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Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Oslobodenie obce

TS informujú

Zo života škôl

Boli ste mi ako mama,
keď ste na mňa hľadeli.
Prísne, nežne, karhali ma,
ako veľký dospelý. 
No len dobré ste mi priali,
chceli ste ma vychovať.
Boli ste mi ako mama,
ako moja druhá mať...

Veď sme celé dopoludnia,
tie hodiny trávili.
A vy ste sa zaujať nás,
všetkých žiakov snažili.
A nové ste vymýšľali 
pomôcky i pesničky.
A do žiackych písali nám 
pätorky i jedničky...

Dnešný deň vám ďakovať chcem, 
ste súčasťou života.  
Nech i ďalej z vášho srdca 
sála láska, dobrota.

Jana Barillová

v novom roku sa vám do rúk dostáva  Va-
laštiansky hlásnik v  novom šate, hovorí 
sa v plnej kráse, no my vám ho ponúka-
me v plnej farbe. A takto to už bude stále. 
Chcem poďakovať poslancom obecného 
zastupiteľstva, že podporili môj návrh na-
výšenia finančných prostriedkov na naše 
noviny v plnofarebnom prevedení.
Koniec minulého roka bol veľmi náročný, 
pandémia bola neústupčivá, nepoľavila, 
takže sme opäť riešili on-line vysielania 
zapaľovania adventných sviec, či novú 
formu príchodu Mikuláša. Nuž čo, zvládli 
sme to, podstatné je a bude, že sme zdra-
ví, že máme svojich blízkych, na ktorých 
nám záleží, a máme pre koho žiť. Verím, 
že tento rok bude oveľa lepší, pre všetkých 
taký, aký si ho prajeme mať. 
Do nového roka sme sa pustili s  vervou 
a  symbolikou. 6. marec je pamätným 
dňom tejto obce. Už 77 rokov žijeme 
v mieri, bez zbraní, násilia a nedostatku. 
Práve v tento deň – predovšetkým vďaka 
obetavosti rumunskej a sovietskej armá-
dy, slovenských vojakov, partizánov, ale aj 
samotných Valašťanov a  ich silnej túžbe 
po slobode a  mieri, na úkor vlastného 
zdravia a života, oslobodili našu obec. Nič 
im nemohlo brániť v presvedčení a  sna-
he pre lepší život. Chráňme si spomienky 
našich predkov,  ctime si pamiatky, nielen 
v  tento deň. Keď poznáme svoju minu-
losť, tvoríme súčasnosť, ale predovšetkým 
pevné základy našej budúcnosti. 
Čas, keď sa vám Valaštiansky hlásnik do-
stane do rúk, bude časom, kedy oslavuje-
me jeden z  najdôležitejších medzinárod-
ných sviatkov - Medzinárodný deň žien.

Milé ženy, matky, manželky, staré 
mamy, dcéry, vnučky,

Medzinárodný deň žien je pre mňa a ve-
rím, že pre všetkých mužov dňom uzna-
nia a ocenenia žien na celom svete za 
prínos, ktorý každý deň prinášate spo-
ločnosti. Bez vás by život  nebol možný. 
Mnohí tento sviatok prirovnávajú k rôz-
nym farbám, napríklad Taliani k  žltej, 
ktorá symbolizuje ženskú silu a citlivosť, 

iní k  fialovej, pretože ste spravodlivé 
a  dôstojné, iní zas k  nádejnej zelenej, či 
bielej čistote. Podľa mňa vám patrí celá 
dúha. Buďte nám zdravé a krásne, také, 
aké ste vždy.
28. marca si pripomíname dnes tak často 
zatracované povolanie – Deň učiteľov. 
Profesia učiteľa je ale jednou z  najvzne-
šenejších profesií. Zahŕňa v  sebe povin-
nosť, potrebu a chcenie odovzdávať vždy 
novej a novej generácii nazbierané pozna-
nie a  životné skúsenosti o  tomto svete, 
s  cieľom nielen ho spoznávať, ale urobiť 
ho lepším, aby život prinášal viac rados-
tí, viac lásky a dobra. Na vyjadrenie môj-
ho uznania a obdivu k profesii pedagóga  
použijem citát neznámeho autora: „Uči-
telia sú tí, čo používajú samých seba ako 
mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich 
žiakov. Po tom, ako im umožnia prejsť, 
radostne sa uvoľnia a  povzbudzujú ich 
znovu, aby stavali svoje vlastné mosty.“ 
Vážení pedagógovia, ďakujem vám za vašu 
každodennú prácu, za hodiny strávené 
momentálne za počítačom, na sieťach, 
videoprezentáciách, ale aj za katedrou, 
za čas pri opravovaní písomiek, projekto-
vých aktivitách a mimoškolskej činnosti. 
Do ďalšej práce vám želám nielen veľa tr-
pezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa 
energie,  entuziazmu a pevného zdravia.
Nie je samozrejmosťou, že žijeme v mie-
ri, lebo sú mnohí, ktorí sú vystavení 
hrôzam vojny. Nie je samozrejmosťou, 
že sme zdraví, lebo sú mnohí, ktorí trpia 
najrozličnejšími chorobami. Nie je samo-
zrejmosťou, že máme dostatok, lebo sú 
mnohí, ktorí trpia biedou. Nie je samo-
zrejmosťou, že máme rodinu a priateľov, 
lebo sú mnohí, ktorí sú opustení a zabud-
nutí. 
Existuje skutočne tisíc dôvodov k tomu, 
aby človek prejavil vďačnosť za to, čoho 
všetkého sa mu dostáva a čo vôbec nie je 
také samozrejmé, ako sa pri povrchnom 
pohľade zdá. ĎAKUJEM!

Mgr. Peter Jenča, 
starosta obce

Pani učiteľke
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V každom vydaní Valaštianskeho hlásnika vás 
informujem o všetkých prácach a investíciách, 
ktoré pripravujeme alebo sú v realizácii. S urči-
tosťou vám hovorím, že neustále postupujeme 
dopredu, aj keď niekedy máme pocit, že stojí-
me na jednom mieste.
Koniec roka bol veľmi náročný. Vlani sme si 
predsavzali, že budú vypracované  projektové 
dokumentácie, ktoré by mali byť zas plynulým 
pokračovaním v  mojich predsavzatiach. Išlo 
o  vypracovanie novej projektovej dokumen-
tácie na dom smútku. Cieľom vypracovania 
dokumentácie bolo prepracovanie interiéru 
– predovšetkým „rozšírenie“ priestoru na se-
denie, teda zvýšenie kapacity, elektroinštalá-
cie, ako aj úpravy prostredia pred samotným 
domom smútku. Do súťaže sa nám prihlásil 
jediný uchádzač, ktorý navrhol riešenie, žiaľ, 
bolo potrebné predmetný návrh prerokovať 
v  stavebnej komisii, nakoľko išlo o  navýšenie 
finančných prostriedkov a  zároveň aj termínu 
vypracovania tejto dokumentácie. Určite však 
do konca marca dokumentácia  bude, a určite 
vám ju predstavíme. Ďalšie prípravné projekty, 
ktoré sme v  minulom roku riešili, boli zastáv-
ky Za ulicou, avšak tieto zrealizovala spoloč-
nosť, ktorá asfaltovala štátnu cestu. Veľmi 

V  mesiacoch 09. – 12./2021 Obec Valaská realizovala stavebné práce 
v  rámci investičnej akcie „Modernizácia hasičskej zbrojnice“. Predme-
tom projektu so štátnou dotáciou bolo technické zhodnotenie budovy 
a zníženie energetickej náročnosti objektu. Stavebné práce pozostávali 
hlavne zo zateplenia obvodových stien, zateplenia stropov, rozšírenia 
vykurovacieho systému a doplnenia vykurovacích telies. Práce boli re-
alizované externou firmou, ktorá získala zákazku vo verejnom obstará-
vaní. Veľký kus práce odviedli zamestnanci Technických služieb Valaská, 
hlavne pri vypratávaní povalových priestorov a provizórnom plachto-
vom zakrytí vežičky pred dažďom. V súčasnosti prebieha kolaudačné 
konanie stavby. 
V jarných mesiacoch je naplánované urobiť nový náter strechy, opraviť 
bleskozvod,  budovu označiť znakom a  nápisom Požiarna zbrojnica a 
pred budovou dokončiť terénne úpravy. 

Jaroslav Peťko

ČO NOVÉHO V OBCI
náročnou sa stala téma, pre nás pri zadávaní 
dosť jednoznačná a  jednoduchá – rozšírenie 
Tatranskej ulice. Samozrejme, nič nie je jed-
noduché a  bolo tomu tak aj v  tomto prípade. 
Ale máme dobré správy, dopracovali sme sa 
k  jednotnému záveru,  že bude možné rozšíriť 
predmetnú cestu, bude tam možné vybudovať 
chodník a  samozrejme, že obec bude chcieť 
vybudovať aj jednotné vstupy k  rodinným 
domom. Jediným veľkým problémom bolo 
vedenie plynu, ale aj plynári predbežný návrh 
schválili.  Druhým veľkým problémom – čisto 
technickým - bolo zatrubnenie potoka. Všetko 
sa dá projekčne vyriešiť, otázne je, čo to bude 
obec stáť. Nie sme jedinou obcou, ktorá sa 
spolieha na prostriedky Európskej únie. Takže 
do dvoch mesiacov predpokladáme vypraco-
vanie dvoch komplexných projektových štúdií, 
ktoré chceme riešiť až po vydanie stavebného 
povolenia.
Uvedomujem si naliehavosť budovania od-
stavných plôch predovšetkým v novej Valaskej.  
Problematikou sa zaoberáme viac než rok. 
Problém je ten, že sme dali urobiť aj štúdiu 
statickej dopravy v  našej obci, aby sme mali 
reálny podklad, kde a  akým spôsobom tieto 
plochy realizovať, problém sú opäť siete. Som 

presvedčený, že po vykomunikovaní si problé-
mu s príslušným stavebným úradom a predo-
všetkým plynármi, dospejeme aj k  samotnej 
realizácii v  tomto roku. Projektová dokumen-
tácia by mala byť vysúťažená a  spracovaná 
najneskôr do konca apríla. 
Začiatkom roka bola vyhlásená súťaž na reali-
záciu chodníka na Piesku, uvidíme, ako dopad-
ne, či súťaž budeme opakovať, alebo bude mať 
svojho víťaza.
V jarných mesiacoch technické služby predpri-
pravia miesta na vybudovanie vzorových sto-
jísk na komunálny a separovaný odpad a ná-
sledne budú v troch lokalitách aj vybudované. 
Koncom februára nám bude zhotoviteľom 
predložená aj projektová dokumentácia na 
TAJCH, čo vám samozrejme predstavíme, s re-
alizáciou počítame v  rámci budúcich výziev 
v oblasti cestovného ruchu, či iných. 
Určite v  jarných mesiacoch začneme s  práca-
mi vybudovania bezbariérového prístupu do 
zdravotníckeho zariadenia.  
A v závere, v obci bude možné od jarných me-
siacov využívať tzv. Z BOX-y, slúžiace zásielko-
vej spoločnosti Packeta Slovakia, s. r. o., kde si 
budete môcť odoslať, resp. prijať balík, či aké-
koľvek zásielky. Táto služba bude občanom do-
stupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
O ďalších veciach vás budem informovať prie-
bežne. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

realizuje dopytovo orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby II.

v obci Valaská

Trvanie projektu:

december 2021 – november 2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

MODERNIZÁCIA 
požiarnej zbrojnice



zboru zistiť vlastníka vozidla a po následnom vyzvaní 
vlastníka sa vozidlo z miesta odstránilo. Neustále však 
pribúdajú nové dlhodobo odstavené nepojazdné 
automobily, preto vás vyzývame, aby ste tieto nepo-
jazdné vozidlá a vraky 
odovzdali napríklad 
autorizovaným fir-
mám na spracovanie 
starých vozidiel. Obec 
má identifikovaných 
všetkých vlastníkov 
dlhodobo odstave-
ných automobilov a 
vrakov a ak vozidlá na 
základe výzvy od obce 
z  miesta neodstránia, 
budú odtiahnuté na 
ich vlastné náklady.

Mgr. Janka Maličká
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Obec Valaská sa neustále zaoberá problematikou 
vrakov a dlhodobo odstavených nepojazdných áut, 
ktoré sú nežiaduce z  estetického hľadiska, veľakrát 
zaberajú parkovacie miesta alebo sú odstavené na 

zelených plochách, 
kde dochádza k úniku 
rôznych kvapalín do 
pôdneho podložia. Vo 
väčšine prípadov sa 
obci podarilo so sú-
činnosťou policajného 

Mnohí obyvatelia našej obce sa 
na nás obracajú s prosbou o radu, 
kde sa majú dať ošetriť, keď ich 
lekár neordinuje. Ide hlavne 
o  zubnú ordináciu. Svoju činnosť 
ukončila k  31. 8. 2021 dlhoročná 
super zubná lekárka  MUDr. Vierka 
Weissová. Obvod bol prerozdele-
ný podľa jednotlivých obcí. Naša 
celá obec  patrí  odvtedy k MUDr. 
Miroslave Košíkovej – Prodental, 
s. r. o., ktorá ordinuje na Brezen-
skej ulici č. 8705/1 v  Brezne. Je to 
dom oproti katastrálnemu úradu. 
Podľa vyjadrenia samosprávne-
ho kraja je to tak, že do ktorého 
obvodu patríte, tak ten lekár je 
vás povinný ošetrovať. Informá-
cie prerozdelenia máte možnosť 
pozrieť na stránke samospráv-
neho kraja /www.e-vuc.sk/bbsk/
zdravotníctvo/kto-je-moj-le-
kar-zdravotne-obvody.html?pa-
ge_id=129813.
Zdravotná dokumentácia pa-
cientov je archivovaná v  archíve 
Úradu BBSK. Nový poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti si ju môže 
vyžiadať na adrese: Úrad BBSK, 
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bys-
trica, alebo na e-maili: lucia.bul-
lova@bbsk.sk, telefónny kontakt: 
048/4325130.
Týmto vám dávame na vedo-
mie, kde patríte a kde by ste mali 
navštíviť  ambulanciu zubného 
lekárstva.
Som rada, že nám dôverujete, pý-
tate sa a obraciate sa na nás.  So-
ciálna komisia a referát sociálnych 
vecí obce urobí všetko preto, aby 
sme vám pomáhali i naďalej. 
Za spoluprácu vám ďakuje 

Blažena Pastírová - predsedníčka 
komisie

Od januára 2022 obec zmenila 
odvozcu zmesového komunál-
neho odpadu z  rodinných do-
mov zo 110 litrových a  120 
litrových nádob. V  súčasnosti 
vykonáva tento zber zmesové-
ho komunálneho odpadu zdru-
ženie obcí Ekológ. Z uvedeného 
dôvodu môže byť odpad od-
vezený s  oneskorením, ako to 
bolo zaužívané v minulosti. Ak 
vám nádoba nebude odvezená, 
nahláste túto skutočnosť na 
obecnom úrade. Ďakujeme za 
pochopenie.

