

Mgr. Dana Kmeťová
Prednostka obecného úradu

realizuje s podporou z Európske-
ho sociálneho fondu a Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
v  rámci operačného programu  
Ľudské zdroje. Je to pokračova-
nie  projektu z  roku 2019, ktorý 
sme úspešne ukončili vo februári 
2021. Teraz  Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a  rodiny schvá-
lilo nenávratný fi nančný príspe-
vok pre obec Valaská v  sume 
163  200,- EUR.  Tieto  fi nancie 
sa budú uplatňovať na úhradu 
oprávnených výdavkov pre 8 
opatrovateliek na plný úväzok 
a pre 4 opatrovateľky na skrátený 
úväzok.  Doba realizácie projek-
tu bude od 12/2021 do 11/2023, 
čiže na 24 mesiacov. Čaká nás 
dlhá cesta papierovania, preuka-
zovania  a  dokladovania doku-
mentácie potrebnej k  naplneniu 
tohto projektu, ale určite to bude 
stáť za to.

Bc. Silvia Krupová 
SOR  na úseku sociálnych vecí

Vianoce sú predo dvermi a pre mnohých z nás sú to sviatky pokoja, ra-
dosti, ale aj hojnosti. Ľudia sa pripravujú na príchod Božieho syna nie-
len duchovne, ale aj nákupmi dobrôt na štedrovečerný stôl a darčekov 
pre svojich blízkych. Čoraz viac sa stávajú obdobím veľkej spotreby a 
nadmernej tvorby odpadu, a preto nezabúdajme na dôsledné triedenie 
odpadov aj počas sviatkov. Správne triediť odpady je potrebné počas 
celého roka. Práve počas Vianoc je správne triedenie odpadu ešte po-
trebnejšie, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase veľkým množ-
stvom rôznych druhov odpadov, predovšetkým však papierom a plas-
tom. Väčšie odpady z plastu a papiera je potrebné stlačiť a vložiť do 
kontajnerov na to určených.
Kam čo patrí?
Papier: baliaci papier, papierové tašky, noviny, časopisy, zošity, knihy, 
kartón, obálky, letáky, kancelársky papier.
Do nádoby na papier nepatria: umelohmotné obaly, obaly na mrazené 
potraviny, špinavý a mastný papier, krabičky od cigariet 
Plasty: plastové tašky, plastové krabičky, fólie, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, obaly zo sladkostí, tašky, obaly z kozmetických vý-
robkov, hliníkový obal, konzervy, plechovky.
Spolu s plastami sa zbierajú aj kompozitné obaly, ako napr. obaly od 
mlieka, džúsov, vína. 
Do nádoby na plast nepatria: znečistené obaly od chemikálií a olejov, 
podlahové krytiny, guma, molitan.  
Sklo: sklenené fľaše a nádoby, poháre, okenné sklo.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, porcelán, zrkadlo, 
žiarovky.
ZBER TEXTILU
V  každej časti obce máme pristavené od Očian-
skeho združenia HUMANA kontajnery na textil, kde 
môžete vložiť: použité šatstvo a  textílie – pánske, 
dámske a detské odevy, stolnú bielizeň a iný domá-
ci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy 
a doplnky.

Mgr. Janka Maličk á

ZÁHRADKÁRI, POZOR! 
Môžete si odkúpiť pozemky!

Ešte v novembri tohto roku obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo ceny 
pozemkov pod záhradkami pri čističke odpadových vôd. Nájomco-
via záhradiek tak majú jedinečnú možnosť odkúpiť si predmetné 
parcely. Ide o členov Základnej organizácie Slovenského zväzu zá-
hradkárov vo Valaskej, ktorí predmetnú pôdu využívajú dlhodobo. 

Používanie zábavnej pyrotechniky

Uvoľnenie priestorov zubnej ambulancie 
v obci Valaská 

OBEC VALASKÁ OPÄŤ ÚSPEŠNÁ V PROJEKTE 
„Podpora opatrovateľskej služby II“

NEZABÚDAJTE TRIEDIŤ ODPAD 
ANI POČAS SVIATKOV
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Rok sa pomaly chýli ku koncu a prichádzajú asi najkrajšie sviat-
ky v roku. Mnohí z nás sa pozastavia  a bilancujú, aký ten rok 
bol. Čo všetko sa im podarilo alebo nepodarilo. Aj my, v mene 
kultúrnej komisie, sme sa snažili, aby kultúra vo Valaskej neza-
háľala. Stretávali sme sa v rámci možností po celý rok, ako to 
len išlo. V tomto roku sme sa zišli päťkrát. Na stretnutiach sme 
riešili nielen kultúrne akcie, ale venovali sme sa predovšetkým 
kronike, zoznamu pamätihodností, oceňovaniu osobností 
Valaskej či obnove pamätnej tabule na pomníku padlým hr-
dinom v materskej časti obce. Zoznam vojnových obetí sme 
doplnili po 76 rokoch o  ďalšie mená.  September býva vždy 
bohatý na kultúre akcie a nebolo to inak ani v tomto roku. Ná-
mestie sa nám okrášlilo krásnou sochou valacha. Taktiež sme 
ocenili osobnosti   Valaskej, vychutnali si 49. ročník festivalu dychoviek a posvätili zvoničku na 
Piesku. V tomto roku sa  udiali zmeny na pozícii našej kronikárky. Chcel by som pekne poďako-
vať za doterajšiu prácu pani Zuzke Medveďovej, ktorú teraz vystriedala naša nová kronikárka, 
Mgr. Kristína Magerová. Myslím, že hneď od začiatku sa pustila do práce s veľkou chuťou a ja jej 
želám, aby jej to vydržalo čo najdlhšie. Situácia s pandémiou nám znova neumožňuje sa spolu 
stretnúť na námestí pri zapaľovaní adventných sviec a stretnutie sa s Mikulášom. Verím, že o 
rok to bude oveľa lepšie a atmosféru si vychutnáme slobodnejšie. Na záver by som vám chcel 
v mene seba a všetkých členov kultúrnej komisie popriať krásne a pokojné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších, s túžbou aby sme sa v novom roku stretávali oveľa častejšie 
a bez obmedzovania na našich spoločných akciách.

Jozef Vrbovský
Predseda kultúrnej komisie

Komisia pre rozvoj obce, stavebný  poriadok 
a územný plán sa počas celého roka zaoberala 
žiadosťami o  vypracovanie Zmien a  doplnkov 
ÚPN, žiadosťami o odkúpenie a prenájom obec-
ných  pozemkov. 
Na komisiu bol predložený návrh na odsúhla-
senie rozmiestnenia kontajnerových stojísk – 
sídlisko Valaská. Komisia odporučila  vybudovať 
jedno kontajnerové stojisko ako vzorové.  V prí-
pade osvedčenia budú  zrealizované aj ďalšie 
stojiská ku konkrétnym obytným domom na 
sídlisku Valaská.
Komisia ďalej prerokovala žiadosť o  záväzné 
stanovisko k  investičnému zámeru - Výstavba 
malej ČS PHM v lokalite Piesok.  Komisia odpo-
ručila  prerokovať investičný zámer s vlastníkmi 
nehnuteľností, ktorí budú výstavbou ČS PHM 
dotknutí. 
Spoločenstvo 447 požiadalo obecný úrad o sú-
hlas s  vybudovaním  odvodňovacieho žľabu 
na obecnom pozemku okolo bytového domu. 
Komisia odporučila  obecnému úradu a  obec-
nému zastupiteľstvu žiadosti vyhovieť.  K  žia-
dosti o  povolenie na položenie zatrávňovacej 
dlažby   pred garážou na pozemku p. č. 1671/1 
K.Ú. Valaská, ktorý je vo vlastníctve obce, komi-
sia súhlasila s vybudovaním  spevnenej  plochy 
na pozemku. 
Cesta Pod Hrbom - riešenie poškodeného opor-
ného múru. Komisia odporučila postupovať 
podľa statického posudku,  zabezpečiť vyhoto-
venie inžinierskogeologického prieskumu a na-
vrhnúť postupnú realizáciu v  najkritickejšom 
úseku oporného múru. 
Predložený návrh bezbariérového vstupu pre 
imobilných občanov  do zdravotného strediska. 
Komisia zobrala na vedomie navrhnuté riešenie. 
Detské ihriská:  Prednostka obecného úradu 
Mgr. Kmeťová komisiu informovala, že detské 
ihriská budú doplnené hracími prvkami pre naj-

Vážení občania, pacienti, prihováram sa vám z dôvo-
du oznámenia zmeny sídla zubnej ambulancie PRO-
DENTAL, s. r. o., ktorá sídlila v obci Valaská. 
   Zubnú ambulanciu som prevzala v  roku 2013 od 
pána doktora Hybelu, ktorý v obci Valaská pôsobil 
mnoho rokov. Po ukončení lekárskej praxe pána dok-
tora sa vedenie obce snažilo zachovať poskytovanie 
zubnej zdravotnej starostlivosti priamo v obci pre 
svojich občanov. Na základe vzájomnej dohody a spo-
lupráce som prevzala zubnú ambulanciu a pacientov 
MUDr. Hybelu. Naša spolupráca s  vedením obce je 
dodnes veľmi dobrá a príkladná. 
   Ako však mnohí z vás viete, v roku 2016 končil svoju 
prax v obci Michalová aj pán doktor Molčáni. Vzhľa-
dom k tomu, že lekárov v našom okrese je čím ďalej 
tým menej a pacientov viac a viac, po dohode s  pá-
nom doktorom a  vedením obce Michalová som pre-
vzala druhú ambulanciu plnú pacientov z Pohronskej 
Polhory, Michalovej, Brezna a okolitých obcí. Ordinač-
né  hodiny v oboch ambulanciách sme museli časovo 
rozdeliť úmerne počtu pacientov, čím došlo k zreduko-
vaniu ambulovania vo Valaskej na dva dni do týždňa. 
Od júna tohto roku končila lekársku prax aj MUDr. We-
issová v obci Hronec, kde je mnoho pacientov z obce 
Valaská a opäť sa ocitáme v situácii, že nám pribúdajú 
noví pacienti z ambulancie, ktorá končí a nemá nové-
ho lekára. 
   Od roku 2013 nám pribudlo mnoho pacientov a aj 
administratívnej práce a naša ambulancia bola nú-
tená zamestnať ďalšieho zamestnanca na adminis-
tratívu, objednávanie pacientov či inú komunikáciu 
s pacientmi. Ambulancia v obci Valaská je pekná a 
útulná, žiaľ priestorovo nepostačujúca pre troch za-
mestnancov a pacienta. Našou prioritou je, aby sa 
všetci pacienti dovolali do ambulancie, aby čakanie 
na ošetrenie bolo podľa možností čo najkratšie, aby za 
ošetrením nemuseli cestovať Valašťania do Michalovej 
a opačne, jedným slovom potrebovali sme naše am-
bulancie zjednotiť a čo najlepšie sprístupniť všetkým 
pacientom z oboch obvodov. 
Z uvedeného dôvodu sme museli pristúpiť k rozhod-
nutiu, ako túto situáciu riešiť tak, aby sme obe ambu-
lancie dostali pod „jednu strechu“ prihliadnuc na to, 
aby sme vyriešili aj priestorovú časť, bezbariérovosť 
a vhodnú dostupnosť pre oba obvody.  
   Dlho sme hľadali priestory, no nakoniec sa nám po-
darilo nájsť vhodné a  pre pacientov ľahko dostupné 
priestory do prenájmu. Sídlo a prevádzka  našej zubnej  
ambulancie pre všetkých našich pacientov sa nachá-
dza na ulici Brezenská 805/1 v Brezne (takzvaný Zelený 
dom)  oproti budove katastrálneho úradu. V blízkosti 
ambulancie sa nachádza malá vlaková stanica a au-
tobusová zastávka zo smeru od Tisovca do Brezna, 
taktiež je tam aj malé parkovisko. V budove sa nachá-
dza okrem našej ambulancie aj ambulancia MUDr. Be-
ňovej, zubná technika a dentálna hygiena, čo zapadá 
do komplexnosti zubného lekárstva. 
   Veríme, že rozhodnutie o presťahovaní oboch ambu-
lancií na jedno miesto pochopíte ako nevyhnutnosť, 
ku ktorej sme museli pristúpiť z vyššie uvedených dô-
vodov. Všetky upresňujúce informácie o tom, od kedy 
budeme ambulovať už v nových priestoroch, telefóne 
číslo a iné sa dozviete po dotiahnutí posledných de-
tailov do fi nále. Tieto informácie v rámci spolupráce 
s obcami Valaská, Michalová a Pohronská Polhora 
budú zverejnené na webových sídlach obcí a vyhláse-
né miestnym rozhlasom. 

S úctou vaša zubná lekárka 
MDDr. Miroslava Košíková, PRODENTAL, s. r. o. 

Zmena sídla zubnej ambulancie 
PRODENTAL, s. r. o. Kultúrna komisia informuje 

menšie deti a nové detské ihriská sú naplánova-
né na ul. Hronská a na Piesku. 
Boli sme informovaní o  stave verejných ob-
starávaní projektových dokumentácií na dom 
smútku v rozsahu stavebných prác a o žiadosti 
MINIBILLA  o  vybudovanie parkovacích miest.  
Komisia s návrhom súhlasila. 
Umiestnenie Z  BOXU v  obci: Samostatná refe-
rentka na úseku správy a majetku a podnikateľ-
skej činnosti informovala komisiu o  možnosti 
umiestnenia Z BOXU  v obci Valaská. Stavebná 
komisia súhlasila s umiestnením Z BOXU na ul. 
TDH a  návrh bude prerokovaný na obecnom 
zastupiteľstve. 
Z naplánovaných akcií sme dokončili chodníky 
na miestnom cintoríne. Chcem touto cestou 
upozorniť  na možné šmykľavé povrchy, aj keď 
je našou snahou  tieto chodníky čistiť a priebež-
ne udržiavať  aj za pomoci technických služieb 
a aktivačných pracovníkov.  
Chodník na Piesku chceme zrealizovať v čo naj-
kratšom  čase. Tento projekt je naplánovaný už 
niekoľko rokov, ale stále dotknuté inštitúcie, 
ktoré vydávajú povolenie, nám oddiaľujú aspoň 
možnosť začatia realizácie tohto projektu. 
Naplánovaný projekt ul. Hronská nás brzdí vý-
menou kanalizačného potrubia, ktoré je v  da-
nom  úseku  značne poškodené a je v majetku 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Po 
vyriešení tohto havarijného stavu môže obec 
začať s realizáciou daného projektu. 
Stavebná komisia  sa zaoberala aj podnetmi od 
našich občanov, kde upozornili na pribúdajúci 
nános na vodozádržných  protipovodňových  
nádržiach v Malých a Veľkých Potôčkoch.  Komi-
sia odporučila obecnému úradu  danú proble-
matiku do budúcna  riešiť. 

Martin Krupa
Predseda Komisie pre rozvoj obce, stavebný po-

riadok a územný plán obce Valaská

Súhrn stretnutí Komisie pre rozvoj obce, 
stavebný poriadok a územný plán obce Valaská
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INFORMUJÚ
Jeseň  je preč a  s  ňou aj teplé 
počasie, ktoré nám dovoľovalo 
pracovať v exteriéri omnoho viac 
ako v tomto období, no aj napriek 
tomu je ešte mnoho práce, kto-
rú máme v  pláne vykonať ešte 
v  tomto kalendárnom roku. A  to 
hlavne vymeniť nefunkčné svie-
tidlá takmer po celej našej obci, 
nakoľko nám konečne dorazila 
zásielka od fi rmy EcoLed.  Avšak 
vo veľkej miere sa musíme prispô-
sobovať nepriazni počasia, ktoré 
nám často prinesie nečakané si-
tuácie v  podobe snehu a  mrazu. 
Samozrejme v  zimnom období 
je našou prioritou zabezpečovať 
hlavne údržbu a zjazdnosť miest-
nych komunikácií, čo mnohokrát 
znamená, že naši zamestnanci 
sú v teréne aj 48 hodín nonstop. 
Nakoľko zimná údržba nie je 
jednoduchá a  mnohokrát nám 
ju dosť sťažujú zle zaparkované 
autá, žiadame občanov, moto-
ristov, aby boli ohľaduplní a  aby 
parkovali svoje vozidlá tak, aby 
nebránili prejazdu vozidiel zimnej 

Dňa 06. 12. 2021 sa konalo mimoriadne zasadnutie Správnej a Dozor-
nej rady PPZ za účelom prerokovania výberu členského príspevku na 
rok 2022.
Dôvodom bolo prejednať fi nančnú situáciu v PPZ, nakoľko v roku 
2021 zomrelo do  30. 11. 2021 1611 členov a predpokladá sa, že 
v decembri sa zvýši počet zomrelých o 210 členov. To znamená, 
že za rok predpokladáme úmrtie 1820 členov. Je to veľká fi nančná 
záťaž pre vyplácanie pohrebných podpôr. Veľa našich členov zomrelo 
na COVID-19.
Z  tohto dôvodu uznesením č. 4/2021 sa členova rady uzniesli 
a  schválili na rok  2022 základný členský príspevok vo výške 
23,- € za rok a zvýšenie pohrebnej podpory nad 15 rokov člen-
stva na 450,- €. V ostatných kategóriách zostáva výška pohreb-
nej podpory zachovaná. Táto úprava výberu členského príspevku 
a výplat sa týka len roku 2022. O úpravách na ďalší rok 2023 sa 
rozhodne podľa skutočného hospodárskeho výsledku roku 2022.
Termíny výberu členských príspevkov budú oznámené v januári 2022, 
podľa pandemickej situácie.
Na záver všetkým členom združenia úprimne ďakujeme za spoluprá-
cu, podporu, ako aj podnetné pripomienky.
Výbor odbočky Betliar vo Valaskej vám praje do roku 2022 dobré 
zdravie, šťastie, pokoj, lásku najbližších a  úspechy v  každom smere 
života.