Mgr. Janka Maličká

O Z N A M
Vážení čitatelia Valaštianskeho hlásnika, vážení ob-
čania!
   Dávame vám na známosť, že v našej obci pri OcÚ 
opäť pracuje SPOZ -  Spolok pre občianske záleži-
tosti. V náplni našej činnosti je pomôcť obci a obča-
nom pri organizovaní  rôznych kultúrnych podujatí,  
pri oslavách, stretnutiach, oceneniach, spomienko-
vých akciách, jubileách, uvítaniach do života, svad-
bách, posledných rozlúčkach pri úmrtiach a i. Čo sa 
týka pohrebov, odporúčame pri ohlásení úmrtia 
povedať na matrike, či si rodina želá rozlúčku od 
obce. Ak áno, pani matrikárka vám dá kontakt na 
členku SPOZ-u, ktorá túto rozlúčku bude robiť. Tre-
ba  k tomu načrtnúť životopis zosnulého, všetko čo 
chcete, aby sa tam nachádzalo, prípadne aj obľúbe-
nú hudbu, pieseň, ktorá tam má zaznieť. Tieto infor-
mácie môžete nechať aj na matrike alebo v knižnici, 
ale najlepšie je dohodnúť sa s členkou SPOZ-u, kto-
rá rozlúčku bude robiť. 

Sme tu pre vás, milí občania. 

Každý deň prináša rôzne udalos-
ti. To, čo vám chcem povedať, sa 
skutočne stalo a  stáva. Je to sku-
točnosť, z  ktorej by sme si mali 
odniesť ponaučenie. Nebudem 
nikoho menovať. Vo chvíľach,  keď 
potrebujeme pomoc, nerozmýš-
ľame nad dôsledkami, ale koná-
me pudovo – seba zachraňujúco. 
Vtedy túto našu potrebu pomôcť 
nám starším a  slabším využijú 
manipulátori a  ľudia, ktorí vedia 
zneužiť situáciu potreby „pomá-
hať“. Prídu ku dverám a  ponúknu 
svoju pomoc. Najprv nezištne, ale 
potom za odplatu vykonajú pre 
nás niektoré služby, čo sa týka 

Dňa 24. 01. 2022 bola komisii predstavená prezentá-
cia Urbanistických štúdii Pod Hrbom a Pod Lipovou 
Ing. architektom Miloslavom Šimánekom. Prítom-
ných oboznámil, že urbanistická štúdia slúži ako pod-
klad na zapracovanie do územného plánu a predsta-
vil detailnejšie  jednotlivé návrhy v lokalitách. Projekt 
môže byť uskutočnený na etapy. Následne odpove-
dal aj na kladené otázky poslancov obecného zastu-
piteľstva, týkajúcich sa tejto štúdie.
Ďalšie stretnutie komisie bolo dňa 03. 02. 2022 za 
prítomnosti projektanta, architekta  Ing. Turčana, 
kde nám bol odprezentovaný návrh verzií projektu 
stavebných úprav na dome smútku.  Taktiež sme boli 
informovaní o projektovej dokumentácii telocvične 
Základnej školy Jaroslava Simana, ulice Tatranskej 
a Tajchu Valaská.
V mene celej stavebnej komisie želám všetkým 
úspešný rok 2022 pri realizácii naplánovaných pro-
jektov.

Predseda komisie Martin Krupa

Problematika dlhodobo odstavených áut v obci Dávame 
do pozornosti

 Zasadnutie Komisie pre rozvoj obce, 
stavebný poriadok a územný plán 

pri OcÚ Valaská

Oznam o zmene 
odvozcu zmesového 

komunálneho odpadu
Prosím, pozorne prečítajte

nákupu potravín, vynesenia sme-
tí, donesenia liekov a  podobne. 
Tak sa k vám priblížia nebadane 
a  preskúmajú vašu domácnosť 
a  získajú si vašu dôveru. Potom 
si vypýtajú peniaze na požičanie. 
Vrátiť však už ale nevedia, lebo si 
myslia, že my starší si už nepamä-
táme, koľko si u nás požičali. Takto 
zneužívajú seniorov. Mnohí starší 
nemajú v blízkosti svojich príbuz-
ných, a tak sa im hodí ponúknutá 
„pomoc“. Toto sa skutočne stalo 
a  nie v  jednom prípade v  našej 
obci, a  preto vás týmto článoč-
kom chcem osloviť a  upozorniť 
na podvodné jednania niektorých 

takýchto nepoctivých ľudí. Dá-
vam vám do pozornosti, že v dedi-
ne máme opatrovateľskú službu, 
ktorá jediná vie a môže poskytnúť 
odbornú starostlivosť, čo sa týka 
sociálnych služieb. Máme stále 
opatrovateľky, ktoré sú kvalifiko-
vané a  rady vám pomôžu. Nie je 
nič podradné, keď si niekto požia-
da o  sociálnu službu – opatrova-
nie. Takto si zabezpečíte istotu, 
že vás niekto navštívi, pomôže 
vám a  ide s  vami na prechádzku. 
Pritom vás neokradne a  nezne-
užije vašu dobrotu. Týmto aj vaši 
príbuzní môžu byť spokojní, že je 
o vás postarané v domácom pro-
stredí. 

B. Pastírová 
predsedníčka soc. komisie
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TECHNICKÉ SLUŽBY
VALASKÁ

TECHNICKÉ
SLUŽBY
VALASKÁ

INFORMUJÚ
Počas zimného obdobia venu-
jeme prevažnú časť našej práce 
starostlivosti o  obecné komuni-
kácie. Pluhujú sa cesty, čistia sa 
chodníky a schody, či po obci tak 
aj po našom cintoríne. Jednodu-
cho staráme sa o to, aby sme mali 
vždy čistú obec. No pri tejto tzv. 
zimnej údržbe treba brať do úva-
hy zopár faktov, ktoré si občania 
často neuvedomujú, a  práve pre-
to si myslia, že sme na tú -  ktorú 
ulicu zabudli. Ubezpečujeme vás, 
že vždy zabezpečíme každú ulicu 
a aj každý chodník, no nedá sa to 
urobiť hneď. V prípade, že napad-
ne v obci väčšie množstvo snehu, 
pracovníci technických služieb 
sa riadia plánom zimnej údržby, 
ktorý je vypracovaný a verejne do-

stupný pre každého, kto si ho chce 
prečítať. Plán zimnej údržby urču-
je, ktoré komunikácie sú prioritné 
z  hľadiska prístupnosti v  prvom 
rade pre záchranné zložky a  ich 
techniku. Ako ďalšie sú prioritné 
zdravotné strediská, príjazdové 
komunikácie pre hromadnú do-
pravu, zásobovanie obchodov 
potravinami a  školy. Až keď sú 
menované úseky zabezpečené, 
prichádzajú na rad všetky ostatné 
časti obce bez rozdielu. Preto sa 
nikto nemusí báť, že sneh nebu-

de odprataný práve spred jeho 
domu. No ale nielen už spomína-
ná zimná údržba je našou náplňou 
v priebehu zimy. Postupne sa pri-
pravujeme na príchod jari, či už za-
slúženou údržbou techniky,  ktorá 
je celoročne využívaná, ale aj ná-
kupom novej. Samozrejme práce 
máme naozaj neúrekom. V  pod-
state, za všetkým, čo sa v obci deje, 
stoja v  pozadí technické služby. 
Za posledné obdobie sme zreno-

vovali rampu pri 
fare, ktorá bola 
v dezolátnom sta-
ve, vymenili  sme 
n e v y h o v u j ú c e 
dopravné zna-
čenie. Pomáhali 
sme s  technikou 
pri stavaní strom-
čeka na hasičskej 
zbrojnici, ktorý 
kvôli jeho veľkos-
ti nebolo možné 

dostať hore ručne. Za posledné 
týždne nás potrápila hlavne opra-
va miestneho rozhlasu na Piesku. 
Kde sa po dňoch pátrania zistilo, 
že je pretrhnuté prívodné vedenie 
nad bývalými kravínmi v  nedo-
stupnom teréne. Nakoniec všetko 
dobre dopadlo a na Piesku je roz-
hlas opäť funkčný. Ďalším väčším 
projektom bolo vytvorenie klziska 
pre deti v  materskej časti obce, 
kde hlavnou myšlienkou bolo 
vytvoriť ľadovú plochu pre deti 
z  materskej časti obce a  Piesku, 
práve kvôli tomu, že klzisko na 
sídlisku je od nich dosť vzdialené. 
Do tohto projektu sme sa pustili 
ihneď po konzultácii so starostom. 
Keďže išlo o prvý pokus o vytvore-
nie klziska na tomto mieste, stretli 
sme sa s niekoľkými malými prob-
lémami, ktorým ale na budúci rok 
ľahko predídeme. Veríme, že sme 
potešili nejedného malého korču-
liara.                              Michal Lengyel
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Hasičský zbor z Valaskej  bol vždy v popredí a na 
vysokej úrovni. Inak tomu nie je ani dnes. Svedčí 
o tom najmä fakt, že zásahová jednotka Dobro-
voľného hasičského zboru obce Valaská je ako 
jediná v okrese Brezno zaradená do kategórie A  
v  celoplošnom rozmiestnení síl a  prostriedkov, 
keďže spĺňame všetky podmienky pre toto za-
radenie. Málokto ale vie, čo to znamená. Okrem 
materiálno-technického vybavenia, ktoré musí-
me mať v perfektnom stave a odbornej pripra-
venosti našich členov, je tu ešte 
mnoho vecí,  ktoré musí taký 
A-čkový  zbor spĺňať. Jednou 
z najprísnejších je asi schopnosť 
jednotky vykonať výjazd do 10 
minút od ohlásenia udalosti.  
Ďalej je tu samozrejme zdra-
votná spôsobilosť, ktorú musia 
všetci naši členovia preukazo-
vať každý rok, a  mnoho iných 
odborných skúšok, ktoré musia 
absolvovať. Rok 2022 nám za-
čal celkom zhurta, len za prvých 
5 týždňov sme zasahovali pri 
5-tich udalostiach, z  čoho boli 
4 požiare a  1 technický zásah 
sprejazdňovanie komunikácie 
od popadaných stromov. Čo sa týka požiarov, 
ktoré tvoria každoročne 70 % našich výjazdov, 
je pri nich potrebné mnohokrát používať dýcha-
cie prístroje, ktoré smú používať len oprávnené 
osoby. Práve preto sa začiatkom februára tohto 
roku zúčastnili naši členovia na výcviku pou-
žívateľov autonómnych dýchacích prístrojov 
v Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva 
vnútra v Žiline. Sme šťastní, že po niekoľkých ro-
koch sa podarilo, aj keď len sčasti, zrekonštruo-
vať našu hasičskú zbrojnicu, ktorá si to už zaslú-
žila. Aj keď ešte nie je úplne dokončená, a chýba 
pár detailov, ktoré môžeme očakávať s prícho-

Ďakujeme za dôveru
dom jari, už teraz sme vďační zato, že sa tento 
krok podnikol. Popri rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice sme sa rozhodli, že dáme zreštaurovať 
jej dominantu, drevenú sochu patróna hasičov 
sv. Floriána, ktorá už v týchto dňoch stojí opäť 
na svojom čestnom mieste. No asi najväčšou 
novinkou v našom hasičskom zbore je automa-
tický externý defibrilátor (AED), ktorý máme za-
radený do výbavy len pár dní. Aj keď pevne verí-
me, že ho nebudeme nikdy potrebovať, je našou 

povinnosťou byť 
pripravení  pomáhať 
aj v  prípadoch, kedy 
môže byť AED nápo-
mocný. V  uplynulých 
dňoch sa naši čle-
novia s  novým AED 
podrobne zoznámili 
a  boli preškolení na 
jeho používanie, no 
čaká nás ešte ďalšie odborné školenie v  spo-
lupráci so záchrannou službou, aby sme boli 
vždy pripravení pomáhať tam, kde je to po-
trebné. Tým, že nám AED obec zakúpila sme 
náš zbor opäť posunuli o  krok vpred, a  preto 
by sme chceli srdečne poďakovať vedeniu obce 
a poslaneckému zboru za dôveru, ktorú do nás 
týmto krokom vložili.