Oznam pre členov pohrebného 
podporného združenia BETLIAR

Blažena P astírová

údržby. V  posledných týždňoch 
sme dokončili stavbu schodiska 
v  miestnej časti Piesok z  ulice 
Mierová na ul. Robotnícka, čo bol 
náš posledný tohtoročný projekt. 
Do budúceho roku taktiež pripra-
vujeme v  spolupráci s  obecným 
úradom množstvo projektov, 
ktoré budeme realizovať. Veľký 
problém nám v  našej práci robí 
hlavne pandémia, ktorá tak isto 
aj v radoch našich zamestnancov 
spôsobuje práceneschopnosť, čo 

v  konečnom dôsledku znamená, 
že máme strach, aby techniku, 
ktorú máme, mal vždy kto obslu-
hovať. Napriek tomu sa snažíme, 
aby občania nepostrehli z  našej 
strany žiadne problémy a  snaží-
me sa stále pracovať v  normál-
nom režime. Veríme, že v prípade 

zhoršujúcej sa situácie budú všet-
ci občania ohľaduplní a  zhovie-
vaví. V posledných dňoch sme sa 
naplno venovali hlavne vianočnej 
výzdobe, ktorú je potrebné na-
inštalovať ešte pred príchodom 
prvého snehu a  mrazu, pretože 
potom je už montáž dosť nároč-
ná. Nová vianočná výzdoba nám 
pribudla po celej obci a v  týchto 
dňoch ju už určite môžete obdi-
vovať v plnej kráse. Všetkým vám 
želáme príjemné a pokojné preži-
tie vianočných sviatkov. 

   Michal Lengyel
riaditeľ TS
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V základnej škole  vo Valaskej pôsobila od roku 1992 ako učiteľka 
2. stupňa predmetov SJL a NEJ. Od 1. júla 2011 bola menovaná za 
ZRŠ. Svoje pôsobenia v ZŠ ukončila v júli 2019 odchodom do dô-
chodku. Počas svojho 27 ročného pôsobenia v základnej škole vo 
Valaskej sa venovala vzdelávaniu žiakov, formovaniu  ich vzťahu 
k literatúre prípravou rôznych  literárnych pásiem, s ktorými žia-
ci reprezentovali nielen školu, ale aj obec. Úzko spolupracovala 
s miestnymi organizáciami, najmä s MO MS vo Valaskej, čím pri-
spievala k zachovaniu regionálnych tradícií aj v rámci školy. Ako 
ZRŠ sa podieľala  na skvalitňovaní vyučovacieho procesu a pod-
mienok vyučovania žiakov. Kolegov a žiakov si získala aj svojou 
osobnosťou. K všetkým pristupovala s pochopením, toleranciou 
a trpezlivosťou.
Starosta obce udelil CENU STAROSTU OBCE  Valaská  Mgr. Eve 
HANKOVEJ  za celoživotnú pedagogickú a výchovnú činnosť  mla-
dej generácie.

Mgr. Štefánia Piliarová

Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme osobnosti obce Valaská

CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ

Mgr. Eva HANKOVÁ

V jednej z ľudových múdrostí sa hovorí, že dobrého veľa nedajú. Rokmi sme sa presvedčili, že to vždy 
neplatí. Príkladom je aj naša oslávenkyňa, Mgr. Eva Hanková, rodená Šimová, po mame Valaštianka, 
po otcovi z okolia Nitry, členka veľkej rodiny najstaršej vzdelanostnej ustanovizne Matice slovenskej. 
Je dlhoročná členka Miestneho odboru MS vo Valaskej, jedna zo zakladajúcich členov matičného 
Spevokolu Lipka a jeho výboru. Ako ju všetci poznáme? V útlej postavičke je ukryté množstvo po-
zitívnej energie, s ľahkosťou prekonáva úskalia života, svojimi radami a uvážlivými rozhodnutiami 
pomáha vedeniu MOMS vo Valaskej stmeľovať kolektív ľudí okolo seba. Nadovšetko miluje svoju 
rodinu, najmä vnúčatká, s ktorými na podujatiach podporuje matičný život v našej obci. Nielen ako 
speváčku s čistým hlasom – sopránom, ju radi vidíme aj ako moderátorku kultúrnych programov 
a vystúpení Spevokolu Lipka. Z jej prejavu cítiť, že našu ľubozvučnú slovenčinu interpretuje ten 
správny človek, pedagóg a matičiar. Všetci spevácki  ,,súkmeňovci” jej ďakujeme za spolupatričnosť, 
za prácu v MO MS a blahoželáme  k vyznamenaniu „Cena starostu obce“. 
Srdečne blahoželáme. Chceme veriť, že žiaci, ktorých učila, ju budú nasledovať, nájdu si čas prísť 
do Spevokolu Lipka a omladiť kolektív, aby spolu s p. učiteľkou Hankovou potešili svojím spevom 
všetkých priaznivcov hudby. 

Výbor Spevokolu Lipka

Dovoľte mi podeliť sa s vami, vážení čitatelia, o nie-
koľko spomienok na Evku Hankovú. Ako som ju vní-
mala a poznala.
Prvá spomienka je spojená s mojím príchodom do 
tunajšej základnej školy v  roku 1999. Malá zbo-
rovňa bola plná ľudí a  pracovných stolov. Mne sa 
ušlo miesto medzi dvomi slovenčinárkami – An-
kou Nemkyovou a Evkou Hankovou. Evka pôsobila 
uzavreto, o  súkromí nehovorila. Zato mi ochotne 
pomohla zorientovať sa v chode školy, bola poruke, 
keď  som potrebovala radu alebo pomoc. Tak ako 
pre každého, kto by radu alebo pomoc potreboval. 
Predovšetkým si ju pamätám ako oduševnenú  uči-
teľku slovenského a  nemeckého jazyka. Do „hor-
nej“ školy nastúpila v roku 1992.  Veľmi rada učila,  
deťom venovala veľa času naviac pri príprave na 
súťaže,  pri nácviku programov na rôzne kultúr-
ne a spoločenské podujatia v škole aj v obci. Svoje 
aktívne pôsobenie v  miestnej  organizácii Matice 
slovenskej  prepojila  s prácou učiteľky. Rada spieva, 
dodnes je členkou speváckeho zboru Lipka. Deťom 
tak dala konkrétny a  veľmi účinný príklad, ako sa 
láska ku kultúre, tradíciám a ľudovým zvykom sku-
točne prežíva. Nielen opisuje. 
So žiakmi často  chodila do obecnej knižnice, sna-
žila sa podporiť ich  záujem o  čítanie.  Milovala 
literárno-dramatické pásma. Často ich so žiakmi 
nacvičila a predviedla nielen žiakom v škole, ale aj 
zástupcom miestnych organizácií. Spomínam si 
na posledné, ktoré som mala možnosť vidieť už na 
dôchodku. Bolo venované  200. výročiu narodenia 
Ľ. Štúra.  Aj ono bolo potvrdením jej netradičného 
spôsobu učenia – veľmi moderného a súčasne pri-
pomínajúceho učiteľa ako tvorcu všetkého kultúr-
neho diania v obci. 
Dlhé roky pôsobila v škole aj ako vedúca predme-
tovej komisie spoločenskovedných predmetov a ja-
zykov.  Bola členkou tímu, ktorý začal v roku 2008 
pripravovať školský vzdelávací program a  neskôr, 
už ako zástupkyňa pre druhý stupeň, koordinovala 
jeho aktualizácie. Do funkcie zástupkyne bola me-
novaná v  roku 2011. Po veľmi náročnom období, 
keď škola už prešla rekonštrukciou, sa atmosféra 

stabilizovala a trochu ukľudnila. Evka sa rýchlo zo-
rientovala v práci a v povinnostiach, dalo sa na ňu 
spoľahnúť. Keď bolo treba, bez problémov urobila 
štatistiky alebo tabuľky aj v noci doma a ráno ich 
hotové priniesla do práce.  Túto časť našej spoločnej 
cesty v  škole  hodnotím veľmi pozitívne a  s  uzna-
ním.  
Spomínam si na ňu aj ako na dlhoročnú predsed-
níčku  odborového zväzu v škole. Bola ňou od roku 
1997 do roku 2011. Táto pozícia vyplynula úplne 
prirodzene  z jej ochoty načúvať ľuďom, schopnosti 
pomenovať veci správnymi slovami a tiež usmerniť 
a zjednotiť názory. Pamätám si, že pri  našich spo-
ločných jednaniach vždy veľmi fundovane a často 
nekompromisne obhajovala záujmy svojich kole-
gov. Musím ale tiež povedať, že sme vždy našli spo-
ločný,  rozumný kompromis. 
Napriek môjmu prvému dojmu bola Evka rada 
v spoločnosti ľudí. Rada si spomínam na náš spo-
ločný relaxačný pobyt v  Bojniciach, kde  sme sa  
spolu s  ďalšími kolegyňami veľa nasmiali. Jej roz-
právanie o  stretnutí s  paňou, ktorej sa „podarilo“  
spadnúť z ležadla v rovnakej chvíli ako jej, zľudovelo  
a stalo sa v našich kruhoch  legendou.  Jedno mô-
žem povedať s určitosťou – má zmysel pre humor. 
Počas môjho pôsobenia v škole som Evku poznala a  
zažila vo viacerých pozíciách. Vždy pracovala nad 

rámec svojich povinností a   ja som sa pýtala:  kde 
berie tú vnútornú silu a  energiu, čo je zdrojom jej 
angažovanosti a  obetavosti?  Možno bude odpo-
veď ukrytá v mojej poslednej dnešnej spomienke. 
Spomínam si na naše posledné dlhšie stretnutie 
u nej na záhrade. Bolo to už po mojom odchode do 
dôchodku. V čase, keď som potrebovala porozprá-
vať sa s niekým zo školy, byť aspoň takto sprostred-
kovane opäť jej súčasťou. Rozprávali sme sa dlho. 
O  škole, o  deťoch, o  vnúčatách.  O  minulosti, aj 
o budúcnosti.  A Evka mi opäť pomohla. Pretože to 
ona robí prirodzene, od srdca. 
Ďakujem.

Mgr. Magdaléna Vaníkova
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Aké máme spomienky 

na Blažku Pastírovú, rod. Kučerovú?

Nemala to v živote na ružiach ustlané. Jej 
detstvo i dospievanie bolo naplnené prácou 
v záhrade, na poli, pri statku. Na učenie zo-
stával večer. Ale jej snahu presadiť sa v živote, 
jej ochotu pomáhať rodičom spolu s bratmi 
a sestrami zúročuje aj dnes ako nadšená zá-
hradkárka. Ňou dopestovaná úroda teší aj 
susedovcov. V každom čase aj nečase ju vi-
dieť v uliciach našej obce. Kde-tu sa pristaví, 
prehodí zopár viet, v ktorých sa zračí jej záu-
jem poznať mienku občanov na život obce, 
dozvedieť sa, čo by sa malo zmeniť, a kde je 
spokojnosť. Je poslankyňou obce za ľudí, ktorí 
ju majú radi, ktorí veria, že najmä v sociálnej 
oblasti každému pomôže. Patrí jej za to vďaka. 
Ale treba povedať, že sa zaujíma o kultúrny ži-
vot a angažuje sa aj v spoločenských organi-
záciách. Vankúš s popáraným perím zdobí aj 
priestory v pamätnej izbe.
Ako dieťa často sedávala za krosnami, na kto-
rých sa tkali pokrovce, aby izba cez sviatky aj 
u Manicov voňala novotou, pomáha spolu so 
sestrami pri oprave tkáčskych stavov v pamät-
nej izbe. Ďakujeme, Blažka, a blahoželáme!

Členovia výboru MO MS

CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ

Blažena PASTÍROVÁ
Veľká väčšina obyvateľov Valaskej ju pozná ako poslankyňu, členku Obecného zastu-
piteľstva vo Valaskej. Dôveru občanov si v komunálnych voľbách získala niekoľkokrát,  
a to pre vlastnosti ako čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, otvorenosť, pre jej angažo-
vanosť v mene občanov. Záleží jej na poriadku v obci a jej okolí. V každom okamihu je 
ochotná pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú. Nešetrí dobrými nápadmi a radami. Svoj 
voľný čas venuje obci a jej občanom. Aktívne pracuje  v sociálnej, v stavebnej komisii  
a v komisii životného prostredia. Je členkou v spolkoch Urbár a Betliar. 
Starosta obce udelil  CENU STAROSTU OBCE  Valaská  Blažene PASTÍROVEJ  za dlhoročnú 
obetavú a príkladnú prácu venovanú občanom obce Valaská.  

Mgr. Štefánia Piliarová

Usilovná, ochotná, spravodlivá
Ak sa v spomienkach vrátim späť do uplynulých rokov, vynorí sa mi myšlienka alebo spomienka na 
neľahký život v našej obci. Ale zato prekrásny.
Naši rodičia a starí rodičia pracovali na svojich poliach, venovali sa chovu hovädzieho dobytka, 
chovu oviec a hydiny. K tejto práci viedli aj nás deti a my sme sa s ochotou snažili podieľať a pomá-
hali sme im. Mnohokrát sme si pomáhali aj rodiny navzájom. 
Pri práci sa vzájomne upevňovali pekné vzťahy, nielen medzi rodinami, ale aj medzi susedmi. 
Toto obdobie prežívala aj naša Blažka Pastírová, preto je mi cťou niečo napísať o jej bezhraničnej 
láske človeka k človeku. Hlavne k takému, ktorému je potrebné podať pomocnú ruku a riešiť veci 
a problémy ústretovo v prospech jednotlivcov. Hlavne v prospech našich detí, starších občanov, 
chorých a sociálne slabších. 
Pamätám sa, že už v detskom veku, ako najstaršia z pomedzi súrodencov bola 
tým mladším veľkou oporou a  pomocou. Po rokoch, keď som sa s  ňou ocitla 
v sociálnej komisii, veľmi som sa potešila. Bola som si istá, že naša činnosť a roz-
hodovanie bude s Blažkou pri akýchkoľvek problémoch vedená správne a spra-
vodlivo. A tak aj bolo. 
Program našej činnosti vyžadoval aj riešenie nedostatkov v bytovkách, či do-
moch s  rómskymi obyvateľmi. To nebolo jednoduché, ale p. Pastírová má 
u  rómskej komunity neuveriteľný rešpekt a  jej zásluhou sa priestory pred by-
tovkami vyčistili, upravili a aj hygienicky zabezpečili, čím sa predišlo mnohým 
infekčným chorobám. 
Jej snahou je vytvárať pekné a účelné podmienky našim najmenším detičkám, 
jednak priestor, ale aj vhodné programy.
Nezabúda ani na starších obyvateľov. Navrhuje opatrovateľstvo, podporuje 
činnosť dôchodcov a ich kultúrny život, pre chorých sa uľahčujú návštevy leká-
rov sociálnym taxíkom a mnohé iné individuálne požiadavky, ktoré predkladá 
komisii a obecnému zastupiteľstvu.
Za jej obetavú prácu a riešenie jednotlivých problémov a požiadaviek obyvate-
ľov patrí vďaka a úcta. Ale aj za jej trpezlivosť, šľachetnosť, ale hlavne obetavosť. 