Michal Lengyel



ju uviažem doma o nohu. Terka mala 
v dorasteneckej a juniorskej kategórii 
na vrcholných podujatiach viacero vyni-
kajúcich výsledkov v top 10, či už v zime 
na lyžiach, v letnom biatlone v krose, ako 
aj na kolieskových lyžiach, čo je dobrý 
predpoklad dobrej športovej výkonnosti 
pri prechode do seniorskej kategórie. 
Terka sa zúčastňovala aj na rôznych škol-
ských atletických pretekoch a cezpoľných 
behoch, kde sa jej tiež darilo a aj som túto 
jej aktivitu podporovala, lebo z tréningo-
vého hľadiska to bol vždy skvelý tréning. 
Netreba sa v mladšom veku hneď špecia-
lizovať len na daný šport. Je dobré, keď 
je mládež všestranná. V mládežníckych  
kategóriách sa presadzuje jednoduchšie 
ako v tej seniorskej kategórii. Tréningy 
ešte nie sú tak náročné a aj konkurencia 
tých najlepších športovcov nie je taká 
veľká a vyrovnaná, ako to môžeme aktuálne vidieť v seniorských 
kategóriách. Ale Terka sa nestratila ani v seniorskej kategórii aj 
napriek tomu, že sa v priebehu jej športovej kariéry nevyhla dvom 

vážnejším zraneniam (otvorená zlomenina kľúčnej kosti a operá-
cia kolena). Dokázala viackrát bodovať vo svetovom pohári, na 
Majstrovstvách Európy sa umiestnila na peknom 6. mieste, na 
Európskom pohári si vybojovala čistou streľbou 4. miesto a v ne-
poslednom rade sa veľkou mierou podieľala na viacerých skvelých 
úspechoch v štafetových pretekoch. Zimomriavky na tele mám 
dodnes, keď si spomeniem na tú nezabudnuteľnú ženskú štafetu 

na posledných ZOH v Pyeongchangu 
(KOR) v roku 2018. Pred štartom sa ma 
komentátor STV opýtal, že s akým vý-
sledkom by som bola spokojná a ja som 
odpovedala, že by som si veľmi priala, aby 
dievčatá vyrovnali doterajšie štafetové 
maximum, čo predstavovalo 4. miesto 
na ZOH v Nagane v roku 1998 získané 
štvoricou dievčat (Halinárová, Muríno-
vá, Kutlíková, Mihoková). Obaja sme sa 
pousmiali a v duchu si pomysleli, že to 
môže byť len sen, lebo dievčatá sa dovte-
dy nikdy neumiestnili v top 6. Ale zázraky 
sa dejú a ženská štafeta sa umiestnila na 
neuveriteľnom 5. mieste (od vysnívaného 
4. miesta nás delilo len 9 sekúnd) a  Terka 
k tomuto skvelému výsledku prispela veľ-
kou mierou. Aj keď sa jej v individuálnych 
pretekoch veľmi nedarilo, v štafete podala 
svoj životný bežecký aj strelecký výkon. 

Bol to veľký zážitok a myslím si, že aj Terka na túto neuveriteľnú 
štafetu veľmi rada spomína, lebo výsledok na ZOH sa vysoko cení.

Anna Murínová
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Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme osobnosti obce Valaská

CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ
Mgr. Terézia Poliaková

Rodičia  ju prihlásili na biatlon do Osrblia. Vo veľkom  
kolektíve detí ju biatlon nesmierne bavil. Svoje prvé 
úspechy dosiahla už v  žiackej kategórii. Prvých veľ-
kých pretekov v zahraničí sa zúčastnila na MS junio-
rov a kadetov ako pretekárka Klubu Valaská - Osrblie,  
kde obsadila 8. miesto vo vytrvalostných pretekoch. 
Naučila sa, že spoliehať sa na športové šťastie nestačí, 
za jej  každým športovým úspechom sa skrýva tvrdá 
práca, doslova drina a  pot. Neskôr s  prestupom do 
ženskej kategórie prestúpila do Dukly Banská Bystri-
ca. K jej najväčším úspechom patrí:
5. miesto v  štafete na ZOH v  Pyeongchang v  roku 
2018,
6. miesto v štafete na MS v Ostersunde v roku 2019,
6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na ME v Estón-
sku v roku 2015,
4. miesto vo vytrvalostných pretekoch na Európskom 
pohári v Rakúsku v roku 2016.
Starosta obce udelil  CENU STAROSTU OBCE  Valaská  
Mgr. Terézii Poliakovej  za úspešnú reprezentáciu na-
šej obce doma i  v  zahraničí v  oblasti biatlonového 
športu.

Mgr. Štefánia Piliarová

Terezka bola neuveriteľný dráč
Po skončení mojej športovej kariéry po ZOH v  Toríne v roku 2006 
som sa rozhodovala, či zostanem ešte pri biatlone a pomôžem pri 
výchove mladých biatlonových talentov, alebo pôjdem inou život-
nou cestou. Bolo mi ľúto len tak zahodiť všetky moje skúsenosti, 
a tak som sa rozhodla zostať aj naďalej pri biatlone ako trénerka 
mládeže. Slovenský zväz biatlonu mi hneď v júni 2006 zveril na 
starosť ženské dorastenecké reprezentačné družstvo, ktorého 
členkou bola aj Terka Poliaková. V tíme bolo 9 dievčat z celého Slo-
venska a kompletné družstvo sa stretávalo len na reprezentačných 
sústredeniach, ale Terka s ďalšími tromi tímovými kolegyňami sa 
pod mojím vedením zúčastňovali na každodennom tréningovom 
procese v Osrblí a jeho okolí. Bolo to už veľmi dávno, viac ako 
pred 16 rokmi, ale na prvý kontakt s Terkou si pamätám dodnes. 
Na prvom oficiálnom stretnutí, kde ma vtedajší prezident SZB 
predstavil tímu ako ich novú trénerku, Terka chýbala, takže prvý 
kontakt sa posunul na nasledujúci prvý tréningový deň. Prišla ako 
veľká voda a jej prvé slová boli: ,,Ahoj, mám ti tykať či vykať?“ Ja 
som odpovedala, že si budeme vykať a Terka: ,,Aha, tak dobrýýý.“ 
Prišlo mi to veľmi komické a zároveň som hneď vedela, že to bude 
veľmi živé dievča. Ešte aj teraz, keď si na to obe spomenieme, tak 
sa na tom smejeme. Nebola som Terkinou trénerkou počas jej celej 
športovej kariéry, ale vždy som jej bola nablízku, a keď požiadala 
o pomoc, nikdy som neodmietla. S Terkou sa mi ako so športovcom 
spolupracovalo dobre, bola ambiciózna, obrovský dráč a veľmi 
poctivý športovec. Nepamätám si, že by niekedy tréning oklamala, 
práve naopak, aj keď mala oddychovať, vždy ušla - či už na bicyk-
el alebo behať. Často som jej hovorila, že má aj oddychovať, lebo 

Terezka Poliaková  aktívnu  športovú  činnosť vymenila za najkrajšiu  -  materskú. Vlani sa 
jej narodila dcérka, ktorá má rovnaké meno a ktorá bude možno pokračovať v maminých 
šľapajach. 
Terezka, prajeme vám pevné zdravie  a veľa  osobných úspechov.

Terézia Poliaková bola, podľa slov otca Samka,  veľmi hyperaktívne dieťa. Neposedné,  ale pohybovo nadané. Preto sa rodičia 
rozhodli  podporiť ju v športovej činnosti a zvíťazil biatlon. Zaspomínal si na úplné začiatky, keď mladá Terka ako 9-ročná začala 
trénovať spolu s Maťkou a Deniskou Darmovou, a Luckou Šimovou. Ich prvý tréner bol p. Molčan, neskôr p. Leitner. 
Začiatky neboli určite jednoduché a ľahké, ale Terezka si aj  vďaka priateľskej a svedomitej povahe našla cestu nielen medzi 
dievčatami, ale aj trénermi. Biatlon – letný alebo zimný si vyžaduje nielen vynikajúcu kondíciu, ale aj strelecký kumšt. A kto 
by vedel o Terezke povedať viac, ako jej trénerka, pani Anka Murínová? Po oslovení ani na chvíľu nezaváhala a poslala nám jej 
spomienky na túto úspešnú športovkyňu. 
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CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ
Doc. Pavol Tužinský

Pán docent  Pavol Tužinský sa venuje oper-
nému, orchestrálnemu a zborovému dirigo-
vaniu. Bol asistentom dirigenta v Opere SND, 
neskôr prijal angažmán v operete Národní-
ho divadla moravskoslezského v Ostrave a v 
Štátnej opere Banská Bystrica. Tu naštudoval 
množstvo diel prevažne talianskej opernej li-
teratúry (Verdiho Arolda a Ernani, Leoncaval-
lových Komediantov...), v Opere SND uviedol 
Benešovu operu The Players v slovenskej 
premiére. Spolupracoval so Slovenskou 
filharmóniou, Symfonickým orchestrom 
Štátnej opery v Banskej Bystrici. Bol šéfdiri-
gentom Symfonického orchestra J. Cikkera v 
Banskej Bystrici, v rokoch 1983 – 1990 viedol 
Komorný orchester slovenských učiteľov. 
Spolupracoval so Speváckym zborom mesta 
Bratislavy a so speváckym zborom Technic-
kej univerzity v  Košiciach CollegiumTech-
nicum. V období 1987 – 1989 viedol spolu 
s Jozefom Búdom miešaný spevácky zbor 
CANTUS. Predstavil sa vo viacerých krajinách 
sveta (Nemecko, Taliansko, Izrael, Maďarsko). 
Patrí k dlhoročným spolupracovníkom Ná-
rodného osvetového centra v Bratislave. Je 
pravidelným členom odborných porôt na 
celoštátnych súťažiach a lektorom dirigent-
ských kurzov organizovaných NOC, predse-
dom poradného zboru pre inštrumentálnu 
hudbu a členom poradného zboru pre zbo-
rový spev.  Pedagogicky pôsobil na Konzer-
vatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v súčas-
nosti je docentom na Katedre kompozície a 

S  naším rodákom, doc. Pavlom  Tužinským, 
sa poznám až od študentských čias, kedy sme 
na  konzervatóriu – každý svoj nástroj a kaž-
dý vo  svojom ročníku, študovali. Zámerne 
píšem až od..., lebo svoje hudobné nástroje 
sme poznali lepšie, ako vzájomne samých 
seba. Vlastne ešte vtedy vôbec, i  keď sme vo 
Valaskej bývali od seba na vzdialenosť 100 
metrovej bežeckej trate. 
Chvály o  kvalitách hry na husliach a  klavíri 
som na škole hneď započul a  tiež jeho po-
hotovosti hrať z  listu improvizácie na organ. 
V  sakrálnom prostredí sa tento vzťah k  du-
chovnej hudbe prirodzene pestoval a odvíjal 
aj zásluhou jeho otca – organistu a organára. 
Prirodzený muzikálny talent pretekajúci srd-
com a  vyjadrený gestom rúk prirodzene vy-
ústil do dirigentskej kariéry, ktorá začínala 
v  SND a  pokračovala cez Opavu do Banskej 
Bystrice vo funkcii šéfdirigenta.
Pri stretnutiach s  ním mi jeho pokora pred 
umením a náš lokálpatriotizmus často umož-

nil poodhaliť čo-to nielen z dirigovania samot-
ného, ale aj niečo z  tajomstiev hudby, ktorá 
poodkrýva svoje krásy často len vnímavým 
a citlivým ľuďom. Ten dar  - na to vedieť pou-
kázať a vysvetľovať obrazne, tie tajomstvá má 
bohato v sebe obsiahnuté. Takže z nášho pria-
teľstva som mával a mám vždy potešenie a po-
naučenie zároveň. Ak som sa posunul v hudbe 
niekam ďalej, je to veľkou mierou jeho zásluž-
ný počin a teda srdečná vďaka za to, Pavol. 
Vrátim sa ešte k rodnej kolíske a domovu rod-
nému. Veď domov je hlavne o  pocite, kde ste 
prijatí ľuďmi a nielen, že ste sa narodili na urči-
tom mieste. V jeho prípade sa obidva momenty 
spájajú v jedno a jeho ochota pomôcť kedykoľ-
vek a kdekoľvek je veľmi zjavná a samozrejmá. 
Korene, ktoré nás držia pri vytváraní stôp vo 
vlastnom živote, a z nich aj skúsenostne čerpá-
me miazgu, nás nakoniec motivujú a priťahu-
jú navracať sa a vracať s vďakou všetko, čo sme 
nadobudli bez nároku na odmenu. 
Tomu sa povie vďačnosť a  nezištnosť a  tiež 

pokora s  vedome pestovanou skromnosťou. 
Nuž takto si je človek vedomý, že čo získal, 
nemá od seba a je aj niečo vyššie a viac ako 
sme my – steblá vo vetre. Inými slovami, môj 
obdiv patrí nielen jeho odbornej, ale ľudskej 
osobnosti, pretože poznáme mnohých profe-
sionálov vo svojom „fachu“, ale sú cudzími vo 
vlastnom.
Jeho až osvetová práca v  umeleckej oblasti 
našla výstižné vyjadrenie v  podobe lokál-
nych, ale aj celoštátnych ocenení. Napr. Cena 
mesta Banskej Bystrice, alebo za aktívnu čin-
nosť v sakrálnej hudbe ako prínos do duchov-
nej oblasti v podobe medaily  FraAngelico.
Tak, taký  je náš rodák, doc. P. Tužinský, z po-
hľadu môjho a  budem veľmi rád, keď bude 
dlhé, dlhé roky ešte v zdraví takto pôsobiť na 
scéne hudobnej aj pedagogickej v  prospech 
ľudí, ktorí ho potrebujú a ktorým prináša ra-
dosť.
Vďaka, Paľko! Buď zdravý!

Ján Jenča

Keď sa v našej obci povie meno Pavol Tužinský, tak pri tomto mene viacerým z nás na-
padne viacero skutočností, spomienok či rozhovorov. Dirigent, pedagóg, vysokoškol-
sky vzdelaný človek, svetobežník a mohol by som pokračovať, no ja si dovolím povedať, 
že je to človek, ktorý je nielen telom, ale aj srdcom hrdý Valašťan!
Veľmi ma teší, že vedenie obce a následne poslanecký zbor odobril môj návrh na nomi-
náciu pána doc. Tužinského na cenu starostu obce. No a kto vlastne je pán docent? Tak 
nech sa páči, vážení čitatelia, prečítajte si.

dirigovania zboru Fakulty múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici a hosťu-
júcim dirigentom v Opere SND.

Priatelia, tak čo si myslíte, zaslúžil si ocene-
nie? Podľa môjho názoru, áno, a  právom. 
Právom sme hrdí, že aj on je naším rodákom 
a viem, som o tom presvedčený, že aj on je 
hrdým Valašťanom! A to bol môj hlavný dô-

vod, prečo som pána docenta navrhol oce-
niť. 

PaedDr. Matúš MAGERA
predseda MOMS Valaská
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Čas letí veľmi rýchlo. Deň za dňom, rok za rokom. Uvedomíme si to 
pri niektorých míľnikoch a jubileách. Vianočné sviatky  pominuli, začal 
nový rok a s ním nádej, že pandémia zmizne  a my sa budeme spoloč-
ne stretávať, navštevovať a plánovať  kultúrno-spoločenské podujatia, 
ktoré sa aj uskutočnia. 
K jedným z najvýznamnejších dní našej obce patrí jej oslobodenie 6. 
marca  1945. Už 77 rokov uplynulo odvtedy, ako tu zomierali nevinní 
ľudia, aby sme my žili.
Mladšia  generácia si útrapy vojny, strach o holý život, neistotu, žiaľ 
zo straty blízkych a hlad nepamätá.  V škole sme sa učili o druhej sve-
tovej vojne, čítali sme knihy, počúvali príbehy, ktoré nám rozprávali 
starí rodičia, navštevovali pamätné miesta.  Žiaľ, žijúcich pamätníkov 
prirodzene ubúda a je na nás všetkých, aby táto história nevybledla, 
aby sme k nej pristupovali s veľkou pokorou a úctou. Vojna si vyberá  
veľmi krutú daň, a preto by sme si mali tento medzník pripomínať stá-
le a snažiť sa, aby budúce generácie vojnu nikdy nepoznali.  
Aj tento rok sme si pripomenuli  oslobodenie našej obce spomienko-
vými oslavami a pietnym aktom položenia kytíc k pomníkom padlých 
hrdinov, ktorí položili to najcennejšie, čo mali – svoje životy. 

Danka Králiková

Prihováram sa vám dnes nielen ako predseda Miestnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov, ale najmä ako občan, ro-
dák z Valaskej, ktorého rodné korene siahajú hlboko do minulosti našej 
obce.
Každoročne sa stretávame pri pomníkoch padlým v I. a II. svetovej vojne, 
aby sme si uvedomili dôležitosť poznania vlastnej histórie a nezabudli 
na etapu, zapísanú do kroniky našej obce krvavými písmenami. Záro-
veň dnešok vnímam ako oslavu mieru a slobody, ktoré mnohí neraz 
berieme ako prílišnú samozrejmosť, hoci tieto boli tvrdo vybojované za 
cenu tých najväčších možných obetí. Aj tie najhoršie obdobia našej his-
tórie majú svojich hrdinov a my im už tradične vzdávame úctu. Jedným 
dychom však treba dodať, že hrdinami boli aj tí, ktorí vojnu síce prežili, 
no navždy poznačila ich osudy stratou rodiny, priateľov alebo vlastného 
zdravia. Našu úctu a obdiv si aj po 77 rokoch slobody zaslúžia všetci, 
ktorí v niekoľkomesačných bojoch prejavili odvahu a ochotu pomáhať 
druhým. Všetci, ktorí aj v pohnutých časoch stáli na strane spravodli-
vosti a až do posledného výstrelu dokázali ostať v prvom rade ľuďmi. 
No bilancia výstrelov, bilancia utrpenia, ktoré prežívali obyvatelia našej 
Valaskej sú hrozivé a v dnešnej dobe nepredstaviteľné. Nie preto, lebo 
sa to stalo v dávnej minulosti, ale preto, lebo tieto udalosti sa dotýkali 
priamo našich predkov, našich starých rodičov a rodičov, mužov, žien 
a detí, ktorí žili v našej Valaskej.

Milí spoluobčania,
minulosť našej obce je neodmysliteľne spätá s útrapami ľudí, ktorí pre-
žili vojnu, preto ju treba poznať a poučiť sa z nej. Valašťania ani v ťažkej 
dobe nezabúdali na to, čo je v živote dôležité. Pridali sa na stranu spra-
vodlivosti, aktívne sa zapájali do príprav národnooslobodzovacieho 
boja, pridávali sa k partizánskej skupine Ernesta Bielika. Náš rodák Jo-
zef Štefánik - Gucer viedol organizátorov partizánskeho hnutia z mies-
ta vysadenia na Prašivej do priestorov nad Podbrezovú. V obci vznikol 
9-členný revolučný národný výbor na čele s jej predsedom Cyrilom Kr-
byľom a miestni všemožne pomáhali okolitým partizánskym oddielom. 
Vo Valaskej zostala aj po vyhlásení SNP partizánska základňa, sem sa 
vracali partizánske skupiny z  bojových línií na doplnenie mužstva. Po 
potlačení SNP našu obec nemecké vojská obsadili už v  októbri 1944 
a na Vianoce 25. decembra1944 bolo v našej obci umiestnených 1500 
vojakov, Nemcov, Maďarov a  vlasovcov – prívržencov gen. Vlasova, 
ktorý kolaboroval s nemeckou armádou. V  januári do obce dorazili aj 
frontové jednotky a Nemci si vytvorili svoje veliteľstvo. Využívali polohu 
Valaskej na prepady do Nízkych Tatier, neďalekého Osrblia a smerom na 
Tri vody. Obyvateľstvo žilo v strachu a pod stálym útlakom okupačných 
vojsk. Pod hrozbou najvyšších trestov museli zabezpečovať odvádzanie 
proviantu, dopravu osôb a materiálu, bola nariadená pracovná povin-
nosť. Blížil sa koniec januára a miestni s obavami sledovali, čo sa deje 
v Brezne. Dunenie výbuchov a streľba neveštili nič dobré, a keď vstupom 

oslobodzujúcej sovietskej a rumunskej armády do Brezna Nemci a Ma-
ďari nariadili ústup, strach a obavy obyvateľov Valaskej boli ešte väčšie. 
Ustupujúce vojská obsadili strelecké stanovištia pri Brezne na Banisku a 
na okolitých kopcoch Čachovo, Diel, Skalka a Vagnár. Mínomety mali 
umiestnené priamo vo Valaskej, delá na Piesku a na Štiavničke, z Pod-
brezovej po trati operoval pancierový vlak. Odpor trval až do 25. febru-
ára, kedy boli pozície okupačných vojsk zatlačené z Brezna do Valaskej. 
Oslobodzujúce vojská sa ale nezadržateľne blížili cez Tále na Hornú 
Lehotu a Čiernym Hronom na Hronec. Keď občania postrehli, že Nemci 
podmínovali most cez Hron, s nasadením vlastných životov zachraňo-
vali cennosti z miestneho kostola. V noci z 5. na 6. marca sa nemecké 
vojská stiahli zo všetkých obranných pozícií a podobne ako pri odcho-
de z Brezna, ničili, čo sa dalo. Obyvatelia sa 6. marca 1945 zobudili do 
slobodného rána. Valaská a Hronec boli slobodné, ale za vysokú cenu. 
Mnoho rodín zostalo bez otcov a bez synov a na večnú pamiatku týmto 
hrdinom stoja v našej obci pomníky padlým v I. a v II. svetovej vojne. Im 
patrí naša vďaka tak, ako naša vďaka a úcta patrí aj obrovskému množ-
stvu krvavých obetí z  radov oslobodzujúcej rumunskej armády. Počet 
padlých sa odhaduje na niekoľko tisíc. Aj oni boli čísi synovia a aj keď 
sa túžili vrátiť k svojim blízkym, predsa len dokázali priniesť tú najvyššiu 
obeť za ľudí, ktorých ani nepoznali a v zemi, ktorá bola ďaleko, ale nave-
ky sa im stala miestom ich posledného výdychu a odpočinku.

Za necelé dva mesiace, v máji 1945, ľudstvo s nadšením vítalo slobodu, 
žiaľ, eufória víťazstva nad fašizmom postupne vyprchala, historické 
fakty sa stávajú pre súčasnú generáciu príliš vzdialené a nezaujímavé, 
priami účastníci protifašistického odboja sa stávajú už len spomienkou, 
vytráca sa kolektívna pamäť. Ľudstvo zabudlo na utrpenie, ktoré vojna 
so sebou prináša. Stále, opakovane dokážu niektoré národy vyvolávať 
lokálne vojnové konflikty, ľudia zomierajú za záujmy mocných, mamon 
a túžba po moci opäť prehlušujú oprávnenú túžbu po slobode a pokoj-
nom živote. Aj dnes, v bezprostrednej blízkosti sa mocní sveta a politici 
vzájomne beztrestne urážajú a vyzývajú ku konfrontácii, slovo vojna sa 
vyslovuje až príliš ľahko, vojnový konflikt je pre nich len slovným spoje-
ním a všetci zabúdajú, aký dopad by to malo nielen na nich, ale najmä 
na naše deti a vnúčatá, na našu Zem.

Hovorí sa, že kto sa nezaujíma o minulosť svojho národa, nezaslúži si 
budúcnosť. Preto z tohto miesta, ako predseda MO SZPB, chcem pripo-
menúť odkaz a jeden z najvýznamnejších cieľov nášho združenia - trva-
lo venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národ-
né oslobodenie, vystupovať otvorene proti akémukoľvek prejavu násilia 
a  pokusu o  podrobenie jedného národa druhým. Len tak dokážeme 
ovplyvniť prítomnosť, ale aj budúcnosť celého ľudstva.

Ing. Peter Bánik
predseda MO SZPB

77  slobodných rokov

Kto sa nezaujíma o minulosť svojho národa, nezaslúži si budúcnosť
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Pri pohľade na rodičov, ktorí držia v náručí svoje dieťa, sa dá lepšie pochopiť význam 
slova šťastie. V ľudskom živote niet väčšej radosti ako tej, keď do rodiny pribudne malý, 
krásny človiečik. Dni radosti a šťastia budú popretkávané aj starosťami, ktoré pochopi-
teľne prídu  pri výchove každého dieťaťa, pretože  jeho narodením ste na seba prevzali 
veľkú zodpovednosť. Rodičovská láska sa nikde nestratí. To, čo dáte svojmu dieťatku, 
odovzdajú raz svojim deťom. Chráňte ich, vychovávajte  a milujte trpezlivo, aby ste 
z nich vychovali statočných ľudí. 
Takýto pohľad a príjemná atmosféra zavládla v obradnej sále OcÚ vo Valaskej, kde sme 
do veľkej rodiny Valašťanov prijali detičky narodené od 1. júla 2021 do 31. decembra 
2021. V tomto období sa nám narodilo 8 detí – traja chlapci a päť dievčat. Nuž vitajte 
medzi nami. K pocitu šťastia, ktoré vás  - rodičov -  napĺňa, pripájame sa aj my všetci. 

Danka Králiková

Vitajte medzi nami
Dnes vaše dieťa núka náruč svetu,

hoc ešte plače, chcelo by sa smiať.

A vypovedať jednu prostú vetu -

v nej všetkým čistú lásku odovzdať.
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Predstavte sa nám. Kedy a kde ste sa dostali k 
ľudovým tradíciám? 
Volám sa Alena Ďurečková, pochádzam z hore-
hronskej obce Bacúch a do Valaskej sme sa prisťa-
hovali pred 5 rokmi. Tradície a folklór ma nadchli 
už v detstve. Od mojich 11-tich rokov som rada 
štrikovala a vyšívala. Rada som sa prehrabávala 
na pôjde v starých veciach. Našla som tam 25 - 
30 ročné staré kusy oblečenia a predstavovala si, 
čo by sa s tým dalo robiť, aby to bolo vhodné pre 
vtedajšiu dobu. A tam to pomaly začalo... Začala 
som kus po kuse objavovať  v sebe lásku k ľudo-
vým remeslám. Učaroval mi starý šliapací šijací 
stroj, na ktorom začali vznikať moje prvé kúsky, 
bez akéhokoľvek postupu a návodu, len tak, ako 
som vedela. A hoci to nebola kvalita prvej triedy, 
pre mňa to boli super veci, lebo som si ich vyrobi-
la sama.
Máte blízky vzťah k  tradí-
ciám? Ako vám napadlo 
prvky zo starých ľudových 
odevov aplikovať na nové, 
moderné?
K  tradíciám mám blízky 
vzťah, nakoľko som Hore-
hronka. Keďže mám rada 
ľudové umenie a  vážim si 
ručnú prácu, rozhodla som 
sa svojou tvorbou zachovať 
staré prvky ľudovej kultúry 
- ručné výšivky, doma tkané 
ľanové plátno či tkané po-
krovce, a  vdýchnuť im nový 
život, vhodný pre súčasnú 
dobu. Mnohí z vás majú isto 
doma obrúsok, vankúšik, či len kúsok vyšité-
ho plátna, ktoré kedysi zhotovila stará mama. 
Niektoré sú uložené v skrini ako veľká vzácnosť, 
niektoré už napadol zub času. Ale pre mňa sú 
všetky rovnako vzácne. Tak prečo ich neopraviť 
a  neukázať všetkým? Prečo ich nevložiť do šiat, 
košele či kabelky? Prečo neskĺbiť súčasnú módu 
s tou ľudovou? 
Vo svojej tvorbe a k svojej práci potrebujete 
starý materiál, ktorý je súčasťou toho nové-
ho. Hotovému výrobku dáva novú tvár, je to 

Predstavujeme vám
prvok, ktorý je dominantný a dáva mu akýsi 
šmrnc. Máte dostatok týchto použitých vecí? 
Ako a kde ich zháňate? 
Popravde takýto materiál sa hľadá ťažko. Väčši-
nou ho dostanem od ľudí, ktorí vedia, že ho viem 
plnohodnotne zužitkovať a im len stojí v skrini. 
Som vďačná za každý starý kúsok, za každý ob-
rus, plachtu, utierku, čokoľvek s ručnou výšivkou. 
Aj za poškodené veci vhodné na vyhodenie, lebo 
aj z toho dokážem využiť aspoň malú časť. No 
mám aj kamarátky, ktoré prídu so starým ob-
rusom a odchádzajú s blúzkou alebo kabelkou, 
ktorú zdobí práve výšivka ich starej mamy. 
Aký materiál najčastejšie využívate pri svojej 
práci?
Najradšej používam prírodné materiály, ľanové 
plátno, bavlnené plátno, režné plátno, poloľan. 