Viera Babčanová
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Natália, predstavte sa nám.
Vašu študijnú cestu ovplyvnila skutočnosť, že 
ste boli žiačkou ZUŠ, kde ste chodili na výtvarný 
odbor. Pamätám sa na krásne výstavy v  dome 
kultúry, kde ste vystavovali svoje obrazy. 
Vaším učiteľom bol Mgr. Rastislav Turňa, ktorý 
sa s rešpektom vyjadroval k vášmu talentu. Ale 
to bola najmä maľba. Teraz študujete sochárstvo 
na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Čo majú 
tieto dva médiá spoločné? A prečo sochárstvo?
Pôvodne som nastúpila na katedru maľby, kde som 
študovala prvý rok. Sochárstvo ma síce priťaho-
valo už skôr, ale nebola som si istá tým, že by som 
to chcela aj študovať. Na škole som ale objavila aj 
tento svet, ktorý sa mi zapáčil, a ďalší rok som sa už 
rozhodla prestúpiť na katedru sochárstva. Tam som 
aj spoznala Richarda Hollého a odvtedy sme spolu-
pracovali na školských ale aj vlastných dielach. So-
chárstvo ma nadchlo širším záberom a možnosťami 
zobrazenia. Už to nebola len farba na plátne, ktorou 
sa dá síce veľa zobraziť, ale mňa obmedzovala. Te-
raz som mohla pracovať s akýmkoľvek materiálom 
tradičným, či alternatívnym a  vstúpiť do priestoru. 
A čo majú tieto dva médiá spoločné? Asi by som po-
vedala, že svetlo. Farba bez svetla ani neexistuje, ale 
svetlo je v sochárstve tiež rovnako podstatné, preto-
že podporuje či degraduje zobrazený „tvar“. 
V porovnaní s maľbou, nie je to pre ženu fyzicky 
náročnejšie ako maľba?

Predstavujeme vám

Čo sa týka fyzickej náročnosti, určite áno. Poznám 
oba svety, a hoci stáť za plátnom, či šplhať po rebríku 
nie je tiež jednoduché, ale už len slová ako kameň, 
betón, hlina, sadra... majú svoju váhu – doslova. 
A práca s nimi je určite vyčerpávajúcejšia. Ale vôbec 
mi to neprekáža, práve naopak. Mám rada, keď som 
po takomto tvorivom dni vyčerpaná aj fyzicky. 
Boli ste aj pri odlievaní sochy VALACHA v Galan-
te. Ako to všetko prebiehalo? A  podarilo sa to 
všetko na prvýkrát? 
Bola som účastná celého procesu, za čo som veľmi 
vďačná pánovi Sabovi, pretože som sa veľa nauči-
la. Školské prostredie ani z ďaleka neponúka toľko 
možností, stále je to - nazvem to nereálny svet, kde 
sa len hráme na umelcov. Vytvoriť niečo mimo tohto 
sveta už niečo znamená, pretože to môžu vidieť sku-
toční ľudia. Vytvoriť sochu VALACHA pre mňa aj pre 
Richarda bola výzva, ktorej sme sa ale nezľakli. Oba-
ja sme boli odhodlaní odviesť najlepšiu prácu a po 
schválení fi nálneho návrhu sme prešli k realizácii sa-
motnej sochy. Boli to dlhé dni, keď sme si každé ráno 

obliekli pracovné oblečenie – lebo to 
ani náhodou nie je čistá práca, hlinu 
som mala aj vo vlasoch úplne bežne 
a  do večera sme pridávali, odoberali 
hmotu a hľadali ten správny tvar. Asi 
to najmenej zábavné, ale veľmi dô-
ležité je starostlivosť o hlinu, pretože 
nemôže vyschnúť. Takže vždy po práci 
sme sochu zabalili do mokrých látok 
a prikryli igelitom, aby do rána vydr-
žala. Takto sme fungovali veľa mesia-
cov. A  nebolo to vždy jednoduché, 
pretože sme sa aj hádali, keď sme mali 
rozdielnu predstavu, ako to má vyze-

rať.  Keď už bolo všetko na svojom mieste, stiahli 
sme zo sochy sadrovú formu, ktorá putovala až do 
Galanty, kde už prebiehal proces odlievania. Niekto 
by povedal, že to najťažšie máme za sebou, ani mi 
nenapadlo, koľko práce nás ešte čaká. Koľko ďalších 
mesiacov to zaberie. Zo sadrovej formy sme vytvorili 
voskové fragmenty sochy, ktoré sa zaliali antukou. 
Tieto pieskové formy sa museli vypáliť – kvôli vosku. 
Do nich sa potom lial bronz. Znie to celkom jedno-
ducho, ale bolo to veľa práce. Finálne zváranie, ci-
zelovanie, pieskovanie či patinovanie bolo pre mňa 
asi najvzrušujúcejšie, pretože už to nebola len kopa 
kusov rôznych častí, ale malo to už svoj tvar. V celom 
procese sa samozrejme nie vždy všetko podarilo, ale 
nakoniec sme to zvládli.Námetom sochy je legenda 
o  vzniku našej obce a  pri hľadaní vhodnej formy 
sme vychádzali z  pôvodného valaštianskeho erbu, 
ktorý zobrazuje okamih, keď valach zabíja hada. 
Celá realizácia tohto diela od idey až po konečné 
spracovanie trvala od februára 2019 až do septem-
bra tohto roku. Som hrdá, že som dostala takúto 
príležitosť - vytvoriť symbol obce a dúfam, že sme 
spoluobčanov Valaskej nesklamali.
Aká je vaša predstava alebo tajná túžba, čo by 
ste chceli v budúcnosti robiť?
Nie som človek, ktorý dokáže robiť jednu vec celý 
život. Rada sa učím stále nové veci a  často sa pre 
niečo nadchnem. Nemám zatiaľ jasnú predstavu 
budúcnosti, pretože ako som povedala, je veľa vecí, 
ktoré ma napĺňajú. Som si však istá, že tvoriť budem 
stále, to áno.  
Prajem vám, aby sa vám všetko splnilo v pracov-
nom aj v súkromnom živote. 

Danka Králiková

Natáliu  FAŠKOVÚ
17. septembra 2021 sa na Námestí 1. mája vo Valaskej slávnostne odhalila socha VALA-
CHA. Autorom tejto sochy sú dvaja mladí ľudia, Richard Hollý z Novej Bane a Natália Faško-
vá z Valaskej. Schválne som uviedla prívlastok mladí autori, keďže Natália má len 24rokov 
a za sebou krásne dielo – sochu VALACHA, ktorá bude dlhé roky zdobiť našu obec. 
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Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme nezabudli na tradič-
nú matičnú akciu v našej obci v adventom období. Každý týždeň sme 
si zapálením adventnej sviece pripomenuli a pripravili sa na najkrajšie 
sviatky v  roku – Vianoce. Žiaľ, aj tento záver roka je poznačený ten-
tokrát už treťou vlnou ochorenia COVID-19, a preto sme sa rozhodli 
každý týždeň vo veľmi oklieštenom režime a programe vám všetkým 
priniesť čaro adventu do vašich domov. Prostredníctvom on-line živé-
ho prenosu sme spolu s vami zapaľovali sviece na našom adventnom 
venci. 
Prvú sviecu zapálil starosta obce Mgr. Peter Jenča, adventný veniec 
a sviece požehnal pán farár Mgr. Martin Trojan, báseň o adventnom 
čase „Advent, advent“ predniesol Alexej Magera, žiak 2. ročníka ZŠ J. 
Simana vo Valaskej. Druhú sviecu zapálil predseda Kultúrnej komisie 
pri OcZ Valaská, pán Jozef Vrbovský, a o krátky kultúrny program sa 
postarala Vaneska Morová, žiačka 3. ročníka ZŠ J. Simana vo Valaskej. 
Potešila nás krásnym spevom dvoch piesní. Tretiu adventnú sviecu 
plánujú zapáliť vedúci predstavitelia Matice slovenskej za Horehronie, 
a to Mgr. Kristína Magerová - riaditeľka oblastného pracoviska za re-
gión Horehronie. Adventný čas priblíži svojou básňou „Zavítal k nám 
advent“ Ing. Anna Fischerová. Poslednú štvrtú adventnú sviecu by 
mal zapáliť pán farár, Mgr. Martin Trojan, všetkým požehná a zapraje 
milostiplné a požehnané vianočné sviatky. Slávnostným príhovorom 

MO MS vo Valaskej si veľmi váži 

prácu a aktivitu v prospech a roz-

voj matičnej myšlienky každého 

jedného člena. Október je veno-

vaný našim skúsenostiam a život-

ným príbehom najstarších. Roz-

hodli sme sa všetkých tých, ktorí 

v  tomto roku oslávili okrúhle ži-

votné jubileum od 60. roku živo-

ta, pozvať na priateľské posede-

nie. V  priestoroch výstavnej sály 

Kultúrneho domu vo Valaskej sa 

dňa 26. 10. 2021 uskutočnilo toto 

krásne stretnutie. Naše pozvanie 

prijali jubilujúci matičiari, zástup-

ca starostu obce Valaská  Ing. 

Ján Dundovič, riaditeľka OP MS 

v Brezne Mgr. Kristína Magerová, 

predsedníčka DV MO MS Valaská 

Ing. Anna Fischerová. 

Program si pre nás pripravili veľmi 

talentovaní žiačikovia z Materskej 

školy Valaská spolu s pani učiteľ-

kami Nitkovou, Pribylovou a  Ba-

biakovou. V  závere rozdali veľmi 

krásne pozdravy pre našich jubi-

lantov. V programe ďalej vystúpili 

žiaci ZUŠ vo Valaskej, a  to Bra-

nislav Bartoš s hrou na harmonike 

a Vaneska Morová so spevom ľu-

dových piesní pod vedením pani 

učiteľky Pastorkovej. Na záver 

kultúrneho programu Alexej Ma-

gera predniesol národnú báseň 

o slovenskej vlasti.

Predseda MO MS Valaská venoval 

vyznamenanie Dušanovi Sliača-

novi a  Alene Badinkovej za ich 

aktívnu prácu, rozvoj a prospech 

Prichádza sviatočný čas, 
na ktor ý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, 
buďme k sebe milí, dobr í a majme sa radi. 
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, 
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Milostiplné a požehnané želajme si spolu, 
a potom spoločne k štedrovečernému stolu.

sa nám prihovorí starosta obce, Mgr. Peter Jenča, a o umelecký zážitok 
sa postarajú pani učiteľky ZUŠ z Valaskej a príbeh Vianoc nám predne-
sie Alex Predajniansky, žiak 8. ročníka ZŠ J. Simana vo Valaskej.  
Spoločne sme zažili adventný čas, napriek nepriaznivej situácii sme 
to podľa aktuálnych podmienok a možností zvládli, a tak sa na našom 
námestí opätovne po roku týči vyzdobený adventný veniec. Veľké po-
ďakovanie patrí TS obce Valaská, OUI vo Valaskej a matičiarom, ktorí sa 
podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej akcie. 

výbor MO MS Valaská

dobrého mena MO MS vo Va-

laskej, ako aj Spevokolu Lipka pri 

MO MS Valaská. 

Všetkým jubilujúcim matičiarom 

prajem v mene výboru MO MS Va-

laská pevné zdravie, lásku a nehu 

najbližších a  ešte veľa krásnych 

rokov a nápadov!

PaedDr. Matúš Magera

člen výboru MS v Martine 

Adventný čas

MATIČNÍ JUBILANTI

V mene výboru MS vám zo srdca prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky 
v kruhu svojich najbližších, plné lásky, nehy, pokoja, zdravia a Božieho požehnania. 
Zároveň všetkým prajeme úspešný štart v novom roku 2022. Ďakujeme za podporu, 
veľmi si to vážime a dúfame, že vašu dôveru nesklameme ani v nasledujúcom roku 

2022, venovanému odkazu štúrovcov. 

PaedDr. Matúš Magera
člen výboru MS v Martine
predseda MO MS Valaská



Pokoj je veľmi dôležitý v našich životoch. Krás-
ne je vyjadrený a  spieva o ňom  Jana Kirschner  
vo svojej piesni  Pokoj v  duši. Kto má pokoj 
v duši, ten ho i rozdáva okolo seba a prenáša 
ho na ľudí vo svojom okolí. Je dôležitou súčas-
ťou vyváženosti oproti nespokojnosti a nepo-
koju. Šťastný je ten človek, ktorý pokoj rozdá-
va. Ale treba mať vo všetkom mieru. V týchto 
predvianočných chvíľach sa viac zamýšľame 
nad tým, čo sme a  komu 
sme urobili dobre alebo 
zle. Sme omylní, a  preto 
nie je nič neobyčajné, keď 
sa za svoje nerozvážne slo-
vá a  činy budeme vedieť 
ospravedlniť, a  tak kráčať  
pokojne ďalšie dni a roky. 
Tento rok bol veľmi ná-
ročný pre všetkých ľudí 
aj v našej dedine. Boli ob-
medzené podmienky pre 
pandémiu v  školách, ob-
chodoch, službách a  po-
dobne. Ťažko túto dobu 
prežívajú všetci, ale najmä 
seniori a  deti. Deti,  ktoré 
sú zvyknuté športovať, 
boli zatvorené doma, učili 
sa z domu. Nie sú to štan-
dardné podmienky a  nie-
ktorí to veľmi zle znášajú. 
Potrebujú komunikovať, 
stretávať sa a  hlavne hrať 
sa so svojimi kamarátmi.  Všetko toto nemajú 
dodnes. Učitelia sa môžu snažiť, ale osobný 
kontakt je tam nie. Škola je o kontaktoch a nie 
o učení cez počítače alebo telefóny. Mimoškol-
ské aktivity boli zrušené. Trpia deti aj učitelia 
a samozrejme rodičia. Nevedia, či ísť do práce, 
alebo ostať s deťmi doma. Všetci to majú veľmi 
ťažké. Seniori, hlavne tí, čo sú sami, tiež trpia 
viackrát aj psychickými problémami. 
Aj v týchto ťažkých časoch však život ide ďalej 
a naša obec dostáva krajší vzhľad. Činia sa ma-
jitelia  súkromných domov, bytových domov, 
obec. Strechy domov a  fasád žiaria novými 
farbami a Valaská nadobúda novú tvár. Sú nie-
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Aký budeš, rok 2022?
Rok 2022, aký budeš?

Čo nám prinesieš, čo zoberieš?
Keby sa nás Život opýtal,

pre koho človek a čím žiješ?
Napadá mi hneď odpoveď:
pre svoju rodinu a pre seba.

Naháňaním sa za istotami a strachom o život.
A rada od Života by mohla takto znieť:

 zmeň uhol pohľadu.
V hodnotovom rebríčku 

dosaď na prvé miesta 
 lásku, pravdu, česť a skromnosť.

Cez slobodu a úprimnosť,
zmysel pre povinnosť a spravodlivosť,

zachovaj si svoju hrdosť, ľudskú dôstojnosť.
Pozri sa smelo pravde do očí a riaď sa citom,

ktorý je prejavom ducha, živej podstaty človeka.
Keď bude cit viesť tvoj rozum správnym smerom,

priložíš ruky a um k spoločnému dielu.
Pomôžeš zachrániť pred úpadkom, 

pred kolapsom,
čo sa ešte dá, a tým aj seba.

Človeče, spamätaj sa!
Vkročil si na nesprávnu cestu.

Hoď spiatočku,
vráť sa k svojmu určeniu:

zošľachťovať seba, svoje okolie, svet.
A cez rok 2022 môžeš smelo kráčať

v ústrety novej doby vpred.
Aj keď je toho veľa, čo máš naprávať,

 prácou na sebe ťa čaká veľká premena.
Každého tam, kde sa nachádza.

Je to jediná správna cesta, čo vám ľuďom zostala:
poučiť sa z vlastných chýb,

navzájom si pomáhať, odpustiť, 
čestne žiť, a tak vytvoriť
 zdravý, lepší, krajší svet.

Každý musí začať sám od seba.
Byť príkladom pre potomkov.
Veď budúcnosť má patriť im.

Aby raz s láskou a úctou mohli na vás spomínať.
Proste o silu, aby sa ten zázrak stal.

Aby ste nepadli v pokušeniach do priepastí 
temnôt,

odkiaľ už niet cesty späť.
V roku 2021 bolo vidieť svetlo na konci tunela.

Rok 2022 by vás mohol k nemu bližšie posunúť.
Záleží to od každého z vás.

M. Pacerová

Pokoj v duši, láska, radosť, šťastie, zdravie, mier a vďačnosť časov vianočných, nech nás sprevádzajú 
a napĺňajú po celý rok 2022.
Nehovorme, čo nechceme, aby sa stalo, aby bolo. Hovorme, čo chcem, môžem,v dobrom urobiť ja, v čom 
ja môžem pomôcť, aby v roku 2022  bolo lepšie nielen mne, mojej rodine, ale v celej spoločnosti, vo svete. 
Čo ja môžem robiť lepšie ako doposiaľ, aby sme spoločne pomohli prírode, životnému prostrediu, aby 
sme prispeli k ozdraveniu medziľudských vzťahov.
Živme v sebe vieru, lásku, nádej, s presvedčením, že bude lepšie a že chceme k tomu prispieť svojím 
dielom, ako najlepšie vieme. Takéto pozitívne myslenie nech sa medzi nami šíri ako dobrá zvesť.
Už žiadny negativizmus, obavy a strach, vytesnime ich z našich životov, prinášajú iba stres. Narovnajme 
chrbát, hore hlavy, vyčarme úsmev na tvári, uprime pohľad úprimný k výšinám a môže byť naozaj lepšie 
v nastávajúcom roku 2022. Smelo kráčajme v ústrety budúcnosti. Môžeme tak vytvoriť pevný základ pre 
novú, lepšiu dobu našim potomkom, pre lepší svet.
Aj keď vieme, že životu sa nedá rozkazovať, môžeme sa aspoň snažiť, usilovať k lepšiemu, každý sám 
za seba, tam, kde je, ako najlepšie vie. Z malého sa potom môžu zrodiť veľké, dobré veci, tak, ako to je 
chcené.
                                   To si spoločne zaželajme, milí čitatelia, do roku 2022

v aša redakčná rada

Vianoce 
a nový rok 

2022

ktorí šikovní ľudia, ktorí zveľaďujú nielen svoje 
majetky, ale aj obecné alebo cirkevné. Necho-
dia na obec pre peniaze a vynovujú za svoje. 
Ako jeden z  príkladov by som chcela napísať 
o  pánovi Vojtovi Medveďovi z  Cesty oslobo-
diteľov, ktorý vynovil zvonku a  zdnu kaplnku 
Najsvätejšej Trojice. Málokto si to všimol. Tým-
to ľuďom patrí naše poďakovanie, že obnovujú 
nielen svoj majetok, ale novú tvár dostáva celá 

dedina.
Veľké ďakujem patrí našim 
lekárkam, MUDr. Dolinskej 
a  MUDr. Auxtovej, a  ses-
tričkám, hlavne Renatke, 
ktorá rozdáva optimizmus 
pri návštevách  seniorov. 
Vždy ste veľmi ochotné.
Poďakovanie patrí aj na-
šim opatrovateľkám, ktoré 
to majú veľmi ťažké, ale 
každodenne ukazujú, že 
prácu robia nielen pre pe-
niaze, ale práca ich napĺňa 
a je to pre nich povolanie. 
Aj pracovníci technických 
služieb vykonali toľko zá-
služnej práce, že menova-
nie všetkého, čo urobili, by 
bolo dlhé. Ich prácu každý 
môže vidieť, keď prechá-
dza dedinou.
Každý, kto prispel akým-
koľvek činom alebo prá-

cou pre zveľadenie a  skrášlenie  obce, by mal 
byť hrdý na to, že to robil  nielen pre seba, ale 
pre svoje rodisko a bydlisko, pre našu - pre nás 
niektorých najkrajšiu  a najmilovanejšiu dedinu. 
Vďaka patrí kolektívu obecného úradu pod ve-
dením starostu Mgr. Jenču a  prednostky Mgr. 
Kmeťovej. Bez nich by nebolo to, čo sa dosiahlo.
Želám vám, milí moji rodáci a obyvatelia našej 
dediny, zdravia, šťastia, lásky, pokoja celým va-
šim rodinám. 
Až zaznejú zvony čarokrásnych Vianoc, želám 
vám šťastia, zdravia moc. Na Silvestra dobrú 
náladu a po celý rok 2022 dobrú pohodu.

Blažena Pastírová

Čas vianočný – čas pokoja
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Svojho času môj dobrý 
priateľ a kolega – kňaz 
napísal veriacim takýto 
príhovor: 
„Predstavte si takúto 
situáciu: matka Vás po-
zve na oslavu  svojich 
„okrúhlych“ narodenín. 
Prijmete jej pozvanie. 
Zájdete do obchodu 
kúpiť vhodný darček 
a nebude chýbať ani 
krásna kytica ruží. Keď 
príde deň oslavy, pekne 
sa oblečiete, vezmete 
dar zabalený do pekné-
ho obalu a nezabudnete 
ani kyticu. Zazvoníte u 
svojej matky a s deťmi 
čakáte predo dvermi, 
kým príde Vaša matka 
a otvorí Vám. Dvere sa 
zvnútra otvárajú a v nich 
sa objaví Vaša mamička 
v teplákoch a v pracov-
nej zástere, či v starom vyblednutom svet-
ri. Víta Vás s úsmevom na tvári a pozýva 
Vás ďalej: „Ako som rada, že ste už tu, deti 
moje! Poďte ďalej.“ Keby sa táto predstava 
odohrala aj v skutočnosti, asi by Vám vy-
padol darček z rúk a mali by ste pre svoju 
matku aspoň jednu otázku: - Mami, nepo-
zvala si nás na oslavu svojich narodenín? 
Ona by odpovedala: „Ale áno, deti moje, 
len prepáčte, ešte som nestihla douprato-
vať, napiecť som tiež nestihla a obed sa o 
chvíľku dovarí.“ 
Drahí priatelia. Príprava je dôležitá! Tak zo 
strany pozývajúceho, ako aj zo strany po-
zvaných. Pozývajúci Vám neotvorí dvere 
v teplákoch, ani vo vyblednutom pracov-
nom odeve. Stôl bude slávnostne prestretý, 
oslávenec bude s úsmevom na tvári a pekne 
oblečený vítať svojich pozvaných hostí. Te-
raz si predstavte tú istú situáciu, len trochu 
inak: Prídete na oslavu matkiných narode-
nín o hodinu neskôr, neupravený a už vo 
dverách sa svojej milovanej matke ospra-
vedlňujete, že idete neskoro. Ako darček 
jej nesiete starú vázu, ktorú ste mali doma 
a už sa Vám nepáčila, a kyticu ruží ste už 
nestihli kúpiť. Mama Vám otvorí nádherne 
oblečená, pekne navoňaná a uvedie Vás do 
obývačky s rozprávkovo prestretým stolom. 
Keď to uvidíte, ako si Vás matka chce uctiť, 
možno začnete mať zo seba zlý pocit, že ste 
prišli na oslavu jej narodenín nepripravení 
alebo ľahostajní.
Celý kresťanský svet sa v týchto dňoch pri-
pravuje na Vianoce – narodenie Pána Ježiša 
Krista. Boh nás pozýva, aby sme v malom 
Dieťati spoznali, že je darom pre svet. Na-
rodil sa Spasiteľ! Keď sa však pozeráme na 
situáciu betlehemskej maštale, kde prichá-
dza na svet, máme pocit, ako by Boh zlyhal 
v príprave na narodenie svojho Syna. Ale 
nezlyhal! Boh poslal svojho Syna na svet 

VIANOCE V SRDCI

pred vyše dve tisíc rokmi. Vyšiel z národa, 
ktorého mentalita je nám vzdialená a vte-
dajší štýl života tiež.
Možno vidíme len chudobnú a studenú 
maštaľ, kde sa Ježiš narodil, a nevšímame 
si lásku jeho matky Márie, ktorá sa v čase, 
kedy sa jej syn má narodiť, podrobuje prí-
kazu cisára a ide sa „dať zapísať“, lebo bolo 
sčítanie ľudu. V zúfalej situácii, kedy Mária 
pociťuje už pôrodné bolesti, si nevšímame 
obetavosť sv. Jozefa, ktorý od domu k domu 
žobre o prístrešie a nikde nepochodil. Ale 
Boh nezlyhal, lebo vybral pre svojho Bož-
ského Syna matku milujúcu a „adoptívne-
ho“ otca Jozefa starostlivého a obetavého.
Dnes nás Boh pozýva do studenej maštale, 
kde možno cítiť jej typický nepríjemný zá-
pach a zimu; ale možno tam cítiť aj vôňu 
sena. Boh nás pozýva do maštale, kde na 
sene ľudské oko vidí bezbranné dieťa, ale 
oči duše v ňom môžu vidieť Spasiteľa a 
Pána. Boh nám narodením Ježiša prestrel  
štedrý stôl svojho milosrdenstva. Iba na 
nás záleží, či prijmeme jeho pozvanie. Na 
Vianoce sa ľudia zvyknú obdarovávať. Nie-
kde je tých darov menej, niekde viac. Ale 
sú to len hmotné dary. Radosť z nich často 
rýchlo vyprchá, lebo dary nám zovšednejú 
a začneme túžiť po niečom inom. Okrem 
hmotných darov by sme na Vianoce mohli 
niekomu darovať aj duchovné dary. Odpus-
tenie a podanie ruky po dlhoročnom hneve. 
Manžel a deti darovať slovo „ďakujem“ pre 
manželku a matku za jedlo, ktoré nám pri-
pravuje, a za všetko, čo pre nás robí. Po-
ďakovať otcovi, že javí o nás záujem a nie 
sme mu ľahostajní. Byť všímaví k potrebám 
našich blížnych.  Urobiť nejaké milé gesto, 
ktoré poteší tých, s ktorými žijeme. Inými 
slovami: dať vo svojom srdci priestor lás-
kyplným skutkom. Vtedy prežijeme ozajst-
né krásne Vianoce, ktoré budú trvať celý 

rok... každý deň.“
Po prvom roku svojej 
služby vo Valaskej som 
našiel výzvu pre seba. 
Byť pravdivý. Bez dob-
re uzatvorených zmlúv, 
bez dobre zabezpeče-
ného spoločenstva far-
nosti, bez vykúreného 
kostola alebo fary, ktorá 
je otvorená komukoľvek 
a kedykoľvek v núdzi, 
bez pravdivosti so sebou 
samým a voči svojim 
ideálom sa kňaz môže 
snažiť, ako chce, niečo 
nemá v poriadku a ig-
noruje to. Následkom 
potom je, že ľudia sa ne-
obrátia k Bohu. Toto je 
miera dobrého kresťan-
stva, nielen kňazstva: 
Ovocie, ktoré po Vás 
ostane; a to sú obrátení. 
Toto bez pravdivosti ne-

pôjde. Ak mám oblečené tepláky a neupra-
tané v sebe či v dome, môžem sa snažiť tvá-
riť, ako len chcem, že je všetko v poriadku 
a hostí vítam v čistučkom prostredí a gala 
oblečení. Nebude to ale tak. Preto, ako stále 
ku koncu roka, môžem skúsiť byť novým 
sebou, pravdivejším a možno aj vďačnejším 
a dúfať, že integrita a autentické kresťan-
stvo privedú ďalších k Bohu.
V tomto príhovore nebudem hodnotiť svoj 
pohľad na farnosť: počet pokrstených opro-
ti praktizujúcim, počet praktizujúcich zo 
zvyku voči počtu zamilovaných do Krista. 
Budem sa modliť za túto farnosť a budem 
chcieť nechať Boha pracovať na mne, aby 
mohol konať veľké veci medzi farníkmi. 
Hoc i potajme. Budem radšej ďakovať, že 
pri štedrovečernom stole ešte stále máte 
s kým byť, že ste ešte tu, že stále máme 
šancu prísť za Bohom alebo aspoň kňazom, 
aby sme nepodľahli pandémii mozgu, zú-
falstvu situácie, šialenosti doby. Som rád, 
že som tu, stále žehnám Valaskej, keď do 
nej vchádzam, ako otec svojim deťom, ako 
gazda chlebu, keď zaň ďakuje Bohu. Sme 
ľudia. Sme ľudia! Všetci.
Požehnané Vianoce, farníci moji. Prikla-
dám báseň z minulého roka, napísanú sku-
točným básnikom a špeciálne pre farnosť 
Valaská: 

Do ticha v maštali vrzli vrátka.
Vydýchol oslík. Kľakol svet.

S dieťatkom v náručí drieme Matka.
Na kôpke slamy. Ako kvet.

Do šera zimy vrzli vrátka.
Vydýchol oslík, zimy niet.

Rozprávka znie už z kolovrátka.
A Ty ju poznáš naspamäť.

Mgr. Martin Trojan 

Klaňanie pastierov (Mathias Stomer)
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Krvavé sonety nás donútili za-
myslieť sa nad nezmyselnosťou 
a  ničivosťou VOJNY a  dôležitosťou 
MIERU. Žiaci 9. ročníka sa pokúsili 
personifi kovať  tieto dva abstraktné 
pojmy  do živých ľudských bytostí.

VOJNA
Je to pomerne mladá žena so štíh-
lou postavou a  ladnými ženskými 
krivkami. Na svet sa díva nenásytne, 
pomstychtivo so zabijackým pohľa-
dom. Má nevinný hlas s nádychom fl irtu. Nosí červené obtiahnuté mi-
nišaty, dlhý červený kabát s kapucou a vysoké čierne čižmy. S rados-
ťou rozpútava rozbroje po celom svete. Navonok sa tvári nevinne, ale 
vo vnútri má srdce z kameňa. Zaujíma ju len jej výzor a to, či sa vo sve-
te kazí všetko, ako má. Rada rozpútava rozbroje a berie ľuďom životy. 
Pochutnáva si na ľudskej krvi a  šťavnatému steaku tiež neodolá. Po 
večeroch sa prechádza po bojiskách a dráždi vojakov. Bojí sa, že ju nie-
kto mocnejší s dobrým srdcom porazí. Teší ju, keď zahynú ľudia a ona 
má len všetko pre seba. Pripomína bohyňu vojny a veštby Morrigan.

Simonka Gáborčíková a Betka Havašová, 9. A
...

Vojna je postaršia žena s útlou postavou a dlhými roztrhanými tma-
vočervenými šatami. Na svet sa pozerá ako na večné bojové pole. Je 
presvedčená, že svet je najkrajší, keď je zničený vojnou. Oči má čier-
no-červené, prázdne, ale zároveň plné posadnutosťou plánovania 
dlhšieho konfl iktu. Nikdy nepovedala ani pol slova, pretože stále je 
sústredená na svoje myšlienky. Prechádza sa po bojovom poli s  ka-
menným výrazom v tvári a čerpá energiu z vojakov, vojenskej tech-

100 rokov bez Hviezdoslava 
,,Vy nadšene nado mnou plápolajúce hviezdy, 
váš pohľad noc tak utešenou robí, 
ach, vás ja vídam, vídam vždycky rád, 

   8. novembra sme si pripomenuli sto rokov 
od úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, barda 
slovenskej literatúry, básnika, ktorého pozná-
vacím znamením bola mašľa pod krkom, často 
pozorujúceho hviezdy, dramatika, preklada-
teľa, slovenského Shakespeara, niekdajšieho 
predsedu Matice slovenskej.
   To, že Hviezdoslav je považovaný za nášho 
najväčšieho básnika, vie zrejme každý. Mnohí 
z  nás sa tiež v  detstve zúčastňovali prednesu 
poézie a prózy v recitačnej súťaži Hviezdosla-
vov Kubín. Napriek tomu, že Hviezdoslav stojí 
na najvyššom piedestáli slovenskej literatúry, 
mnohí si k nemu vôbec nenašli cestu. Traduje 
sa totiž, že jeho tvorba je taká komplikovaná, 
že je až nezrozumiteľná.  Aj jazykovo zdatnému 
Slovákovi je ťažko, keď sa prediera rozsiahlymi 
húštinami hviezdoslavovského jazyka. Veď kto 
z mladej generácie by dnes rozumel pojmom 
ako čongy, ogrgeň, postať, ulicha, chôva a pod.  
   Tento slovenský velikán má špecifi cké posta-
venie v učebniciach literatúry,  jeho tvorba je 
obsahom vzdelávania vo všetkých ročníkoch 
2. stupňa ZŠ – počnúc soc iálnou baladou 
Zuzanka Hraškovie,  básňou Pozdrav, Krvavými 
sonetmi a Ežom Vlkolinským končiac. Dotyk  

niky a všetkého, čo ju reprezentuje. Povahu má veľmi agresívnu, ale 
keď prehráva, vie aj ustúpiť. Nepije, neje, žije z  ľudskej nenávisti, 
pomstychtivosti a agresivity.  Baví ju neustále taktizovať a rozmýšľa, 
čo je pre ňu najvýhodnejšie. Večer vojna zomrie, keďže vojaci nebo-
jujú a snažia sa oddýchnuť si. Bojí sa mieru. Keby všade vládol mier, 
vojna by zomrela naveky. Teší ju, keď vznikne nový konfl ikt, aby mohla 
rozšíriť svoje obzory a začať ďalšie ťaženie.