Sú to materiály, na ktorých 
sa ľudová výšivka vyníma 
najlepšie.
Aká je vaša ponuka výrob-
kov?
Ponuka mojich výrobkov 
je rôzna. Sú to čiapky, šaty, 
tričká aj legíny, na ktorých 
sú ľudové motívy. Ale šila 
som aj veselé košele a čiapky 
pre zdravotníkov a  učiteľky. 
Háčkujem a  štrikujem rôzne 
čiapky, svetre, bytové do-
plnky. Snažím sa vyhovieť 
každému želaniu, lebo každý 
človek má iný vkus, každý 
má vlastný nápad a mňa to 
všetko posúva ďalej v  mojej 

tvorbe. „Chrličom“ dobrých nápadov je aj moja 
sestra Zuzka, ktorá tiež vždy príde s  niečím no-
vým, a  vždy je z  toho vydarený a  úspešný pro-
dukt.
Aké kritériá ste museli splniť, aby ste sa do-
stali do projektu?
V prvom rade musím povedať, že som nikdy ne-
mala plán zapojiť sa do akéhokoľvek projektu. 
Šitie je môj relax a moja vášeň. S tým nápadom 
prišli a posotili ma dopredu moje dve ,,gerbery“ 
– Anička Gondová a Monika Senčeková. Pomohli 

mi s prihláškou aj so zaobsta-
raním materiálu podľa mojich 
predstáv.
Okrem prihlášky bolo treba do 
projektu priniesť ukážku vlast-
nej tvorby, ktorá musí niesť 
prvky Horehronia. No a všetko 
ostatné už bolo na porote.
  Zmenil sa váš život  alebo 
práca po tom, ako ste sa 
stali držiteľkou tohto certi-
fikátu?
Určite to bola pre mňa veľká 
udalosť a bola som šťastná, 
keď som si certifikát preberala. 
Môj život je stále rovnaký, stále 
chodím do svojej práce a stále 
šijem pre radosť. Vymýšľam 
a  kombinujem, svoju ponuku 
rozširujem o  ďalšie výrobky. 

Pomaly sa posúvam ďalej. Možno raz príde čas, 
keď túto moju vášeň posuniem na vyšší level 
a budem sa jej venovať naplno.
Kde, ako a kto sa stará o propagáciu vašich 
výrobkov?
Dostala som ponuku na predaj mojich výrob-
kov od TIC Brezno aj Bystrá, prezentujem ich aj 
na sociálnych sieťach. No najlepšia reklama je 
reklama a  pomoc mojej rodiny. Vďaka nim sa 
moje výrobky dostávajú cez ich kolegyne k širšej 
verejnosti.
Prečo práve Regionálny produkt Horehronie?
Odpoveď je jednoduchá. Lebo som hrdá Hore-
hronka.
Prajem vám, aby ste mali dostatok materiá-
lu na realizáciu výrobkov, nové a zaujímavé 
nápady a inšpirácie, ktoré budú reprezento-
vať nielen vás – ako osobu, ale aj našu obec. 
Ďakujeme. 

Rozhovor pripravila D. Králiková
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Nový rok sme začali v plnom nasadení. Do materskej školy nastúpili 
všetky deti, aj  zamestnanci. Postupne sa však začala situácia zhoršo-
vať, deti choreli a s nimi aj mnohí zamestnanci. Zhoršujúca situácia 
sa podpísala aj pod aktivity, ktoré sme v materskej škole chceli, ale 
nemohli uskutočniť. Aj napriek zlej epidemiologickej situácii sa nám 
podarilo uskutočniť zimnú olympiádu. Zorganizovali sme ju súbežne 
so zimnými olympijskými hrami, ktoré sa v tomto roku konali v čín-
skom Pekingu. Deti sme najprv s týmto vrcholovým športovým pod-
ujatím oboznámili, spoznávali sme disciplíny, v ktorých sa na zimnej 
olympiáde súťaží, predstavili sme si aj niektorých našich športovcov, 
ktorí našu krajinu na olympiáde reprezentujú. A potom sme už mohli 
ísť na to.  Pretože v materskej škole nedisponujeme toľkými olympio-
nikmi, súťažné disciplíny sme skresali len na tie najznámejšie. Najprv 
však prebehol otvárací ceremoniál, kde nechýbala olympijská vlajka 
a zapálili sme aj olympijský oheň. Súťažili sme v týchto disciplínach: 
hokej, lyžovanie a korčuľovanie. Súťaže prebiehali v jednotlivých trie-
dach. Uskutočnili sme ich  vonku na snehu, v prípade zlých poveter-
nostných  podmienok v interiéri materskej školy. Všetky deti ukázali 
športového ducha a bojovnosť. Pri hokeji obratne narábali hokejkami 
a všetci sa snažili dať čo najviac gólov. Pri krasokorčuľovaní predviedli 
„voľné jazdy“, v ktorých nechýbali piruety, a zdá sa nám, že tam bol aj 
jeden štvoritý odpichnutý rittberger. Najviac súťažiacich si vyskúšalo 
lyžovanie. Motiváciou im bola zlatá medaila, ktorú získala naša naj-
úspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová. Deti sa presvedčili, že to nie je až 
také jednoduché, ale snažili sa všetky. Každá olympiáda je totižto zna-
kom vytrvalosti, odvahy, šikovnosti, ale hlavne úsilia, lebo každý chce 

Zo života materskej školy

ukázať to najlepšie, čo v ňom je. Asi preto je heslom každej olympiády: 
rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Na záverečnom ceremoniáli sme vyhodno-
tili celý priebeh našich olympijských hier a súťažiacich sme odmenili. 
Po športe prichádza na rad kultúra. Tradíciou v našej obci sú fašiangy 
a s nimi spojený sprievod. Aj v našej materskej škole bol karneval so 
všetkým, čo k nemu patrí. Boli masky, zábava aj pampúšiky. Všetci sme 
sa tešili z fašiangových bláznovstiev, po ktorých  začal štyridsaťdňový 
pôst.
V marci  sa tešíme na vynášanie Moreny, ktoré sa stalo súčasťou života 
v materskej škole. Bude to 21. marca a my vás už teraz srdečne pozý-
vame. Uskutočníme aj triedne a celoškolské súťaže v prednese poézie 

a prózy, navštívime  miestnu knižnicu, deti 
si prinesú do materskej školy svoje obľú-
bené knižky, z ktorých si budeme čítať a 
naučíme sa aj nové básničky. Deti si zho-
tovia svoje vlastné knižky. 
Život v našej materskej škole neustal a 
snažíme sa deťom odovzdať nielen nové 
poznatky a vedomosti a prebúdzať v nich 
aj lásku k športu a športovému zápoleniu, 
ale hlavne, aby z materskej školy odchá-
dzali plné zážitkov, ktoré im nik nemôže 
zobrať a  budú si ich dlho uchovávať vo 
svojej pamäti. Naším prianím je, aby deti 
boli šťastné, spokojné a mali na materskú 
školu tie najkrajšie spomienky.

Iveta Babčanová, 
riaditeľka MŠ
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Naše postrehy a odkazy:
Príbeh Martyho je zaujímavý ako 
každý iný príbeh hendikepovaného 
človeka. Počas života sa rád učil, 
pretože vždy chcel byť človekom, 
ktorý niečo dokáže. Od 2. mesiaca 
tehotenstva až po narodenie v  pa-
pieroch neexistoval. Namiesto gym-
názia radšej ostal v ústave, pretože 
sa bál šikany a  toho, že by mohol 
byť outsiderom. Keď odišiel zo stred-
nej školy a taktiež aj z ústavu, vrátil 
sa ku mame, s ktorou bol v kontak-
te aj predtým. Všetky zlé veci, ktoré 
zažil, ho naučili to, aby nesúdil kni-
hu podľa obalu. Teraz pracuje ako 
lektor a  učí deti na školách, aby 
taktiež nesúdili knihu podľa obalu. 
Ja osobne si neviem predstaviť, ako 
by som sa zachoval, pokiaľ by som 
napríklad po nejakej nehode nemal 
ruky. Asi by sa mi veľmi zmenil svet. 
Takže z  mojej strany je Marty veľký 
bojovník a  je to veľmi zaujímavá 
,,živá kniha“.

Adam Lenčo
...

Páčilo sa mi, keď hovoril Marty 
o  tom, že keď sa stretol na ,,živej 
knižnici“ s  chalanom z  Lunika IX, 

Aj napriek tomu, že situácia v spo-
ločnosti a aj v školách nie je taká, 
ako by sme chceli, žiaci našej zák-
ladnej školy sa okrem vzdelávania 
venujú aj súťaženiu. V  dňoch 
8. a 9. decembra 2021 sa žia-
ci       3. - 8. ročníka zapojili 
do riešenia matematic-
kej súťaže PYTAGORIÁ-
DA.  Žiaci prvého stupňa 
riešili súťaž vo svojich trie-
dach a  žiaci druhého stupňa 
v  domácom prostredí, z  dôvodu 
dištančného vzdelávania. Na pr-
vom stupni sa do riešenia  zapojilo 
29 žiakov tretieho ročníka a 33 žia-
kov štvrtého ročníka. Úspešnými 
riešiteľmi sa stali v treťom ročníku 
žiaci: J. Mikloš, M. Adamec, T. Gál, 
R. Bunda, L. Hlásniková, Z. Luptá-
ková, S. Bachratá, S. Vraniaková, I. 

O´ Hagan, T. Olšiak. V štvrtom roč-
níku bol iba jeden úspešný riešiteľ  
- S. Benedik. 
Na druhom stupni sa súťaže 
zúčastnilo 19 žiakov piateho 

ročníka, 10 žiakov šiesteho 
ročníka, 10  žiakov sied-

meho ročníka a  12 
žiakov ôsmeho roč-

níka. Úspešnými riešiteľ-
mi sa stali žiaci: M. Longauer,  

F. Sluštík, N. Šaková, E. M. Huseni-
cová ( 5. A), G. Kučera (5. B), M. Go-
nosová, F. Nomilner, J. Melicherčík 
(6. A), T. Kováčiková , S. Sidor (6. B), 
L. Jandečka, N. Kollárová , R. Pace-
ra (7. A).
 Všetkým úspešným riešiteľom 
blahoželáme.

RNDr. M. Rafajová, 
koordinátorka súťaže

ktorý chodil do školy, vzdelával sa 
a platil si elektrinu. Pamätám si na 
jeho slová, že netreba všetkých há-
dzať do jedného vreca.

Nikola Oláhová
...

Páčili sa mi prezentácie, ktoré si hos-
tia pripravili pre ,,nás“ sledujúcich. 
Taktiež ma zaujali spätné väzby 
od študentov, ktorí sa zapojili do 
tohto programu. Rád by som si vy-
skúšal virtuálnu realitu, v  ktorej si 
prejdem deň zdravotne postihnutej 
osoby ,,jej očami“. Páčil sa mi rozho-
vor s Martinom, ktorý to aj napriek 
zdravotnej nevýhode nevzdal a stal 
sa vzorom pre ostatných. Každému 
dokázal, že všetko sa dá, stačí len 
mať pevnú vôľu a nevzdávať sa.

Alex Predajniansky
...

Našej Zuzke rola moderátorky veľmi 
sadla a  hodila by sa mi aj do tele-
vízie. Celá  konferencia bola veľmi 
dobre zorganizovaná a naplánova-
ná.

Adam Švantner
...

Na konferencii sa mi páčilo mnoho 
vecí. Jednou z nich bolo, keď rozprá-

vali o storytellingu. Je to veľmi zau-
jímavý spôsob vzdelávania, ktorý 
sme si vyskúšali aj my v triede pro-
stredníctvom živých knižníc. Ďalej 
sa mi páčilo rozprávanie Martina, 
ktorý je ťažko postihnutý. Zaujalo 
ma, ako sa aj napriek svojmu hen-
dikepu nevzdal a  stále sa posúval 
vpred. Ako ďalší tam rozprával Rado 
Sloboda, riaditeľ Amnesty Interna-
tional na Slovensku. U  neho sa mi 
najviac páčil názor, že dobrý príbeh 
je lepší ako argumenty a  vecné in-
formácie.

Matúš Badinka
...