Samko Gajdošík, 9. A
...

MIER
Je starý muž, ktorý je tu už od nepamäti. Je trochu pri tele, má hlboké 
orieškovohnedé oči a  nemá žiadne vlasy. Jeho tvár obohacujú pery 
a po pás dlhá biela brada. Má tichý hrubý hlas a rozpráva pomaly. Je 
veľmi príjemné ho počúvať. Vždy ho stretneš v  jeho fi alovom župa-
ne so vzormi hviezd a mesiačikov. Na svet sa díva stále z tej pozitív-
nej stránky, a preto ho nikdy nestretneš so zamračeným výrazom. Je 
to milý pán, ktorý rád rozpráva zaujímavé historky zo svojho života. 
Miluje mlieko a sušienky. Karamelové sú jeho najobľúbenejšie. Večer 
počúva barokovú hudbu. Nikoho a ničoho sa nebojí a je to náš verný 
strážca.

Perlička Pisárová, 9. B
...

Mier je urastený štíhly mládenec. Na svet sa díva svojimi nebovomod-
rými očami. Jeho tenký prenikavý hlas sa rozlieha po širokom okolí. 
Jeho biela košeľa svieti už z  diaľky a  jeho rozšírené rifl e už zďaleka 
zvonia. Snaží sa šíriť sám seba medzi ľuďmi a budovať vojnou zničené 
obchody a výrobné podniky. Na jeho usmievavej  tvári svietia žiarivé 
zuby. Má mierumilovnú povahu, rád každému pomôže a poradí. Zau-
jímajú ho názory ostatných ľudí, rád spolupracuje. Jeho obľúbeným 
nápojom je horská voda a obľúbené jedlo sú bylinky, ktoré zbiera po 
lese. Večer sníva o šťastí a radosti všetkých ľudí. Bojí sa, aby sa nevrátila 
vojna a on by tak stratil vládu nad svetom. Pripomína radosť, pokoj, 
pohodu medzi ľuďmi na celom svete.

Ninka Schvarzbacherová, 9. A

vo vás od mladi zvyknem sa kochať, 
od vás si meno slávne požičiav, 
vedzte, že zvem sa: Pavol Hviezdoslav.“

s jeho dielami na hodinách literatúry berieme 
ako výzvu, ktorá nás núti popasovať sa s jeho 
lexikou a presvedčiť žiakov, že sa jeho textom 
predsa len dá porozumieť. 
   Počas mesiaca november  sme si život a dielo 
Hviezdoslava priblížili prostredníctvom niekoľ-
kých zaujímavých aktivít. Pripravili sme reláciu 
do školského rozhlasu, ktorou sme si pripome-
nuli okrúhle výročie úmrtia. Pri rozprávaní ži-
votných udalostí Hviezdoslava sme si postup-
ne zaznamenávali dôležité miesta na slepej 
mape. Čítaním  jeho diel sme odhaľovali pre 
neho tak príznačný, „hviezdoslavovský jazyk“. 
Zo slov tohto jazyka sme zostavili slovník.  V zá-
vere sme urobili zopár portrétov P. O. Hviezdo-
slava. Nanášaním a  rozotieraním suchého 
pastelu na kópiu fotografi e vznikli pekné ume-
lecké diela. Jeho Krvavé sonety boli preložené 
do anglického jazyka pod názvom The Bloody 
Sonnets  a  v  rámci využitia medzipredmeto-
vých vzťahov sa žiaci na hodinách anglického 
jazyka venovali práve tomuto prekladu.
   Básnik zomrel, ale jeho diela neustále žijú 
a  sú inšpiráciou najmä pre hrdých Slovákov. 
Hviezdoslav sa často v  živote strácal a  hľadal 
správnu cestu, no nikdy nezabudol, kto je. 

Dodnes sa na národného spisovateľa Hviezdo-
slava pozerá so cťou a hrdosťou. Na jeho po-
česť boli postavené pamätné sochy či tabule,  
pomenované ulice, názvy škôl, knižnice a di-
vadlá. Jeho meno nesie aj súťažná prehliadka 
umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín a  knižná edícia Hviezdoslavova 
knižnica. Spisovateľovi  patrí veľké ĎAKUJEME! 

PaedDr. Denisa Maťovčíková

MIER VOJNE, 
VOJNU MIERU 
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Červené maky sa už roku 1920 stali symbolom úcty vojnových obetí na 
základe dojímavej poémy Na fl ámskych poliach. Napísal ju kanadský 
básnik John McCrae, ktorý ako vojenský chirurg pôsobil na západnom 
fronte, kde v januári 1918 zomrel na zápal pľúc. 
Dňa 12. 11. sme si pripomenuli padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ktorí 
za nás položili svoje životy. Do tejto akcie sa zapojili deviataci a ôsmaci.
My, deviataci, sme sa skladali na tento deň po 2€ a za vyzbierané pe-
niaze sme kúpili kyticu, kahanček a každému žiakovi sme pripli červený 
mak, ktorý sme vlastnoručne vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy 
s pani učiteľkou Renzovou a spoločne s ôsmakmi, ktorí nám s tým veľ-
mi pomohli, pretože na makoch pracovali cez hodiny techniky s pani 
Paprčkovou.
Spoločne sme si pripravili rozhlasovú reláciu, ktorá sa uskutočnila počas 
4. hodiny, teda tematicky, keďže 1. svetová vojna skončila 11. 11. o 11. 
hodine a 11. minúte, na ktorej naše spolužiačky porozprávali všetkým 

žiakom o Dni červených 
makov. Počas ďalšej ho-
diny sme sa presunuli k 
pamätníku padlých voja-
kov vo Valaskej, kde sme 
predniesli ďakovné slo-
vo obetiam a  báseň Na 
fl ámskych poliach. Tejto 
príležitosti sa zúčastnil 
starosta obce, pani ria-
diteľka, žiaci 9. ročníka 
a pani učiteľky dejepisu, 
ktoré nás celý čas vied-
li a  doprevádzali,  aby 
všetko dobre dopadlo.
 Chceme veľmi poďa-
kovať všetkým osobám, 
ktoré sa zúčastnili tohto 
dňa.

Príspevok napísal 
Michal Zúr 

a Jaroslav Laššák
(žiaci 9. ročníka)

 

Aj v tomto neľahkom  roku sme sa 
s  LÁSKOU zapojili do celosloven-
skej zbierky ,,Koľko lásky sa zmes-
tí do krabice od topánok“, ktorej 
hlavnou myšlienkou je potešiť 
osamelých seniorov 
na Slovensku 
v i a n o č n ý m i 
darčekmi. Aj 
tento ročník  
je poznačený 
pandémiou, 
naši starkí 
sú v  domovoch 
mnohokrát bez povo-
lených návštev, a  preto pocit, že 
ani v týchto ťažkých časoch nie sú 
sami, potrebujú o to viac. 
Darčeky si zodpovedne pripravili 
nielen žiaci 8. A a 8. B, do zbierky 
prispeli aj žiaci zo 6. A. Tento dob-
rý skutok lásky si započítame do 

9. novembra si pripomíname 
Medzinárodný deň boja proti 
fašizmu a  antisemitiz-
mu. Žiaci 9. ročníka prá-
ve v tento deň sadili žlté 
šafrany. Prečo? Chceli si  
tak p ripomenúť jeden 
a pol milióna židovských 
detí, ktoré zomreli počas 
holokaustu. Žltá farba 
kvetov  pripomína žltú 
hviezdu, ktorú boli Židia 
nútení nosiť za vlády nacistov. Kve-
ty pripomínajú všetky deti, ktoré 

Prečo sme sa rozhodli pripomenúť si tento deň?
Chceli sme si pripomenúť deň 17. 11. z dôvodu oslavy slobody, mieru
 alebo Medzinárodný deň študentov a priblížiť, čo sa stalo v tento deň 
v roku 1989 žiakom našej školy. 
Ako sme sa pripravili?
Vytvorili sme si tímy, ktoré pracovali na čiastkových úlohách. Niektorí 
pripravovali letáky pre žiakov, iní trikolóru a ešte nástenku s archív-
nymi fotografi ami od p. Pacerovej, doplnené o  názory nás a  našich 
rodičov.
Už od utorka 16. 11. sme sa snažili aj s pani učiteľkami vymyslieť tema-
tický program, aby to bolo zaujímavé aj pre mladšie ročníky. 
Aby to nebolo zaujímavé iba informačným textom, tak sme sa snažili 
aj tematicky  zladiť do 90. rokov.
Aký bol program?
Najprv naša spolužiačka Sofi a Ťažká zaspievala pesničku „Sľúbili sme 
si lásku“. Nasledoval úvodný text, ktorý predniesli Filip Nagy a Terezka 
Ďuriančiková. „Utvorte koridor!“, zakričala pani učiteľka. Terezka Vlko-
láčková a Mišo Zúr prešli pomedzi žiakov a začali čítať príhovor. Me-
dzitým spolužiaci zapálili sviečky. Na symbol revolúcie sme si všetci 
vybrali kľúče z vrecka a začali s nimi štrngať. Na záver sme sa rozdelili 
a vytvorili živú reťaz. Popri tom sme pustili pesničky. 
Ďakujeme p. Pacerovej za fotografi e, ktoré ponechala škole. 

Príspevok napísali žiačky 9. ročníka (Ťažká, Gáborčíková, Ďuriančiková, 
Donovalová, Havašová, Cencerová, Chládeková)

zahynuli. Účasť v projekte Šafran je 
hmatateľný  spôsob, ako mladých 
ľudí uviesť do problematiky ho-
lokaustu a  ako zvýšiť povedomie 

o  nebezpečenstvách 
rasizmu a nedostatku to-
lerancie. Naučia sa, aké 
dôležité je začlenenie 
a  rešpekt voči všetkým 
ľuďom bez ohľadu na 
ich etnickú príslušnosť, 
postihnutie, sexuálnu 
orientáciu alebo nábo-
ženské vyznanie.

Sadíme žlté šafrany, aby sme si pri-
pomenuli deti, ktoré zahynuli pri 
holokauste. Takto sa na tieto deti 
nezabudne a  ich pamiatka a  prí-
behy pretrvajú pre budúce gene-
rácie. Tieto krásne kvety nám 
tiež pripomínajú, že aj po naj-
hroznejších udalostiach vždy 
začína nový život a dávajú nám 
nádej, že v  živote je ešte stále 
krása a nádej pre budúcnosť.

Príspevok napísali a aktivitu spolu 
so žiakmi uskutočnili vyučujúce 

dejepisu

PROJEKT ŠAFRAN

Pripomenutie Dňa červených makov 

Nežná revolúcia u nás v škole

celoročného projektu ,,Som Valaš-
ťan“, v ktorom sa naši žiaci a ich ro-
dičia majú chuť zapájať do rôznych 
činností a aktivít nielen v obci Va-

laská. Naše krabice plné prekva-
pení sme odovzdali 

Evke Škovráneko-
vej, kontaktnej 

osobe pre 
Brezno, ktorá 
ich osobne 

doručí do DSS 
od Brezna, cez 

Nemeckú, Hronec 
až po Telgárt.

Blížia sa Vianoce, čas lásky, po-
koja, pohodlia a porozumenia. 
Zabudnime na smútok, zane-
chajme zvady, buďme k  sebe 
milí, dobrí a majme sa radi. 
Krásne a  požehnané sviatky 
prajeme!

Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok



alebo orgován a každý deň ju mali polievať vodou, ktorú nosili z po-
toka v ústach. Ak vetvičky do Vianoc zakvitli, mohlo sa dievča tešiť 
na svadbu. Podľa Pavla Dobšinského sa jedol na strednom Slovensku 
v  tento deň cesnak, robili sa ním kríže na dverách príbytkov a staj-
ní. Do domu v žiadnom prípade nesmela vstúpiť žena, lebo by sa jej 
po celý rok rozbíjal riad. Možno aj preto chodili po dedine mládenci 
a  rozbíjali o  dvere domov, v  ktorých bývali Katarínky, starý hlinený 
riad s vinšovaním: Katreny, Katreny, aby sa vám hrnky nebili a kury 

dobre nosili.
Deň za dňom sa míňa a my sa už 
s  deťmi pripravujeme na advent. 
Naše deti vedia, že je to štvortýž-
dňové obdobie, ktoré je pre ve-
riacich časom duchovnej prípravy 
a  pokánia pred slávením Vianoc, 
spomienky na narodenie Ježiša. 
Dôležitou súčasťou adventu je 
pôst a  rôzne zvyky, symbolom 
adventného obdobia je adventný 
veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa 
postupne zapaľujú počas štyroch 
adventných nedieľ. Deti z  tried si 
vence vyrobili v spolupráci s pani 
učiteľkami, tie staršie úplne samé. 
Postupne do Vianoc zapália jednu 

sviečku za druhou.
Prvá adventná sviečka už horí a my deti oboznamujeme s legendou 
Ondreja a pranostikami a zvykmi viažucimi sa k tomuto menu. Pod-

ľa jednej sa traduje, 
že v tento deň sa dalo 
predpovedať počasie 
na celú zimu, ale aj 
hojnosť úrody do ďal-
ších sezón. Vraj „sneh, 
ktorý na Ondreja na-
padne, dlho leží, len 
na Gregora do potoka 
beží“, prípadne „Keď 
svätý Ondrej peknú 
cestu Lucii spraví, aj 
Mikuláš ho pochváli“ 
a mnohé iné.  Deň On-
dreja kedysi býval iný 
ako obyčajné dni. Spá-
jal sa najmä s veštbami 
týkajúcimi sa vydaja 
dievok. Dievky varili 
halušky, do ktorých 
vložili lístok s  menom 
mládenca, liali olovo 
alebo veštili s  hrnček-

mi. Dievčatá mali viacero spôsobov, ktorými sa snažili zistiť, čo-to 
o svojom budúcom mužovi prostredníctvom veštby z polienok, siali 
konope, triasli ploty, počítali kolíky v  plote, udierali na chliev, či sa 
prasa ozve, triasli slivky. 
V poradí tretím stridžím dňom je deň svätej Barbory. Kedysi sa aj ten-
to deň na našom území slávil vo veľkom, neskôr rituály počas dňa 
svätej Barbory zanikli. Vytlačili ich podobné počas dňa svätého Miku-
láša a svätej Lucie. Jedným z mála zvykov, ktoré sa uchovali, je rituál 
ľúbostnej mágie rezania vetvičky z čerešne alebo višne, tzv. barborky. 
Rozkvitnuté „barborky“ symbolizujú nielen predpoveď sobáša, ale aj 
príchod nového svetla v podobe Ježiša Krista. Tento zvyk má pria-
mu súvislosť so životom svätice. Keďže o jej živote niet historických 
záznamov, údaje o sv. Barbore sú založené predovšetkým na legen-
dách.
Deň tejto svätice bol rovnako dôležitý pre predpovedanie počasia, 
pretože: ,,Aké je počasie na Barboru, také je do Vianoc.“ Platilo však, 
že už bude zima, ľudia budú viac kúriť aj voziť sa na saniach. Preto sa 
hovorilo: ,,Svätá Barbora ťahá sane do dvora.”
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Zo života materskej školy
Jeseň je obdobím, kedy na poliach a v záhradách dozrieva sezónna 
zelenina, medzi ňou aj tekvica. Je chutná, zdravá a jej využitie je rôz-
norodé, a  to nielen v kuchyni, ale aj na jesenné dekorácie. Stalo sa 
už dobrou tradíciou, že organizujeme v materskej súťaž o najkrajšiu 
tekvicu, ktorú sme vyhlásili dňa 2. novembra. Zdalo sa, že tekvíc veľa 
nebude, ale nestačili sme sa diviť, 
ako rodičov tekvicománia pohlti-
la a nosili do škôlky jeden výtvor 
za druhým. Uzdu svojej fantázie 
popustili naplno, pretože tekvice 
boli nápadité, krásne. Najkrajšiu 
bolo len veľmi ťažko vybrať, lebo 
všetky boli úžasné. Nakoniec rodi-
čia hlasovaním predsa len vybrali 
tie naj, ale odmenené boli všetky. 
Poďakovanie patrí všetkým rodi-
čom a deťom, ktoré sa do súťaže 
zapojili a zabojovali. Tekvice zdo-
bili vstupné vestibuly šatní v obi-
dvoch škôlkach. Aby ste potešili 
aj vy svoje oko, prikladáme  foto-
grafi e.
Ďalším skvelým podujatím bol Deň materských škôl, ktorý  sme oslá-
vili 4. novembra. Je nám ľúto, že sme opäť nevyrazili do ulíc na lam-
piónový sprievod, ale situácia je vážna a nechceli sme ohroziť zdravie 
našich detí a ich rodičov. Preto sme uskutočnili športové dopoludnie 
v  materskej škole a pohybovými hrami a súťažami oslávili tento svia-
točný deň. Deti prejavili svojho športového ducha a s veľkou chuťou 
plnili všetky úlohy na stanovištiach v jednotlivých triedach, ktoré im 
pripravili pani učiteľky. Ich športové zápolenie bolo odmenené  me-
dailou. Pre nás bolo odmenou šťastie, radosť a nasadenie detí pri pl-