Najviac ma zaujalo rozprávanie 
o  živote s  hendikepom. Bolo ťažké 
počúvať od Martina, aké smutné 
detstvo prežil. Napriek tomu to bolo 
zaujímavé. Je to veľmi silná bytosť, 
ktorá sa o  seba dokáže postarať. 
Hovoril o tom, ako sa stal živou kni-
hou, ako miluje šport a pomáha ľu-
ďom s rovnakým životným osudom. 
A  ak neviete, dokáže si zaviazať 
šnúrky a  vie obsluhovať akýkoľvek 
mobilný telefón.

Martin Sepeši

...
Príbeh človeka s  hendikepom ma 
zaujal najviac. Martin je veľmi sym-
patický mladý muž. Dozvedela som 
sa, že napriek hendikepu pracuje 
ako lektor a na školách učí deti, aby 
ľudí nesúdili hneď na prvý pohľad. 
Neviem si predstaviť, čo prežíval 
a  ako to všetko zvládol. Napriek 
tomu je šťastný, že má to, čo má. 
Z mojej strany tento človek je veľký 
bojovník. Prajem mu všetko dobré.

Klaudia Semančíková
...

Mne osobne sa to páčilo. Síce ma 
rozprávanie o storytellingu nejako 
nenadchlo, no spracované to bolo 
fajn. Výstup Martina ma veľmi za-
ujal. Páčili sa mi jeho názory. Naj-
viac sa mi však páčil príbeh Sanji. 
Zaujalo ma to, ako rozprávala 
o  svojom detstve, o  krajine, kde 
bývala a celkovo o živote. Nakoľko 
som si myslela, že sa hneď po pr-
vom vstupe odpojím, vydržala som 
až do konca. Páčilo sa mi to. Bolo 
to niečo nové, takže to hodnotím 
veľmi pozitívne.

Marika Bundová

Školské kolo PYTAGORIÁDY

KONFERENCIA 
Cez príbehy k tolerancii a inklúzii

1. 12. medzi 15:00 až 18:00 sme sa zúčastnili konferencie s názvom Cez 
príbehy k tolerancii a inklúzii. Kľúčovými slovami boli storytelling, živé 
knižnice a  príbehy.  Konferenciou nás sprevádzala Zuzana Szabóová, 
koordinátorka Škôl za demokraciu a riaditeľ Centra komunitného orga-
nizovania Maroš Chmelík.   Hneď na začiatku rozprávali vysokoškolské 
učiteľky pôsobiace na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, kto-
ré hovorili o storytellingu ako o nástroji vzdelávania k občianskej zod-
povednosti a rozvoju kritického myslenia na školách. Najviac nás však 
oslovil Marty Karen, facilitátor z Brno foryou, ktorý žije bez rúk, je živou 
knihou s  inšpiratívnym príbehom. Aj ďalšieho hosťa sme osobne po-
znali. Bol ním Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, 
ktorý bližšie predstavil Maratón písania listov. Druhou ,,živou knihou“ 
bola komunitná organizátorka z  Centra komunitného organizovania, 
Sanja Nikolov, ktorá zdieľala svoj príbeh o tom, že domov nie je tam, 
kde sme sa narodili, ale kde je naše srdce.  Záver patril výlučne učite-
ľom, pretože im bol predstavený inkluzívny a multimediálny vzdelávací 
modul s online nástrojmi a návodmi, ktoré menia rozprávanie príbehov, 
počúvanie a ich výmenu na vzrušujúci zážitok.



učiteľku počas vianočných prázdnin u nej 
doma, aby trávili čas nielen na lyžiach a pri 
rozprávkach, ale nepretržite sa zdokonaľo-
vali vo svojej hre. Nečudo, že zručnosť zís-
kaná  za takých „obetí“ pôsobila na porot-

cov pri súťažiach značne presvedčivo a s uznaním im rozdávali chvály a diplomy.
Až oveľa neskôr, po rokoch prišli chvíle, kedy jej chovanci dokázali oceniť taký obe-
tavý prístup a nezištný záujem o svoje napredovanie, ktorý napodobniť vo svojom 
živote dodnes zostáva prianím mnohých z nich. Aj takýto blahodarný odkaz za-
nechala v ľudskom vnútri...

Napriek tomu, že odchod našich učiteľov a dištančné vyučovanie všetkých 
poznačilo, v  pedagogickom zbore sme zažili aj krásne okamihy, ktoré nám 
umožnili predstaviť vám všetko, čo sme sa so žiakmi naučili. Ku koncu roka 
sme jednotlivo nacvičovali s každým žiakom skladby, aby sme ich mohli ná-
sledne za prísnych hygienických podmienok nahrať so súhlasom rodičov. Na-
hraté hudobné podklady a spevácke party, ako aj obraz v exteriéri k zverejne-
nému videu dvoch skladieb s vianočným námetom sme pospájali s prierezom 
minulých koncertov a muzikálov. Školu sme vyzdobili aj napriek tomu, že žiaci 
do budovy nechodili. Chceli sme zachytiť fluidum Vianoc a vyčariť dobrú ná-
ladu aspoň tým ľuďom, ktorí prišli do budovy a pracovali na príprave videa, 
ktoré sme zverejnili dva dni pred Vianocami. 
Od januára 2022 sme sa rozhodli zverejňovať podcast O  ZUŠ-ke v  ZUŠ-ke, 
v ktorom budeme diskutovať o aktivitách, plánoch, novinkách, problémoch, 
ale aj úspechoch školy. Zároveň chceme upriamiť pozornosť na zaujímavých 
ľudí, ktorí sú spätí s našou školou. Podcasty si môžu vypočuť všetci poslucháči, 
aby si o nás urobili obraz. Radi by sme pozvali hostí z poslaneckého zboru, 
vedenia obce, ale aj subjekty, ktoré súvisia s umením. Prvý podcast odznel 31. 
januára 2022, v ktorom som ako riaditeľka rozprávala o našej práci za posled-
ných osem rokov. Moderátorom je pán učiteľ Martin Fačko, ktorý bude formát 
uverejňovať vždy posledný deň v mesiaci. Aj touto cestou chceme šíriť dobré 
meno našej školy, ale aj obce. 
V prípade, že bude situácia priaznivá, sa vám počas druhej májovej nedele 
radi predstavíme na koncerte ku Dňu matiek, tak, ako ste boli zvyknutí. Všetky 
odbory sa budú prezentovať najlepšími žiakmi a zaznie aj školský orchester 
so zborom. 
Tanečný odbor sa pripravuje na online koncert a chystá sa na druhý ročník ta-
nečnej súťaže. Na konci školského roka v júni uvidíme zaujímavé choreografie 
v kultúrnom dome, v ktorom sa predstavia žiaci aj z elokovaných pracovísk.
Už v prvej vlne začal pán učiteľ Turňa písať za výtvarný odbor na svojej stránke 
https://zusumelci.estranky.sk dejiny umenia v ľahšom – prístupnejšom štýle, 
určené jeho žiakom, ale aj návštevníkom tejto stránky. Postupne dopĺňal od 
praveku až po súčasnosť informácie, ktoré tvorili kvíz. Zapojiť sa mohol každý 
žiak výtvarného odboru. Súťaž sa zároveň stala v online priestore možnosťou 
sprostredkovania dôležitých faktov, ktoré by si mali osvojiť všetci výtvarníci. 
Knižnú  podobu dejín umenia chceme v najbližšej dobe vytlačiť a využívaťako 
pomôcku pri výučbe. Tento školský rok pripravuje učiteľ výtvarného odboru aj 
dejiny sústreďujúce sa na Slovensko. Som si istá, že sa budete mať na čo tešiť, 
pretože publikácie budú k dispozícii aj v knižnici obce Valaská. Odovzdávať 
ich budeme aj všetkým našim absolventom ako darček  na slávnostnom zá-
verečnom koncerte. Samozrejmosťou našej školy sú vernisáže. Jednou z nich 
bude vernisáž s názvom VODA, ktorej autorom bude Rastislav Turňa.  V júni 
bude nasledovať absolventská vernisáž a na jeseň sa predstavia naši bývalí 
žiaci, ktorí tvoria skupinu EXZU.
Kalendárny rok by sme radi ukončili vianočným koncertom, ktorý sa stal už 
našou tradíciou. Verím, že covidová situácia sa stane raz a navždy minulosťou 
a my sa budeme môcť pravidelne stretávať. Vytvoriť vo vás duševnú pohodu 
a srdcu potešujúcu chvíľu je naším poslaním a cieľom.
riaditeľka ZUŠ                                                                                        Adriána Škrváňová
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Milí Valašťania, prajem vám veľa zdravia, 
šťastia, lásky a osobnej pohody. Aj v roku 
2022 vás chcem informovať o  tom, ako 
škola začala školský rok, čo máme nové, 
akým spôsobom sme sa museli popaso-
vať s epidemickou situáciou a aké sú naše plány v najbližšom období. 
V  septembri sa úspešne otvoril nový školský rok 2021/2022. Vyučovanie sa 
začalo v troch odboroch s počtom 316 žiakov. Už v októbri minulého roka boli 
zatvorené niektoré triedy v ZŠ Jaroslava Simana, ako aj v našich elokovaných  
pracoviskách, čo sa odzrkadlilo aj v ZUŠ Valaská. Vzdelávanie žiakov prebie-
halo dištančnou formou, pričom sa striedalo v individuálnej forme s prezenč-
ným. Výučba v skupinových odboroch sa uskutočňovala výlučne dištančne. 
O týždeň skôr boli posunuté aj vianočné prázdniny. Všetci sme sa tešili, že od 
10. januára 2022 sa v škole konečne uvidíme a vyučovať sa bude tak, ako sme 
boli zvyknutí, a ako to bolo pre učiteľov, ale aj žiakov bežné a prirodzené. Žiaľ, 
momentálne je epidemická situácia opäť nepriaznivá. Napriek tomu je naša 
ZUŠ otvorená a snažíme sa podmienkam prispôsobiť v takom rozsahu, ako 
to je možné. 
Dištančná výučba je mimoriadne náročná. Hoci sme zadovážili všetko potreb-
né na vzdelávanie cez internet, pre niektorých žiakov i rodičov nie je takáto 
forma ani zďaleka postačujúca. Naši učitelia aj napriek pochybnostiam hľa-
dajú širokú škálu možností, ako sa priblížiť k žiakovi a docieliť plnohodnotnú 
výučbu. Snažia sa poskytnúť dostatočné a predovšetkým zrozumiteľné infor-
mácie. Niekedy si to vyžaduje mať priam nadpozemské schopnosti.
V hudobnom odbore je to možno o čosi jednoduchšie. Venovať sa len jedné-
mu žiakovi si síce vyžaduje kreativitu učiteľa, ale pokiaľ dieťa učiteľ zaujme 
a žiak sa chce vzdelávať, tak spoločne vedia pracovať na náročných prvkoch. 
Následne nájdu pochopenie pre nevýhody dištančného vzdelávania, akými je 
napríklad zlý signál, oneskorený zvuk, neurčitosť dynamiky či nedostatočná 
priama konfrontácia s daným problémom, ktorý sa počas výučby vyskytne. 
Učiteľ má taktiež obmedzenú možnosť opravy chýb držania tela žiaka, celko-
vej koordinácie, dôležitej pre postupnosť a plynulosť skladby, ako aj pre jeho 
osobný i technický rast. V skupinových odboroch je to ale omnoho náročnej-
šie. V minulom školskom roku sme počas prvej vlny zakúpili dve interaktívne 
tabule s kamerami. Učiteľom bol tak zabezpečený komfortnejší spôsob, aby 
mohli prezentovať svoje nápady vo výučbe a aby mali na zobrazenie viace-
rých žiakov v zatriedených skupinách väčšiu plochu. Aj v  tomto prípade sa 
snažili učitelia zaujať skupinu svojich žiakov novým – inovatívnym spôsobom, 
a to napriek tomu, že to bola pre nich nová a zďaleka nie jednoduchá situácia. 
Dôležitým faktom zostáva, že ten, kto sa chce vzdelávať v akejkoľvek, nielen 
v oblasti umenia, nájde si čas a spôsob, ktorým to docieli. Naopak  ten, kto 
nechce alebo hľadá zámienku, ako sa to nedá, vedomosti i zručnosti prijať 
nechce a nepotrebuje. Preto by sme sa mali sústrediť na to, ako vysvetliť kaž-
dému jednotlivcovi, že vytrvalosť, zodpovednosť, pracovitosť a húževnatosť 
sú hlavnými aspektmi v  poslaní napredovania  človeka. Pretože život nám 
neprináša len priaznivé a ľahké situácie bez zanietenosti a námahy. Ak by sa 
ľudia v minulosti vzdávali a nečelili problémom, tak by sme možno doteraz žili 
v jaskyniach a nemali by sme všetky vymoženosti dnešnej modernej techno-
logickej a vyspelej doby.
K náročnému obdobiu sa pridali aj ďalšie smutné udalosti. Žiaľ, navždy nás 
opustili traja bývalí zamestnanci našej školy. Perfektní učitelia, odborníci 
a predovšetkým výborní umelci. Svojím umením a fundovanosťou dokázali 
vychovať množstvo žiakov, ktorí neskôr pokračovali na konzervatóriách, vyso-
kých školách a dosiahli úspech. Ako prvý nás opustil Ján Gonda, ktorý vyučo-
val akordeón a hudobnú náuku. V decembri zomrel Jozef  Bednařík, učiteľ hry 
na klarinete, a  následne zomrela Ruženka Čunderlíková. V  ZUŠ-ke pôsobila 
celý svoj život a vdychovala do svojich žiakov klavírne zručnosti. Na poslednej 
rozlúčke sme si zaspomínali slovami jej žiakov:
Vedela vytvoriť vo svojej triede príjemnú, ba priam domácku atmosféru. Vždy 
sa zaujímala o všetko, čo by jej žiakov mohlo telesne i duševne trápiť, keď neboli 
dobre pripravení na hodiny  klavíra. Tie sa u nej rovnali vstupu do tajomného, pre 
málo skúsených až nedostižného sveta múz, s ktorým sa spriateliť a zžiť bola stále 
ochotná trpezlivo a zároveň odhodlane svojich zverencov učiť.
Ak mal niektorý zo šikovnejších a usilovnejších žiakov  to „šťastie“, že na hodiny 
klavíra chodil medzi poslednými, čas a rozvrh potom nehrali veľkú rolu. Cvičenie 
sa neraz pretiahlo do neskorého večera a až po dosiahnutí zreteľne počuteľného 
výsledku sa mohol vyšťavený a spotený pobrať domov. Pre pani Čunderlíkovú sa 
však často ani tým pracovný deň nekončil a ona ešte dlho do noci cvičila a pre-
hrabávala sa v notách.
Najviac priazňou obdarení žiaci dostávali niekedy príležitosť navštevovať pani 

Čo nové v ZUŠ-ke?
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KRAJČÍROČKA MARKA KÚDELKOVÁ, KRIVÁ
Staršia generácia Valašťanov sa iste pamätá na 
žienku menšieho vzrastu, ktorá sa pohybovala 
pomocou dvoch špeciálne vyrobených dreve-
ných bariel. 
Presúvala obidve nohy súčasne, barly pod 
pazuchami jej pomáhali pri sťaženej chôdzi. 
V staršom veku sedávala na lavičke pred Tele-
kov. Moja stará mama ju vždy úctivo pozdravila 
a porozprávala mi, že šoukyňa (tak sa voľakedy 
hovorilo krajčírkam) Marka šila na stroji kroje 
pre sedliacke ženy a dievčatá, tiež ľanové ko-
šele pre chlapov. Ušila aj svadobný kroj mojej 
starej mame, ktorý som si rada obliekala pri 
rôznych príležitostiach, až som ho zodrala. 
To, že mala priezvisko Kúdelková, vedel má-
lokto, všetci ju poznali pod menom Marka Kri-
vá. Osud bol k nej neľútostný. Do šiestich rokov 
bola zdravá, no vtedy, pred prvou svetovou 
vojnou ju postihla choroba, detská mozgová 
obrna a prestala chodiť. Ako prišiel o život jej 
otec, nevedno. Matka so svojou dcérou bývala 
v  časti domu v  Ulici, v  spoločnom dvore zva-
nom u Vargov. Hoci vlastnila aj role, sama žena 
s chorým dieťaťom si pri prácach na poli nepo-
radila. Išla slúžiť do Hronca. Myšlienky na chorú 
dcérku ju sužovali, nevedela jej pomôcť. Z veľ-
kého trápenia, aby zabudla, uchýlila sa k popí-
janiu alkoholu. Raz, keď išla takto potúžená zo 
služby,  utopila sa. Neďaleko Prajského domu, 

Čo rozprávali pamätníci
O KRAJČÍRSKOM REMESLE

V dávnejších časoch si ženy šili oblečenie ručne, z doma natkaného ľanového alebo konopného 
plátna. S ihlou a cvernou sa dievčatá učili narábať odmalička, podľa vzoru svojich materí a tiež 
v škole na hodinách ručných prác. Aj dnes sa nájde ručne šité oplecko, košeľa, ľajblík, či sukňa. 
Takéto kusy odevov môžeme vidieť v inventári valaštianskych bursovníkov. 
Keď sa  „objavili“  šijacie stroje aj u krajčírok a krajčírov  vo Valaskej, bolo šitie pre obyvateľov de-
diny v ich réžii. Niektorí remeselníci z krajčírskeho „cechu“ mali neobyčajné životné osudy, hodné 
spomenutia. Medzi najznámejších majstrov tohto remesla patrili v prvej polovici minulého sto-
ročia: pani majstrová Margita Štubňová, rod. Lehotská, Ján Bánik Mišurove, Ján Siládi od Bročkov. 
Šitiu krojov sa venovali: Marka Mútňanová a Marka Kúdelková.
Najviac ma zaujal príbeh zdravotne postihnutej dedinskej krajčírky Marky Kúdelkovej, 
ktorá sa nevzdávala a celý život bojovala s ťažkou chorobou a nezávideniahodným osu-
dom.

na hrabliach vodného kanála sa zachytila uto-
pená žena, ktorú ľudia poznali podľa prímenia  
„ Banáška“. (Možno také bolo jej dievčenské 
priezvisko.)

Komuže je horšie, ako tej sirote? 
Dcéra Marka do smrti neodpustila svojej mat-
ke, že ju nechala na svete samotnú. Ľudia z de-

diny mali tvrdé srdcia, nepochopili jej matku 
v  trápení, nepomohli. Po jej smrti vymysleli 
prípoviedku, ktorú nezabudli spomenúť na 
margo žien, potúžených alkoholom. Aj náš 
prastarý otec hovoril: „Tá bola opitá ako nebo-
há Banáška.“ 
Našli sa však aj dobrí ľudia, čo sirote pomáhali. 
Kamarátky aj tetky ju do školy nosili na chrbte, 
v  zime na sánkach. Marka bola dobrá žiačka. 
Rada sa učila. Zapáčilo sa jej krajčírske remes-
lo. Sama, bez pomoci sa učila šiť súčasti kroja, 
najprv ručne, neskôr na šijacom stroji. Siroty sa 
ujali susedia a vzdialení príbuzní, manželia Má-
ria a Rudolf Barzíkovci. Stala sa súčasťou tejto 
rodiny. Aj keď postavili nový dom, Marka tam 
mala svoju izbičku. 
Niektoré diely kroja, ktoré pošila Marka Kúdel-
ková, sa ešte aj dnes nájdu v rodinách, ktoré si 
ctia a zachovávajú dedičstvo svojich predkov. 
Majú svoje charakteristické znaky. Oplecko 
z  jemného plátna má nariasené rukávy, nad 
lakťom ukončené čipkou. Na oplecko si ženy 
obliekali ľajblík, nazývaný aj brusliak. Býval uši-
tý buď z jednofarebnej látky, najčastejšie bro-
kátu, alebo z kvetovanej kašmírovej látky. Ole-
movaný bol látkou inej farby, často mašľou. Na 
chrbtovej časti mal vyšitý jemný vzor. Krajčírka 
Marka s  prstami pokrútenými od choroby sa 
snažila, aby sa dievčatám jej práca páčila, aby 
mala zákazky a zarobila si na seba.  
Bielu šatku – kosičku trojuholníkového tvaru, 
obšitú háčkovanou alebo paličkovanou čipkou 
(kupovali ju od čipkárok zo Starých Hôr), nosili 
ženy okolo krku, prekríženú cez prsia a vzadu  
na páse uviazanú.  
Sukne sa šili z modrotlače s drobným vzorom. 
Na páse bývali naberané, alebo sviatočné, pli-
sované. Zástery, tiež z modrotlače, mali veľké 
výrazné vzory. Staršie ženy nosili čierne lesklé 
(glotové) zástery.
Poslednou zákazkou Marky boli košele pre bet-
lehemcov, ušité z bieleho plátna. Mládenci ju 
uprosili, aj keď pri chorobe a veku sa s prácou 
dosť natrápila.   Marka pred smrťou prosila svo-
jich opatrovateľov, aby ju pochovali do otcov-
ho hrobu, matke nedokázala odpustiť.
Marka Kúdelková prežila svoj život čestne. 
Kroje, ktoré počas svojho života pošila, sa ešte  
v  niektorých rodinách zachovali a  slúžia ako 
vzor pri zhotovení nových, o ktoré má aj mladá 
generácia čoraz väčší záujem.

 Mária Luptáková

Marka Kúdelková (vľavo)
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Vážení občania, drahí veriaci, 
bratia a sestry!

Prihováram sa vám dnes s túžbou, aby ste 
vedeli, že sa čosi deje. A to čosi závisí od 
nás a môže to byť nové, pozitívne a dobré. 
V utorky organizujeme na fare stretnutia 
so Svätým Písmom v ruke a s ľuďmi, kto-
rí sa chcú rozprávať aj pozitívnejšie, ako 
v akomsi podniku. Naša farnosť má spe-
vokol, fara je otvorená všetkým, ktorí sa 
chcú porozprávať. Nie sme v problémoch 
a starostiach sami!
Dnešok si vyžaduje starostlivosť o všetky 
tri oblasti človeka. Aj tie „stigmatizova-
né“. Sme bio-psycho-spirituálne bytosti 
a som si toho vedomý. Mojou pozíciou je 
spiritualita, ale aj psychike pomôže rozho-
vor s človekom, ktorý chce chápať, aj telu 
prospeje pohoda, ktorá je v dobrej spoloč-
nosti, alebo na akcii s rodinami, aké sa ob-
čas organizujú v našej farnosti. Aj bez re-
gistrácie na stránke facebook.com/farno-
stavalaska sa môžete dozvedieť z pravidel-

Aj v tomto ročníku  Dobrej noviny zostávame 
v Ugande, v arcidiecéze Tororo, ale presúva-
me sa do projektu podpory podnikania far-
ských skupín. Mottom ,,Poďme niečo dobré 
podniknúť“ chceme poukázať na farské sku-
piny, ktoré sa rozhodli spolu podnikať a zlep-
šiť svoju situáciu.
Vďaka spoločnému podnikaniu v oblastiach 
pestovania stromov, chovu včiel alebo dobyt-
ka, cateringu alebo výroby arašidového mas-
la si môžu sporiť, a tak podporovať napríklad 
vzdelávanie svojich detí. Podniká aj hrdý otec 
George Juma so svojimi spolupracovníkmi z 
rodiny sv. Pavla Kolpinga z farnosti Busitema. 
Predáva pukance a palacinky. Mnohí takýmto 
spôsobom šetria na štúdium pre svoje deti. 
Pre našu farnosť bol tento ročník koledovania 
Dobrá novina už 26.-ty. V našej farnosti sme 
koledovali formou videa v  kostole a  vysie-
lania v  obecnom rozhlase. Pokladničky sme 
mali dve. Jedna bola v kostole a druhá v po-
travinách na námestí. Spolu sme vyzbierali 
krásnych 700 eur. Ďakujem ešte raz všetkým, 
ktorí akokoľvek podporili Dobrú novinu a po-

Koledovanie detí v našej obci

ných oznamov, kde, ako a za akým účelom 
sa stretávame a sú tam aj kontakty, aby ste 
sa mohli dohodnúť na rozhovor, či stretnu-
tie. Už od začiatku pôsobenia vo farnosti mi 
na srdci leží počet smutných, zúfalých  či 
stratených, ktorí si siahnu na život, alebo sa 

nemajú na koho obrátiť. Chcem tu byť pre 
nás všetkých, bez ohľadu na vyznanie, či 
svetonázor. Prosím, nebojme sa byť ľuď-
mi a pestovať v sebe vzájomnú dôveru. Vo 
farnosti nie som len ja, ale mnoho peda-
gógov, zdravotníkov a iných odborníkov, 
ktorí sú aj z pozície veriacich ochotní po-
môcť, poradiť alebo vypočuť.  
Teda sme tu. A chceme byť pre budúcnosť 
a pomoc. To vždy mala a má byť misia 
veriacich spoločenstva akejkoľvek cirkvi, 
kdekoľvek. Pozývam vás pozrieť sa bližšie 
a nebáť sa pristúpiť. Stáť nás to bude len 
to, čo dávame iným vzťahom, alebo le-
károvi, hobby, či iným záujmom: náš čas 
a prítomnosť. Zažívam aj odmietnutia, na-
dávky alebo odsúdenia, ale vtedy viem, že 
nič nepokazí len ten, kto nič nerobí. A pre-
to vám odovzdávam srdečné požehnanie: 
†, pozvanie sa spoznávať a mať nádej, že 
veci môžu byť nové a lepšie.
Ďakujem za každého z vás.

Martin Trojan, správca farnosti

mohli tým najbiednejším. Nech dobrotivý 
Boh odmení vašu štedrosť.