není disciplín.
Okrem bežných den-
ných činností v  našej 
materskej škole ve-
dieme deti k  pozna-
niu a  zachovaniu tra-
dičnej ľudovej kultúry 
tak, aby deti upútala 
a poučila, ale aj pote-
šila a pobavila. V deň 
svätého Martina pani 
učiteľky oboznámili 
deti s  legendou. Pod-
ľa pranostiky zvyčaj-
ne Martin prichádza 
na bielom koni, čo 
znamená, že napadne 
sneh. V  poslednom 
čase sa však Martin 
kade-tade túla, pre-
tože málokedy vybieli 
lúky a  stráne. Deti si 

legendu o  Martinovi zdramatizovali a  vystúpili s  ňou pred svojimi 
kamarátmi. 
Keďže na jeseň sa skoro stmieva, ubúda slnečného svitu, naši pred-
kovia obdobie prechodu z  jesene do zimy pokladali za stridžie dni. 
Sviatok svätej Kataríny bol prvý stridží deň, a  tak sa naň vzťahova-
lo množstvo zákazov a  praktík, ktoré bolo treba dodržiavať, ako aj 
zvykov z  ľúbostnej mágie. Na Katarínu sa konali tanečné zábavy. 
Tancovačky trvali do samého rána a mali ich na starosti ženy. V ten-
to deň nesmeli vykonávať ženské práce, nesmeli šiť, priasť, vyšívať. 
Ženy  chystali zábavu, platili muzikantom, pripravovali občerstvenie 
a mohli si vyberať, s kým budú tancovať. Pre tanečníkov mali prichys-
tané  malé darčeky. O polnoci sa vyhlásila pánska volenka. Dievčatá 
v tento deň sadili do pieskom naplnených črepníkov čerešňu, slivku 



zlými silami. V tento deň sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu, tiež 
sa nesmelo nič dávať ani požičiavať. Najznámejším zvykom na sviatok 
svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po 
chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvo-
rov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.
Aj mládenci mali svoje povinnosti v tento deň. Návšteva Lucií v cha-
lupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktorá z dievčat v dedine je 
bosorka. Potrebovali k tomu vlastnoručne zhotovený drevený stol-
ček. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a 
potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový na Štedrý 
deň. Keď sa mládenec na polnočnej omši postavil na stolček, uvidel 
všetky miestne bosorky a strigy, ako sedia obrátené chrbtom k oltáru. 
Zvyk sa nepáčil dievčatám sediacim s rodičmi v kostolných laviciach. 
Ťažko sa im zisťovalo, či je ich milý na polnočnej omši. Keď sa obzreli, 
museli mládenca po omši dolapiť, aby ich neprezradil. Ten ale za seba 
sypal hrach alebo mak, ktorý museli dievčatá zbierať, a to ich tak zdr-
žalo, že im milý utiekol aj s tajomstvom.
A samozrejme v tento deň nesmeli chýbať ľúbostné čary. Jedna z tra-
dícií sa zachovala dodnes. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napí-
sali  na dvanásť  papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskla-
dali a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik 
vytiahli spod taniera, hodili do ohňa alebo roztrhali na márne kúsky. 
Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik, a tak sa dozve-
deli meno toho pravého. Či bolo na ceduľkách naozaj dvanásť mien 
mládencov, alebo na všetkých iba jedno toho najvytúženejšieho, to 
vraj vedela iba svätá Lucia a tá, ktorá ich tam napísala. Všetky zvyky si 

naše deti opäť v materskej škole 
vyskúšali. Sú to už len krásne spo-
mienky, ktoré deti prežívajú pro-
stredníctvom zážitkových hier, 
tancov a piesní. Všetky spoločné 
akcie organizujeme po triedach, 
aby sme nedali šancu vírusu, kto-
rý nás v tomto neľahkom období 
ohrozuje.
Vianoce klopú na dvere a  my 
vám posielame vianočné prianie 
v  mene všetkých zamestnancov 
materskej školy a detí. 
Prajeme lásku, šťastie, nehu, nech 
sa vám splní každučký sen.
 Prianie vám posielame na vločke 
snehu, nech krásny je váš Štedrý 
deň. 

Mgr. Iveta Babčanová

Sviatok svätého Mikuláša pripadá na 6. decembra, vraví sa, že vtedy 
Mikuláš zomrel. Tento deň bol zároveň vyhlásený za sviatok. Keďže 
je už niekoľko storočí považovaný za patróna detí, je tento cirkevný 
sviatok výnimočný najmä pre ne. Na Slovensku si deti v  predvečer 
sviatku svätého Mikuláša  vyložia do okna umytú čižmičku, do kto-
rej im Mikuláš nadelí sladké darčeky či iné drobnosti. Nepochybne 

najviac sa deti tešia na príchod 
Mikuláša. Aj tento rok k  nám do 
materskej školy zavítal. Deti mu za-
spievali, zarecitovali básničky a  za 
to ich Mikuláš obdaroval balíčkom 
sladkostí, za ktorý pekne poďako-
vali a rozlúčili sa s ním.
V  kalendári je 13. december sviat-
kom svätej Lucie. Tento magický dá-
tum v minulosti sprevádzali rôzne 
zvyky, tradície a obyčaje. Je oprade-
ný viacerými legendami, ktoré dnes 
už možno ani nepoznáme. Tieto 
zvyky a obyčaje oživujeme aj v na-
šej materskej škole. Určite by sme 
si mali pripraviť dostatok cesnaku a 
zjesť v predvečer Lucie, aby ochra-
ňoval všetkých členov rodiny pred 
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pravidelné tvorivé popoludnia. Roky 
pracujem s cínom a napadlo mi, že 
niečo podobné by zaujalo aj našich 
žiakov. Vždy sú to workšopy zame-
rané na malú plastiku a tvorbu re-
liéfu, a ten moment odliatia z cínu, 

keď otvoríme formy 
je pre všetkých vždy 
plný očakávania. Sa-
mozrejme, že vždy 
je to zároveň pekný 
deň s opekačkou a 
ani raz nechýba na-
pínavá hra petang. 
Počas tohto leta a 
jesene sme mali ta-
kéto workšopy štyri 
a zvlášť posledné tri 
už boli vyslovene za-
merané na náš nový 
dlhodobý cieľ. Vo 
forme reliéfu sme 
tvorili amonity a be-
lemnity, ktoré nám 
tu plávali v čase di-
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Vážení priatelia,
po dlhšej dobe sa tešíme, že sme mohli znovu ísť rehabili-
tovať. Davidko absolvoval 2-týždňový neurorehabilitačný 
pobyt v Piešťanoch v AXIS MEDICAL CENTER.
Pobyt mohol absolvovať vďaka Vám, z  Vašich 2% z  daní. 
Touto cestou sa Vám chceme  srdečne poďakovať za tieto 
príspevky, srdečná vďaka patrí aj Vám všetkým, ktorí ste 
nás podporili a  podporujete fi nančne aj inak, nemusím 
menovať, Vy to viete. 
Ďakujeme OZ Pekný deň za pomoc, ústretovosť, za to, že 
STE. Ďakujeme „skalným“ kamarátom z  Valaskej, ktorí sa 
pravidelne informujú ohľadom Davidka a navštevujú, po-
kiaľ sa dá, pomáhajú, s čím vedia. 
Srdečná vďaka patrí aj našej opatrovateľke, ktorá nám 
ochotne pomáha aj nad rámec svojich pracovných povin-
ností pri opatere a výučbe. 
Všetkým prajeme pokojné, požehnané Vianoce. 
Ďakujeme. 

Davidovi rodičia

Minulý školský rok bol tak odlišný 
od všetkých predchádzajúcich, ako 
sa len dá. Na osem mesiacov sa nám 
jediným možným miestom stretnu-
tia stal svet internetu. Naša stránka 
www.zusumelci.estranky.sk, ktorá 
dovtedy bola skôr prezentáciou a 
kronikou všetkého toho,  čo nám od 
roku 2005 v ateliéri vzniklo, sa nám 
stala triedou. Pokračovali sme v prí-
prave veľkého výstavného projektu 
Kultúry sveta, no zároveň som tento 
priestor využil na to, čo sa v bežnom 
vyučovaní dá len veľmi ťažko. Za tie 
mesiace sme postupne prešli celými 
dejinami ľudstva a ľudskej tvorivosti 
a okrem vedomostí, čo žiaci načer-
pali, nám ako jeden z výstupov tejto 
našej cesty vznikla dvojdielna kniha 
Dejín umenia. Bolo však jasné, že 
časy, keď bude všetko ako kedysi, sú 
ešte ďaleko a že aj nasledujúci škol-
ský rok bude veľmi náročný. 
Napadlo mi, že tentoraz môžeme 
spojiť to, čím žijeme ako cestovatelia 
na našich výpravách, s  tým, čo nás 
napĺňa počas školského roka ako vý-
tvarníkov.  Slovensko.

Výpravy za dávnou minulosťou
Letné mesiace sme tak strávili obja-
vovaním tých miest, ktoré súviseli s 
našimi dejinami od  počiatkov života 
na zemi až po časy staviteľov nedo-
bytných hradov, ktoré teda aj tak 
nakoniec niekto dobyl. Videli sme 
lom v Magnetizovciach, kde dodnes 
bádatelia nachádzajú trilobity z čias 
prvohôr, a navštívili sme pieskovňu 
v Lipovanoch, Čakanovský profi l a 
pár ďalších úžasných miest v okolí 
Fiľakova, kde dodnes pozorné oko 
môže nájsť stopy z čias, keď tu pred 
20 miliónmi rokov bol breh praveké-
ho mora. 
Navštívili sme skalné masívy Ka-
lamárky pri Detve, ktoré vytvorili 
prúdy lávy pred miliónmi rokov, a 
veľkým dobrodružstvom bola aj ces-
ta k podzemnému lomu Kysihýbel 
pri Banskej Štiavnici. Pred dávnymi 
vekmi tu výbuch sopky nahromadil 
ohromné množstvá popola, ktorý 
pod sebou pochoval všetko živé a za 
ďalšie veky sa postupne premenil na 
kameň. Stavitelia z Banskej Štiavnice 
sa v sedemnástom storočí museli 
prekopať k skale, ktorú potrebova-
li vyťažiť, a tak tu vzniklo tajomné 
miesto s obrovskými podzemnými 
priestormi. Ten istý sopečný popol 
hral dôležitú rolu aj v príbehu Mu-
čínskej jaskyne. Padajúci popol tu 
pochoval tlejúci peň stromu a keďže 
strom časom vytlel, ostala po milió-
noch rokov v skale jaskyňa. Sloven-
sko je krajina hradov a zámkov, a tak 
samozrejme naším cieľom boli aj tie. 
V podstate všetky naše cesty boli 
akýmsi štartom do ďalšieho veľkého 

POĎAKOVANIE

Zo života výtvarníkov zo Zušky
projektu, ktorý nás čakal v nasledu-
júcom školskom roku.

Tvorivé stretnutia
Od roku 2019 realizujeme či už po-
čas roku alebo aj letných prázdnin 

nosaurov, ale vytvorili sme aj série 
reliéfnych obrázkov zobrazujúcich 
pamiatky zo Slovenska z doby ka-
mennej a bronzovej.

Rozbehnutý rok
Všetko to, čím sme žili na našich 
výpravách, ale aj tvorivých stretnu-
tiach, sa vlastne stretáva v našom 
ateliéri v Zuške. Výtvarne postupne 
spracúvame všetky kľúčové mo-
menty dejín Slovenska a aj naše 
on-line vyučovanie je rovnako 
zamerané na dejiny našej krajiny 
a krásy, ktoré nás obklopujú. 

V podstate sa venujeme príbehu 
umenia. Keďže ale prvým umelcom 
Slovenska je príroda, veľa času sme 
venovali aj dobám, keď tu ľudia za-
tiaľ neboli a svet sa ešte len tvoril do 
podoby, ako ho poznáme. Od čias 
doby kamennej cez celý pravek, sta-
rovek až po dnes to už ale bude prí-
beh človeka tvorcu. Príbeh umenia 
úzko prepojený s príbehom krajiny.

Cieľov je hneď niekoľko. V prvom 
rade je cieľom, aby naši žiaci cez 
svoju výtvarnú tvorbu, ale aj teo-
reticky cez on-line vyučovanie po-
stupne spoznali naše malé veľké 
Slovensko. Keďže je to zároveň ce-
loročná vedomostná súťaž a každý 
týždeň prebehne jedno kolo, malí 
aj veľkí výtvarníci budú na konci 
roku odmenení aj zaujímavými ce-
nami, no veľmi dôležitým výstupom 
celej našej snahy bude veľká záve-
rečná výstava na tému Slovensko a 
rozsiahla publikácia, v ktorej bude 
všetko to, čo sa za nasledujúci rok 
dozvieme. Kniha bude pre nás zá-
roveň veľmi vzácna tým, že všetky 
ilustrácie budú z rúk nás, výtvarní-
kov zo Zušky, a doplnená bude zá-
bermi z našich výprav na tie úžasné 
miesta.

Mgr. Rastislav Turňa
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Skutočný ľudský príbeh, ako ho napísal sám 
život. 

Začalo sa to ešte v čase monarchie, keď sa v roku 
1870 vo Valaskej, v  rodine Capkovej, narodila 
dcéra Terézia. Keď z  nej vyrástla dievčina súca 
na vydaj, oženil sa s ňou mladý drevorubač Ja-
kub Donoval. Do rodiny sa v roku 1891 narodila 
dcéra Zuzanka. Veľkú radosť zanedlho vystrie-
dal smútok. Otca Jakuba pri práci v lese privalil 
strom. Vdova Tereza pochovala muža a zostala 
so všetkými starosťami a malou dcérkou sama.

Okolo roku 1900 boli povolaní do tohto kraja 
odborníci a robotníci k výstavbe hydroelektrár-
ne na Piesku pod Dielom a prívodného kanála 
pre vodu, od hati v Bystrej. Ubytovanie si našli 
v  blízkej Valaskej v  hostincoch u  Kleina,  Frieda 
alebo na priváte v  domoch. Z juhu, z  tzv. ma-
ďarov, prišiel pán Teodor Šima, ktorý pracoval 
pri stavebných prácach ako majster. Obyvatelia 
Valaskej sa utískali v kuchyniach, aby mohli izbu 
prenajať robotníkom (kostošom – aj so stravou), 
z čoho mali príjem. Po večeroch sa títo zdržiavali 
v  krčmových výčapoch, „lepší“ zákazníci v  hos-
ťovských izbách. Okrem spomínaných hostincov 
v  tých časoch  krčmáril v  Ulici, oproti Friedovej 
krčmy, Ján Zurian. (Do roku 1926 bývali Zuria-
novci v dome pod Úbočou, oproti prepadliska 
so svojimi jedenástimi deťmi. Pred asanáciou 
v tom dome bývala rodina Antona Oravca – Bru-
sika, dnes je tam ihrisko.) 

Zurianova žena Mária, rod. Valentíny, vypočula, 
ako sa majster Šima v krčme vystatoval, že má 
toľko peňazí, že keby ich jeho žena lyžicou jed-
la, tak ich všetky neminie. Manželkou majstra 
Teodora Šimu sa stala spomínaná vdova po 
drevorubačovi, Terézia Donovalová. Aj ona mala 
slušný majetok, role, horu, bývanie, tak sa zrej-
me majstrovi Šimovi zapáčila aj z tohto dôvodu.

KTO MÁ VEĽA, CHCE EŠTE VIAC

Manželom Šimovcom sa v roku 1904 narodil syn 
Joannes (Janko). V tej dobe bývali v dome, kto-
rý stál na spoločnom dvore zvanom u Čmelov. 
(Prvý dvor pri dnešnom Hostinci pod Úbočou 
– aj ten bol asanovaný.) Dcéra Zuzana z prvého 
manželstva po dovŕšení dvanástich rokov odiš-
la, tak ako mnohé dievčatá z dediny, za slúžtičku 
do Pešti. 

Po prvej svetovej vojne Valentínyovci predávali 
majetky a medzi iným aj tehelňu. Na tú sa ula-
komil Teodor Šima, už sa videl bohatým podni-
kateľom. Nemal však také bohatstvo, akým sa 
kedysi chválil. Do tohto podniku vrazil aj všetky 
peniaze za predané majetky svojej ženy. 

Teodor Šima bol prísny, lepšie povedané zlý 
človek. Keď jeho syn Janko dorástol na regrúta, 
išiel s kamarátmi do krčmy, osláviť túto udalosť. 

Čo rozprávali pamätníci

Ráno sa nedostavil do práce v  otcovej tehelni. 
Zaspal na šope, nad holohumnicou. Otec so 
zlosťou a vidlami vybehol za ním a sotil ho dolu. 
Mládenec sa pri páde ťažko zranil. Dolámaný 
prežil ešte rok v bolestiach. Starala sa o  neho 
jedna žena z  dediny. Spomienkou na Janka je 
náhrobok, masívny betónový kríž s fotografi ou 

malého chlapca, no v čase úmrtia, v roku 1925, 
mal 21 rokov. 

Jeho matka sa z  tejto tragédie nespamätala 
a ochorela. Poslala odkaz svojej dcére, aby ju pri-
šla doopatrovať. Chcela, aby z majetku, do kto-
rého vložila všetko svoje imanie, dostala aj ona.

Nebolo to však jednoduché. Dcéra sa v Pešti vy-
dala a po prvej svetovej vojne presťahovala aj 
s mužom do Balaž Ďarmot. Manželovi Imrichovi 
Severényimu porodila dvanásť detí, z  ktorých 
prežilo desať. Rozhodla sa odísť ku matke s dvo-
ma najmladšími deťmi, dcérou Irenkou a synom 
Pištom. Osem starších detí zostalo s otcom. 

Keď jej matka umrela, Zuzana sa už k  svojmu 
mužovi nevrátila. Zostala žiť s otčimom. Deti ho 
volali starý otec.

Teodor Šima si v roku 1928 postavil neveľký dom 
vedľa stavísk patriacich k tehelni. 

Na rovnom pľaci, ktorý vznikol po kopaní hliny, 
si dal majiteľ Šima studniarskym majstrom vyhĺ-
biť studňu. 

Nad križovatkou, oproti brány do cintorína zas 
dal vystavať pec - vápenku. Na stavbu zvolil ne-
vhodný kameň, ktorý nevydržal teplotu potreb-
nú pri výrobe vápna. Tento podnikateľský zámer 
mu nevyšiel. Určite to nebola lacná záležitosť. 
Že sa tam zakúrilo len raz, mi povedal bývalý 
tehliarsky majster pán Ignác Jašica. Kamene 

z vápenky neskôr odkúpila obec, použili ich do 
základov pri výstavbe dolnej školy na sídlisku, 
v  lokalite Sihoť. Fotograf vápenku zachytil ná-
hodou pri fotení atmosféry mlátenia obilia, čo 
sa odohrávalo na prenajatom rovnom pľaci te-
helne. (Valaská a Valašťania obrazom a slovom, 
str.78.)

Podnikateľ Šima skúšal šťastie aj za veľkou mlá-
kou, v Amerike. Na ťažkú prácu on nebol, veď 
celý život len rozkazoval podriadeným robotní-
kom a takých do rozkazu tam mali dosť. Zanedl-
ho sa vrátil domov.

Najmladšie dieťa Zuzany Severényi, syn Pišta, 
bol spolužiak a  kamarát mojej mamy. Deti, čo 
bývali okolo  tehelne, chodili obracať tehly na 
priestranstve, kde sa pred vypálením v peci su-
šili na slnku. Chceli pomôcť kamarátovi, aby sa 
mohol ísť s nimi hrať. Raz ich zavolal do domče-

ka. Vtom sa vracal domov starý otec. Museli sa 
pratať oblôčkami, aby ich tam neprichytil, deti 
sa ho báli.

Pišta v ľudovej škole (za mostom) sedel s mojou 
mamou v jednej lavici. Keď dostali vysvedčenie, 
chlapec sa rozplakal. Nemal najlepšie známky, 
tak sa bál ísť domov, že dostane bitku. Vyme-
nili si vysvedčenia, že si snáď starý otec meno 
nevšimne. Ten si najprv založil okuliare a  začal 
čítať: Mária Oravcová. A nasledoval výprask. Piš-
ta dobehol do Oravcov pre spolužiačku Marku, 
aby išla vysvetliť starému otcovi, že k zámene 
vysvedčenia došlo omylom. Žiadne výhovorky 
nepomáhali... Keď podnikateľ Šima umrel, jeho 
nevlastná dcéra Zuzana, ktorá s ním žila v spo-
ločnej domácnosti, sa v staršom veku vydala za 
pána Arpáda Drozda. Predtým sa chodila radiť 
k  mojej starej mame. Vravela jej: „Nak mi oni, 
suseda, povedia, či ísť za neho, keď ma pýta.“ 
V panskejších rodinách sa voľakedy onikalo. Tak 
aj pani, ktorá sa stala majiteľkou objektov tehel-
ne, sa správala a vyjadrovala tak, po pansky.

Počas druhej svetovej vojny sa v tehelni ne-
pracovalo. Po skončení vojny výrobu obnovila 
obec, odkúpila poškodené budovy, pozemok 
aj tehly, ktoré zostali skladom. Ešte aj povojno-
vá história tehelne je zaujímavá a  je podrobne 
zaznamenaná.                                 Mária Luptáková

PRÍBEH O BÝVALOM MAJITEĽOVI 

VALAŠTIANSKEJ TEHELNE
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Neznámy príbeh  

(Dokončenie v budúcom čísle)

Doslov
Ako som už uviedol, ani smrťou môjho otca trampoty našej rodiny vôbec neskončili, ale 
práve naopak, nadobudli  väčšiu intenzitu. Ani sme nestihli vstrebať stratu nášho otca 
a hlavy rodiny a rozmýšľali sme spolu s mamou a rodinou, ako budeme jestvovať. A už 
nám prišlo predvolanie do Strojární Piesok, kde otec pracoval, na personálne oddelenie, 
tam sme sa dozvedeli dôvod predvolania.  Nakoľko otec po preradení na čiastočný in-
validný dôchodok vedel, že s jeho príjmami, ktoré značne poklesli, dom nedostaviame, 
zobral si nenávratnú stabilizačnú pôžičku na 10 rokov. To znamenalo, že musel odpra-
covať desať rokov a pôžičku nemusel vracať, navyše závod mohol pôžičku odpustiť po 
odpracovaní viac ako päť rokov podľa pracovnej aktivity a rokov odpracovaných v zá-
vode. Otec odpracoval do svojej smrti 16 rokov,  z  toho z pôžičky päť a pol roka, čiže 
mal nárok na odpustenie zbytku pôžičky pri zohľadnení  jeho pracovnej aktivity a jeho 
zásluh za protifašistický odboj a oslobodenie republiky. Napriek týmto skutočnostiam  
Strojárne Piesok žiadali, aby sme s mamou pôžičku vrátili. Mama sa pustila do plaču 
a spýtala sa, prečo to robia, veď mu podľa zmluvy pôžičku môžu odpustiť, na to dostala 
odpoveď, že môžu, ale že sa rozhodli tak, ako rozhodli. Ale že ja pracujem v MZ Hronec, 
ktorý patrí do podniku Strojárne Piesok, ten zbytok  rokov musím odrobiť v Hronci alebo 
v prípade nedodržania odpracovaných rokov musím celú pôžičku vrátiť. Polroka pred-
tým, ako zomrel otec, zomrel na Piesku ekonomický námestník, tiež Valašťan, a ten mal 
odrobené len 1,5 roka, celá pôžička bola pre jeho rodinu odpustená. Ja som prijal tieto 
pre nás potupné podmienky, lebo som vedel, že päť rokov nikam nepôjdem, nakoľko 
som chodil do večernej školy. Smutné je to, že o nás s mamou rozhodol občan Valaskej, 
ktorý nás veľmi dobre poznal, aj našu fi nančnú situáciu. Ledva sme toto prekonali, už 
začali nové problémy, starostliví spoluobčania nám začali posielať kupcov na náš dom 
a nebolo ich málo. Tvrdili nám, že majú spoľahlivé informácie, že gazda zomrel a že 
dom je na predaj, dožadovali sa informácie, za akú sumu sme ochotný dom predať 
a  kto nám koľko ponúkol. Naša rodina nikdy neuvažovala o  predaji rozostaveného 
domu, skôr naopak,  vedeli sme, že to bude ťažké, dom za každú cenu dostaviame. Toto 
trvalo viac ako mesiac, kým sme sa kupcov zbavili a mysleli si, že už pokojne budeme 
spravovať naše gazdovstvo. Prišli nové problémy,  naši starostliví občania vypisovali na 
traťovú dištanciu v Banskej Bystrici, aby mame zobrali pozemky, ktoré patrili k stanici 
spolu s ovocnými stromami. Že manžel p. Turňovej zomrel a že o pozemky sa nebude 
mať kto starať, boli aj ponuky, kto sa o uvedené pozemky postará. Keby sa tak stalo, mu-
seli by sme zrušiť naše malé gazdovstvo, kravu, jalovicu a ovce predať, samozrejme pod 
cenu. A prišli by sme aj o ovocné stromy a aj o príjmy z predaja ovocia z týchto stromov. 
Pritom gazdovstvo a predaj ovocia nám poskytovalo nejaký príjem na živobytie, a tak 
sme viac peňazí z výplat mohli použiť na dostavbu domu. Našťastie náčelník traťovej 
dištancie v Banskej Bystrici mamu považoval za spoľahlivého  a ústretového pracovní-
ka a poznal aj fi nančné možnosti, a tak tieto návrhy neakceptoval. Po prekonaní tých-
to ťažkostí sme pomaly pokračovali v dostavbe domu. A v tomto čase sa začali k nám 
trúsiť takzvaní otcovi  spolubojovníci, ktorí nám sľubovali, že za desaťtisíc nám dajú 
svedectvo o odbojovej činnosti,  aby sme si mohli vybaviť osvedčenie 255 o odbojovej 
činnosti. Chodili z rôznych kútov Slovenska. Ja som ich nazýval hyenami, ak by boli sku-

toční spolubojovníci, ako tvrdili, nemali by takéto požiadavky. Keby boli jeho skutoční 
spolubojovníci, tak by museli vedieť, že otec žiadne potvrdenia nepotreboval, nakoľko 
jeho bojové nasadenie bolo evidované zápismi vo vojenskej knižke a kmeňovými lis-
tami v evidencii Československého armádneho zboru. Skutoční otcovi spolubojovníci 
nám ponúkali pomoc a pýtali sa, ako a v čom potrebujeme pomoc. Najbližšie bol pán 
Viliam Zajak, mamin spolupracovník, ktorý mal u ČSD takú funkciu ako mama vo Va-
laskej, tak on na stanici na Chvatimechu. S otcom sa pravidelne stretávali, spomínali 
na vojnové roky a mne vždy doniesol za kornút sladkostí, nakoľko jeho pani Pavlínka 
mala na stanici na Chvatimechu malý staničný stánok s občerstvením. Hoci mali dve 
svoje deti, mňa mali radi ako svojho, s ich deťmi som sa kamarátil, hoci boli odo mňa 
starší. Keď sme dokončievali dom, tak jeho syn Vojto nám dopasoval všetky dvere na 
stavbe a nechcel za to ani halier. Keď otec zomrel a mŕtvy ležal doma v obývačke, na-
koľko v tej dobe neboli domy smútku a bol taký zvyk, že chlapi z rodiny trávili noci do 
pohrebu spoločne s mŕtvym a spomínali naň. Pán Zajak si vymenil  v robote službu a tri 
dni strávil pri otcovi. To bol skutočný vojnový kamarát, spolubojovník, ktorý s otcom 
prešiel celú vojnu, a to ich tak zblížilo. Okrem toho tam boli kamaráti a členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov Strojární Piesok a jeho nerozlučný kamarát Marek Žabka. 
Tých ľudí, čo sa hlásili k otcovi ako jeho spolubojovníci, bolo viac a všetci sa zaujímali 
o to, ako nám rodine môžu nezištne pomôcť a nechceli za to nič, nie ako hyeny, ktoré sa 
priživovali na nešťastí iných. Napriek týmto skutočnostiam existovali ľudia, ktorí preja-
vovali našej rodine inú náklonnosť. Keď sme vakovali, tak nejaký dobrák podložil pod 
foršty na lešení polku tehly, takže pri vstupe na túto dosku sa táto preklopila a ja som 
spadol z najvyššieho poschodia nášho domu pred garáž. Tento pád videl ujčok Jozef 
Haviarovie, ktorý bežal z cesty pred náš dom, kde som sa ja otriasal po páde, keď videl, 
že žijem a som na nohách. Tak povedal: ,,Chlapče, na všetko sa vykašli, ty si sa druhý 
raz narodil, lebo ja som ťa prišiel pochovať, choď do krčmy a riadne sa opi.“ Smutné je 
to, že tá tehla sa tam nedostala náhodne pri stavebnej činnosti, lebo vakovka musela 
schnúť dva týždne, aby sa mohla nahodiť škrabanina, takže na stavbe bol už týždeň 
kľud, ja som išiel len zavrieť strešné okno, aby nezlialo podkrovie, nakoľko išla búrka. 
Bol to úmyselne pripravený atak. Predstavte si, že keby sa to stalo niekomu inému pri 
stavebných prácach a nedajbože by sa mu niečo stalo, mohol sa i zabiť, lebo ja som 
mal šťastie, prehučal som len 20 cm od nasýpníkovej miešačky, on to šťastie nemusel 
mať. Bola by nás celá dedina preklínala. Lenže mal pán Boh s mojou osobou iné plány, 
a tak som tento incident prežil celý a bez vážnejšieho zranenia. A tak sme škrabaninu 
nahodili bez vážnejších problémov a ešte v ten deň demontovali aj lešenie za výdatnej 
pomoci hasičov - kamarátov a  rodiny i  z  Balogu. Všetko bolo v  poriadku, demontáž 
prebehla bez poškodenia vakovky, to bolo v sobotu, no a aké prekvapenie ma čakalo 
v pondelok, keď som išiel skontrolovať, ako schne vakovka, predná stena domu bola 
poliata asi dvoma vedrami vápna. A tak sme museli znova postaviť provizórne lešenie 
a škrabaninu opraviť. Napriek tejto starostlivosti našich spoluobčanov sme sa v roku 
1975 pred Vianocami nasťahovali do novopostavenému domu. Vianoce boli rozpo-
ruplné, na jednej strane sme sa radovali, že sme vo svojom, ale táto radosť bola zatie-
nená smútkom, nakoľko hlava rodiny - otec nesedel medzi nami a nemohol sa tešiť s 
nami. Mal už iný domov, zďaleka nie taký útulný ako ten, čo postavil a, bohužiaľ,  bol 
na miestnom cintoríne. 

Na ilustračnej fotografi i  prvý zľava - p. Marek Žabka, partizánsky veliteľ roty, druhý 
zľava -  kapitán veliteľ partizánskej brigády Za slobodu Slovanov, Ernest Bielik, ot-
cov spolubojovník z II. paradesantnej brigády, v strede - Vojtech Soliar, podnikový 
riaditeľ Strojární Piesok, za ním p. Jozef Turňa - príslušník I. Československého zboru 
v ZSSR, vedľa neho p. Jozef Sucháň - vedúci organizačného odboru ONV, pri ňom p. 
Kosno - partizán, úplne vzadu p. Marák - povstalecký vojak.

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
október: Alexej Krbyľa, Eliška Ridzoňová 
november: Matias  Hermanský

Opustili nás:
október: Helena Beličáková (87), Anna Dekrétová ( 80), 
Igor Hartvich (47), Jiřina Hladká (77), Kornel Krupa (78)
november: Klement Balco (98), Viliam Balco (66), Jozef 
Gajdošík (71), Ján Hadžega (83), Darina Horváthová 
(67), Mária Kováčiková (87), Augustín a Porubiaková (87), 
Ladislav Pravotiak (83), Ján Vavrek (68)



Klesli ruky, ktoré rady pracovali, zmĺkli ústa, 
ktoré slovami hladili,

oči, ktoré tak milo pozerali, sa navždy zavreli.

17. októbra 2021 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil milovaný, obetavý otec a starký 

Eduard Babiak.
22. novembra 2021 uplynulo šesť rokov, čo nás 

navždy opustila milovaná a obetavá mama a starká 
Marta Babiaková.

V modlitbách s láskou v srdci na nich spomínajú 
synovia Miroslav a Ivan s rodinami, 

vnúčatá Martin, Lucia, Tomáš a Matej.
Chýbate nám.  
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Dňa 18. 11. 2021 sv. Hubert, patrón poľovníkov, na pokyn 
Pána života a smrti zatrúbil na poľnici halali, a tým po-
volal do večnosti nášho člena výboru urbáru pána Jozefa 
Gajdošíka. Svoj život náhle ukončil v lone prírody, v tom 
Božom chráme, ktorý tak veľmi miloval. Všetok svoj voľný 
čas venoval poľovníctvu a  po odchode do dôchodku aj 
práci pri obhospodarovaní lesa. V urbáre mal na starosti 
činnosti v lese pri ťažbe a pestovaní lesa. Môžem povedať, 
že robil horára. Horárom chcel byť už po skončení základ-
nej školy, len neboli k tomu priaznivé skutočnosti. Tento 
jeho veľký sen sa mu splnil až posledných 8 rokov jeho 
života. Mal veľké organizačné schopnosti a cez kamará-
tov poľovníkov – profesionálnych lesníkov vedel získať 
mnoho vedomostí, poznatkov z  bežnej lesníckej praxe 
a tiež vedel vybaviť skoro všetko, čo potreboval. V hore bol 

SPOMIENKY

denne a strávil v nej veľa času z dôvodu prác v lese a tiež 
ako poľovník. Cez jeho osobu začala lepšia spolupráca 
s  poľovníckym združením Richtárovo Valaská. Jeho čle-
novia nám  napríklad pomohli pri sadení stromčekov na 
ploche, ktorá bola zanedbaná. Dnes tu rastie les o ploche 
cca 0,5 ha a stromčeky sa majú k svetu. Poľovníci tým, že 
chodia po našich pozemkoch často vidia vývraty stromov 
a iné škody v porastoch, na ktoré Jožka upozorňovali. Za 
jeho pôsobenia došlo v  posledných 3 rokoch aj k  veter-
ným kalamitám v rozsahu cca 9 ha. Dnes je táto plocha 
skoro celá znova zalesnená, mali sme v pláne na jar práce 
dokončiť. Celkovo sa vysadili desaťtisíce stromčekov, kto-
ré ostanú ako jeho deti pre ďalšie generácie a sú pomy-
selným pamätníkom na nášho Jožka.  Keď plánoval práce 
a výchovu porastov, vždy mi vravieval: „Keď budeme túto 

robotu robiť, urobíme...“  Žiaľ, tieto jeho plány už nezrea-
lizuje. 
V osobe Jožka strácame obetavého, pracovitého, spoľah-
livého a svedomitého človeka, ktorý sa plne venoval práci 
pre urbár. Nastavil pomyselnú latku veľmi vysoko a bude 
veľmi ťažké jeho kvality nahradiť. Spolu s  Jožkom sme 
zabezpečovali každoročne stromčeky do kostola na via-
nočnú výzdobu. Taktiež sme sa posledné dva roky starali 
o cirkevnú horu na Chvatimechu.
Jeho odchodom z  tohto sveta osirel jeho posed, solisko, 
krmelec, chodníky, les a jeho obyvatelia. Žiaľ, už sa s ním 
v hore nestretneme. Bude nám všetkým veľmi chýbať, a to 
po odbornej aj ľudskej stránke.
Chcel by som sa mu záverom poďakovať za jeho svedomi-
tú prácu v prospech nášho spoločného majetku v mene 
členov urbáru  a vedenia urbáru  Valaská. Nech  mu večne 
spievajú lesy. Česť jeho pamiatke!

Ing. Ján Porubský, predseda urbáru Valaská

Spomienka na Jožka Gajdošíka

Kyticu kvetov na hrob dávame,  s úctou a láskou 
na teba spomíname.

V mesiaci december si pripomíname nedožité 
osemdesiate piate narodeniny a dvadsiate výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca, brata, švagra

Jozefa Uhríka.
 S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil,
ten nezomrel.

Dňa 01. 12. 2021 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, 

prastarký a priateľ
Juraj Kocúr.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Je to smutný prvý rok, čo nás 
náhle bez rozlúčky opustili naši 

milovaní rodičia

Eduard Kúdelka - 25. novembra,
Emília Kúdelková - 3. decembra .

Kto ste ich poznali, venujte im, 
prosím, tichú spomienku.

S láskou v srdci spomínajú dcéry 
Iveta a Eva.

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

nám zostala smutná spomienka len.

 Dňa 9. januára si pripomenieme 6. výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca, starkého a dedka

Ľudovíta  Havaša. 
Spomína manželka, synovia s rodinami a dcéra 

s rodinou. Chýbaš nám!

Len  s tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami tu dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 25. 11. sme si pripomenuli smutné 3. výročie 
úmrtia našej drahej

Vlasty Wágnerovej.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

 

Dotĺklo srdce, ktoré sme mali radi. 
Klesli ruky, ktoré stále pracovali.

 Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.

Dňa 28. 12. 2021 si pripomenieme smutné prvé 
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 

starého a prastarého otca
Pavla Kyseľa.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 So smútkom v srdci sme si 23. novembra pripomenuli 22. výročie 
úmrtia drahého brata a strýka

LADISLAVA FIRČU,
28. januára si pripomenieme  6. výročie, kedy nás navždy opustila 

naša drahá mama a babka
MARGITA FIRČOVÁ

a dňa 12. februára si pripomenieme 4. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý otec a dedko

ŠTEFAN FIRČA.
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav s rodinou a dcéra Blanka s rodinou.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišli ste nám všetkým, ktorí sme vás radi mali.

Odišli ste bez toho, aby nám vaše ústa zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
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Vážení fanúšikovia futbalu vo Valaskej, 
Dovoľte, aby som sa vám takto už po sezóne prihovoril a vyhodnotil to krátke 
obdobie, čo som bol zvolený do funkcie prezidenta obecného futbalového 
klubu. V  prvom rade by som chcel poďakovať predchádzajúcemu vedeniu 
obecného futbalového klubu za ich odvedenú prácu a znovuzrodenie futbalu 
vo Valaskej. Na ďalšej ceste, či už v osobnej, ale aj pracovnej oblasti, im prajem 
v mene celého klubu všetko dobré.
Do funkcie predsedu som bol zvolený 06. 07. 2021, kde do novej sezóny ostá-
val ani nie mesiac. Ako sa povie „vhupol som do toho rovnými nohami“ a času 
nazvyš veru neostávalo so zoznámením sa skutočností. Ako sa hovorí, začiat-
ky bývajú ťažké. 
Obecný futbalový klub Slovan Valaská má dokopy 3 mužstvá. Jedno muž-
ské a dve kategórie žiakov U11 a U13. Žiacke kategórie sa pripravovali pod 
vedením trénerov Michala Baláža, Miroslava Moru a Ladislava Barta. Touto 
cestou by som chcel vyjadriť veľkú vďaku za čas a ochotu, ktorú prejavili po-
čas obdobia, čo som bol zvolený. Mládežnícky futbal v klube je pred reorgani-
záciou a o všetkom vás budeme ešte informovať. Môžem nateraz spomenúť 
len toľko, že v spolupráci s materskou školou a takisto aj so základnou školou 
sme zaregistrovali obe školy do projektu „Dajme spolu gól“ pod záštitou Slo-
venského futbalového zväzu, kde sme s veľkým nadšením pozorovali záujem 
o futbal. Pretože bolo pre mňa nepredstaviteľné, že obec Valaská má 20 regis-
trovaných detí pri počte obyvateľov, aký má. Aj tu by som chcel poďakovať 
pani riaditeľkám za ochotu spolupodieľať sa na projektoch, či je to p. Babča-
nová alebo p. Badinková. Ďalej nemôžem obísť zástupkyňu materskej školy p. 
Kaliskú, pretože všetky deti do projektu boli registrované ňou. Prehľad zápa-
sov mládežníckych družstiev - ako sa im darilo - si môžete pozrieť vo výsled-
kovom komplete. Ja verím, že postupne dokážeme naplniť stavy na žiacke 
družstvá bez problémov a v budúcnosti, ak nám to situácia dovolí, budeme 
chcieť ísť so žiackymi tímami aj trošku vyššie. Samozrejme, do veľkej miery 
sme limitovaní COVID-19. 
Mužský futbal má vo Valaskej dlhoročnú tradíciu a mal by sa vrátiť na pozíciu, 
aká mu prináleží či už z pohľadu histórie, z pohľadu počtu obyvateľov a sa-
mozrejme areálu ihriska, ktorý Valaská ako obec vlastní. Jeden z hlavných dô-
vodov, prečo som vstúpil do valaštianskeho futbalu, bolo samotné fungova-
nie v ďalšom období. Nie je vôbec ľahké v dnešnej dobe poskladať tím, ktorý 
dokáže plnohodnotne fungovať čo i len v I. triede (6. liga) mužského futbalu. 
A viem, o čom píšem. Nastali prvotné komplikácie, potácali sme sa s nedo-
statkom hráčov a o zraneniach ani nehovorím. Tu máte aj odpoveď, prečo 
tie projekty na školách. Jednoducho povedané - mladým čím ďalej, tým viac 
vonia niečo iné, ako je šport vo všeobecnosti. Týmto by som tak trošku chcel aj 
rodičov a samotné deti nabádať, aby športovým aktivitám v ich živote neho-
vorili, že je to povinnosť, ale záľuba. Pretože som toho názoru, že pokiaľ nebu-
de výkonnostne prerastať Valaskú, každému jednému bude radosť a česť hrať 
za svoju rodnú obec. Každopádne chvíľku potrvá ten proces naštartovania 
a dnes sme nútení zháňať hráčov aj z okolitých dedín a nielen okolitých. Pár 
hráčov sa mi podarilo už v pozícii prezidenta doniesť do Valaskej, ale viac-me-
nej sezóna začala na hráčoch, ktorí už aj predtým hrávali. Poviem na rovinu: 
,,Zrkadlo bolo nastavené a bilancia osem kôl a jeden bod neveštila nič dobré.“ 
No  „palicu som nelámal“. Prvú výraznú zmenu sme urobili, keď sme sa do-
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hodli na ukončení spolupráce s trénerom Jánom Kostelným. Novým trénerom 
mužov sa stal Róbert Jež, ktorého vám isto nemusím nejako zvlášť predsta-
vovať. Samozrejme bol by hriech nevyužiť jeho skúsenosti, takže pokiaľ bude 
môcť, bude hrajúci tréner. Ďalej počas sezóny sme ešte doplnili káder o troch 
skúsených hráčov s ligovými skúsenosťami. V deviatom kole sme sa dočka-
li. Prišlo tak dlho očakávané víťazstvo a prvá odmena pre mňa v podobe 3 
bodov. Viac o bodoch a výsledkoch vo výsledkovom prehľade. Hráčom síce 
sezóna skončila, no my sa už teraz snažíme pritiahnuť nové tváre do mužstva 
alebo staronové, ktoré už v minulosti vo Valaskej pôsobili. 
Ak mám hodnotiť to obdobie, povedal by som len, že veľké ďakujem všet-
kým, ktorí zotrvali, či už je to z výboru konkrétne p. Badinka a p. Môjžiš, alebo 
nemôžem nespomenúť za hráčov Kučeráka, Račanského a  vlastne naozaj 
každý jeden, ktorý veril, že príde zmena. Ďalej by som chcel ešte poďakovať 
samozrejme vedeniu obce Valaská, či už je to pán starosta Jenča alebo aj pani 
prednostka Kmeťová, nemôžem nespomenúť aj zástupcu starostu, pána 
Jána Dundoviča. Som veľmi rád, že z ich strany bol záujem o futbalový klub 
a aj s ich pomocou a podporou sa niektoré veci už podarilo zrealizovať a na 
ďalších sa pracuje. 
Na záver by som chcel popriať všetkým fanúšikom hlavne veľa zdravia, pre-
tože to je asi to najdôležitejšie v  dnešnej dobe a  hlavne poďakovať, že ne-
zanevreli na nás, aj keď sa zo začiatku veru nepozeralo pekne a príjemne. 
No vydržali a patrí im veľké ĎAKUJEME. Verím, že najhoršie časy už futbal vo 
Valaskej má za sebou a najlepšie pred sebou. Však nie nadarmo sa hovorí - zlý 
začiatok, dobrý koniec. O všetkom, čo sa deje v klube, sa vás budeme snažiť 
informovať, či už formou Valaštianskeho hlásnika, alebo aj na našej facebo-
okovej stránke klubu OFK Slovan Valaská. Ďalej by som chcel povedať, že je 
naozaj veľmi ťažké niečo robiť v týchto pochmúrnych a pandémiou z každej 
strany ošľahaných časoch, obzvlášť keď nevidíte svetlo na konci tunelu. Za 
seba vám môžem sľúbiť, že ja urobím všetko pre to, aby úroveň valaštianske-
ho futbalu mala len stúpajúcu tendenciu. No iba spoločne môžeme niečo do-
kázať. A tak nerozdeľujme, ale spojme sa. Za celý futbalový klub OFK SLOVAN 
Valaská vám prajem šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbližších plné pokoja 
a pohody. O činnosti žiackeho mužstva vás budem informovať nabudúce.

Radovan Antal

Odchody :

Matej  Plieštik (TJ Slovan Beňuš)

Michal Žilík (TJ Slov. Pohr. Polhora)

Filip Kramľa (Fk 1928 Jasenie)

Príchody:

Michal Bambura (TJ Tatran Č. Balog)

Marek Pendziviater (TJ Tatran Č. Balog)

Patrik Piliar (TJ ŠK Hronec)

Lukáš Gašpar (TJ Partizán Osrblie)

Tomáš Giertl (ŠK Prameň Kováčová)

Peter Stančik hosťovanie (TJ Slovan  

 Beňuš)

Výsledkový prehľad:
Muži 1. trieda

TJ ŠK Hronec - OFK Slovan Valaská 5 : 0

OFK Slovan Valaská - FK Baník Ľubietová  0 : 2

TJ Mladosť Lučatín - OFK Slovan Valaská 5 : 0

OFK Slovan Valaská - TJ PARTIZÁN OSRBLIE 1 : 12

TJ Slovan Beňuš  -  OFK Slovan Valaská 3 : 3

FK Sokol Braväcovo - OFK Slovan Valaská 5 : 1

OFK 1950 Priechod - OFK Slovan Valaská 4 : 2

OFK Slovan Valaská - TJ Družstevník Strelníky 6 : 0

FK - 34 Brusno - Ondrej OFK Slovan Valaská 1 : 3

OFK Slovan Valaská - FK 1928 Jasenie  3 : 0

TJ Tatran Čierny Balog (A) - OFK Slovan Valaská 4 : 0

OFK Slovan Valaská - FK SOKOL NEMECKÁ 2 : 1

ODCHODY A PRÍCHODY PRED SEZÓNOU

Jakub Strmeň (Fk 1928 Jasenie)

Július Radovič  (Fk Sokol Nemecká)

Lukáš Strelec (Fk Brezno)

Branislav Jasurek hosťovanie (FK Široké)

Róbert Jež hosťovanie (TJ Slov.  

 Nitra Chrenová)

Miroslav Poliaček hosťovanie (FK Široké)

Radoslav Ridzoň hosťovanie (TJ Tatran 

 Č. Balog)

Marek Németh hosťovanie (TJ Tatran 

 Č. Balog)
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