Mgr. Kristína Magerová

Ilustračné foto: Jozef Pacera
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DOKONČENIE
Spomenul som tých, čo sa o  nás starali v  negatívnom smere. Ale 
boli aj ľudia, ktorí sa k otcovi vždy hrdo hlásili a boli vo vysokých 
funkciách a priateľstvo s otcom im mohlo značne poškodiť. No aj 
tak sa na postoji k otcovi nič nezmenilo, nielen slovami vyjadrovali 
k otcovi priateľstvo, ale praktickými skutkami nám pomohli. Boli to 
riaditelia závodov a podnikov. V podniku Strojárne Piesok, p. Voj-
tech Soliar, ktorý keď sa dozvedel, že nemôžeme zohnať panelové 
radiátory,  nebolo ich nikde v republike, tak dal príkaz, aby sa vyro-
bili na Piesku v rámci skúšok linky na výrobu radiátorov. Tým sme 
mohli dokončiť montáž ústredného kúrenia. Riaditeľ MZ Hronec, p. 
Lúštik, nám pomohol, keď nám došiel piesok na vakovanie, ktorý 
sme kúpili v Hronci, bol to už použitý piesok a  ľudia ho kupovali 
na vakovanie. No teraz ho v zásobníkoch nebolo, a keď otec zavo-
lal p. Lúštikovi a povedal mu o probléme, ten dal príkaz, aby nám 
doviezli za dve autá neprepáleného  piesku, a to v sobotu, keď sme 
vakovali, a tak sme mohli va-
kovanie dokončiť ešte v  ten 
deň. Bola to nezištná pomoc 
v  pravý čas. Ďalším samari-
tánom bol p. Július Zelenčík, 
ktorý bol v  dobe zatknutia 
a  odsúdenia otca funkcio-
nárom MNV. Keď prišiel spis 
na rekviráciu nášho prasaťa, 
nakoľko bol otec odsúdený 
na stratu majetku, prišiel  
k  nám vo večerných hodi-
nách  a  poradil nám, aby 
sme prasa zabili nie klasic-
kým spôsobom, ale aby sme 
ho reťazou zaškrtili, a potom  
spracovali - nie doma, ale u 
rodiny. A tak druhý deň, keď 
prišli žandári  s pracovníkom 
MNV po prasa, nenašli nič a ani stopy po zabíjačke. A tak sme pro-
dukty prasaťa mohli použiť pri prácach na gazdovstve. Aj to bola 
určitá pomoc našej rodine. Ďalším priateľom bol p. Vladimír Kúdel-
ka - Feršter, vrchný majster v montáži v Strojárňach Piesok, ktorý 
sa za otca zaručil a pomohol mu sa zamestnať znovu v Strojárňach 
Piesok po prepustení z väzby. Čím nám pomohol aj vyriešiť nie prí-
liš ružovú finančnú situáciu. A pán Marek Žabka, ktorý bol s otcom 
priateľom na život a smrť. Otcovi pomáhal, kde sa dalo počas celej 
dĺžky ich kamarátstva. Držal aj psychicky, keď s obľubou hovorieval: 
,,Jožo, ja mať tvoje zásluhy  a ty môj jazyk, tak sme vo vláde.“ To otca 
vždy povznieslo, keď ho okolie znevažovalo a pochybovalo o jeho 
odbojových zásluhách.  A aký bol môj otec? Bol to človek s veľmi 
podlomeným zdravím z vojny a väzenia, no na to sa nevyhováral, 
tvrdo pracoval v robote aj na hospodárstve. Súdruhovia z neho ro-
bili alkoholika, no otec v krčme nevysedával, keď sa tam stavil, vypil 
pivo a pol deci a ponáhľal sa za robotou. Nikdy nepil na dlh ako nie-
ktorí sporiadaní občania. To potvrdila aj krčmárka, keď som v deň 
jeho smrti išiel do krčmy vyrovnať dlh, ak tam po ňom ostal, no 
krčmárka Maja mi povedala: ,,Pán Turňa tu žiaden dlh nemá, on tu 
nikdy nepil na dlh.“ No niekedy sa stalo, že svoj stres z vojny a väze-
nia musel vypustiť. To však neznamenalo, že by sa opil do nemoty. 
Jeho organizmus ani väčšie množstvo alkoholu nezniesol. Mal rád 
zvieratá, jeho veľká zanietenosť bol chov oviec, tým  venoval vše-
tok svoj voľný čas.  A zvieratá ho mali rady, ovce tak zvláštne bľačali, 
keď ho zacítili pri ovčiarni, keď išiel z dediny domov a bol na moste 

Neznámy príbeh  
náš pes Bojar, kvičal a tak ho vítal. Mama podľa brechotu vedela, že 
otec ide domov. V deň pohrebu bol Bojar zatvorený v drevárni, keď 
sa smútočný sprievod  pohol z dvora, Bojar sa oslobodil z drevárne 
a  začal sa hádzať na truhlu, chvíľu trvalo, kým som ho znova za-
tvoril. Okrem mňa nikoho k sebe nepripustil. Sprievod sa pohol za 
zvukov zvonov, toto si Bojar zapamätal a každý deň, keď na obed 
zvonili zvony, žalostne zavíjal, tak prejavoval smútok za gazdom. 
To trvalo až do jeho skonu. Predtým na zvuky zvonov vôbec nere-
agoval. Okrem toho bol otec aj manuálne zručný, všetko domáce 
náradie v gazdovstve spravoval on. Vedel  vygitovať a vybrúsiť ha-
varované auto, nastriekať ho na nerozoznanie od pôvodnej farby. 
Mal rád ľudovú hudbu, tiež rád a pekne tancoval. Bol kamarátsky, 
spoločenský, mama vravievala, že kamarátovi by dal aj poslednú 
košeľu zo seba. Napriek tomu niekomu strašne vadil. V poslednom 
čase som dostal otázku, prečo životné osudy publikujem až teraz? 
Je na to niekoľko dôvodov. Po prvé, nebola na to spoločenská 
klíma. Ďalším dôvodom je to, že 14. 07. 2022 bude 100 rokov od 
jeho narodenia. Napriek tomu, že je už skoro 50 rokov mŕtvy a že 
bol dňa 30. 10. 1990 plne rehabilitovaný podľa zákona č.119/90 z. 
Z., boli zrušené všetky súdne právoplatné rozhodnutia vyhlásené 

od 25. 02. 1946 do 01. 01. 
1990,  toto sa vzťahovalo aj 
na trestný čin vyzvedačstva 
podľa § 86 Trestného záko-
na.  Nebola mu navrátená 
odobraná hodnosť, neboli 
upravené jeho kmeňové 
listy  vo vojenskom archíve 
ministerstva obrany  v  cen-
trálnej registratúre, takže 
pre ďalšiu históriu by otec 
zostal nepriateľom štátu 
a  zahraničným agentom. 
Tieto tvrdenia boli šetrením 
jednoznačne vyvrátené, 
a tak podnikám ďalšie kroky 
na odstránenie tejto krivdy 
a očistenie jeho mena. A na 
otázku, či viem, kto sa na 

jeho perzekúcii podieľal, odpovedám, že áno, viem, niektoré sú 
zo spisov, ku ktorým som sa dostal až teraz. A jeden sa otcovi za 
zvláštnych okolností priznal a bolo to takto. Jeden z čelných funk-
cionárov obce zomieral tri dni, bolo to preňho utrpenie, a  tak si 
dal zavolať otca, na tretí deň príbuzných požiadal, aby ich nechali 
samých a otcovi povedal: ,,Jožko, prepáč a odpusť, ak môžeš, lebo 
som ti zničil život.“ Do rána zomrel. Otec z  tohto priznania vôbec 
nebol nadšený, ba bol skôr smutný, a  či mu odpustil, zhodnoťte 
sami, nakoľko otec mu išiel na pohreb. Musím povedať, že na ot-
covom utrpení sa podieľali všetko občania Valaskej, dokonca aj 
medzi zatýkajúcimi bol jeden Valašťan. Mená uvádzať nebudem, 
nakoľko majú potomkov a  tí nemôžu trpieť za prehrešky svojich 
príbuzných a tiež sa jedna krivda nemôže nahrádzať druhou. Tento 
článok nemá upozorniť len na osudy môjho otca, vo Valaskej je viac 
ľudí, ktorí so zbraňou v ruke a nasadením života bojovali za lepší 
a slobodný život a ostali v zabudnutí. V dedine máme školy a inšti-
túcie, ktoré nesú mená významných osobností obce. Títo boli jed-
noznačne výnimoční v rámci svojho zamestnania a oboru, ale robili 
to za plat, boli odmeňovaní a mali na to podmienky. Ale čo ľudia, 
ktorí tieto podmienky vytvorili a so zbraňou v ruke riskujúc vlastný 
život bojovali z presvedčenia a chvalabohu nepadli, ale mali zdra-
votné ťažkosti a psychickú traumu po celý život, o tých v našej obci 
nenájdete ani zmienky.
 Vážení spoluobčania, myslíte si, že je to správne?              

syn Peter Turňa – člen SPB vo Valaskej
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Vážení občania, vážené trúchliace rodiny. S  hl-
bokým pohnutím sme prijali smutné správy, že 
náš Dobrovoľný hasičský zbor Valaská navždy 
opustili naši najstarší členovia, a  to p. Vladi-
mír Rafaj, ktorý zomrel koncom roka vo veku 
92 rokov a pán Július Leitner, ktorý nás navždy 
opustil začiatkom roka vo veku 93 rokov. Oba-
ja boli  členmi nášho dobrovoľného hasičského 
zboru od roku 1950. Boli členmi zásaho-
vých družstiev a  neskoršie boli zaradení 
do okresného družstva civilnej ochrany. 
Svoje úlohy a poslanie plnili zodpovedne 
a čestne. Obaja dosiahli hodnosť nadrot-
ník. Tiež boli vyznamenaní medailou  za 
príkladnú prácu V  DPO SR, medailou za  
zásluhy DPO SR, medailou za 60-ročnú 
vernosť, hoci mali nárok na medailu za 
vernosť  70 rokov, no DPO SR nemá ešte 
stužky za 70 ročnú vernosť, lebo také 
vyznamenanie ešte za svoje trvanie ne-
udelila, a  tak pri 140.  výročí založenia 
zboru dostali čestnú hasičskú sekerku. 
Tiež boli ocenení všetkými príležitostný-
mi medailami Dobrovoľného hasičského 
zboru Valaská. P. Rafaj pôsobil aj niekoľko 
funkčných období ako člen výboru Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Valaská, tiež bol dlhé roky 
aj strojníkom Dobrovoľného hasičského zboru 
Valaská. Nezabudnuteľná je aj jeho činnosť pri 
rozsiahlych opravách hasičskej techniky, ako 

bola RN CAS 16, aj trambus 706 RTO CAS 16. Len 
vďaka nemu bola táto technika vždy zásahu 
schopná. Pán Július Leitner patril k zakladajúcim 
členom vtedy vzniknutej hasičskej dychovej hud-
by. V radoch dychovej hudby zostal dlhé obdobie, 

kým mu vek a zdravotný stav dovoľoval. Pre mňa  
je jeho odchod o to smutnejší, že som mal tú česť 
s ním spolu hrávať v dychovke na rovnakom par-
te, a to 3. a 4. trúbka zhruba 15 rokov, takže nás 
spájalo aj toto priateľstvo. Okrem toho nás na 

hasičských výletoch zabával aj hrou na man-
dolínu. Obaja boli ozdobou nášho zboru. Svo-
jou účasťou na všetkých akciách a  výročných  
schôdzach, ktorých sa pravidelne zúčastňovali 
napriek pokročilému veku, boli nerozlučná 
dvojica. Patrili ako sa teraz hovorí k TOP čle-
nom nášho dobrovoľného hasičského zboru. Je 
to pre nás nenahraditeľná strata. Z ich odcho-

dom sa vytráca aj svet a  zásady, ktoré 
predstavovali, a je nás čím ďalej menej, 
čo budeme môcť tú dobu mladej gene-
rácii priblížiť. Tak mi pripadla smutná 
povinnosť rozlúčiť sa s  nimi touto for-
mou, nakoľko pandemické opatrenia 
nám znemožnili rozlúčiť sa s  nimi, ako 
sa patrí, ako si zaslúžia a  ako sme pri 
odchode hasičov z tohto sveta zvyknutí.
Lúčim sa s  vami, p. Vladimír Rafaj a  p. 
Július Leitner, v mene Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenska a  Dob-
rovoľného hasičského zboru  Valaská 
a ďakujem vám za všetko, čo ste pre náš 
hasičský zbor, a tým aj pre občanov na-
šej obce vykonali.
Nezabudneme!        

Česť vašej pamiatke! 
Za valaštianskych hasičov

zaslúžilý člen Dobrovoľnej ochrany Slovenska, 
vrchný inšpektor - generál vo výslužbe, 

Peter Turňa 

Družstvo CO, v ktorom menovaní dlhoročne pôsobili, prvý zľava v civile p. Turňa, predseda zboru, vedľa p. J. Leitner, Š. Kučera, S. Mojžiš, v civile p. J. 
Kučera, vedľa p. J. Lengyel, v civile p. Ing. Bachratý. V hornom rade: M. Oravec, J. Rafaj, J. Kúdelka, v civile M. Kučera, Ľ. Havaš, J. Wodzik.

Najstarší členovia Dobrovoľného hasičského zboru Valaská

Rozlúčka
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Z podkladov rodiny vyberáme: 
   Narodila sa 15. augusta 1938 na úpätí Níz-
kych Tatier v  obci Ráztoka, v  rodine morav-
ského učiteľa Rudolfa Kalíška a jeho manželky 
Márie, rodáčky z tejto obce. Boli to časy búrli-
vé, poznamenané rozhárajúcim sa vojnovým 
konfliktom, ktorý dovtedy nemal na svete ob-
doby. Jej ranné detstvo s pokojným svedomím 
môžeme nazvať dobrodružným, hoci asi vďa-
ka svojmu útlemu veku si nedokázala uvedo-
miť riziká, ktoré vznikali z  dôvodu aktívneho 
zapojenia jej otca do protifašistického odbo-
ja. Rodina bola nútená v roku 1940 podstúpiť 
sťahovanie  zo Slovenska na Moravu, ktorá 
už bola súčasťou protektorátu. Vykreslenie 
udalostí, ktoré boli spojené s týmto obdobím, 
by bolo ďaleko nad rámec tohto zamyslenia. 
Možno práve preto sa v mladej Ruženke silno 
zakorenil zmysel pre všetko krásne a povzná-
šajúce, aby vytvoril protiváhu voči prežitým 
udalostiam z jej ranného detstva. Od malička 
ju to ťahalo k hudbe a umeniu. Po akej-takej 
povojnovej normalizácii a  po ukončení zák-
ladnej školy viedli jej kroky na konzervatórium 
v Ostrave, ktoré úspešne skončila a vykročila 
v ústrety ďalšiemu životu  ako učiteľka hry na 
klavíri. Vďaka búrlivej povahe a nezlomnému 
charakteru jej otca, v  ktorého priezvisku je 
vlastne zakódovaný taký malý bojovný husi-
ta, rodina nikdy nemala ďaleko od problémov 
s  vtedajšími režimami. Otec Rudolf bol ako 
neúnavný kritik nespravodlivých pomerov za 
čias nemeckej okupácie, či boľševickej svoj-
vôle neustále v hľadáčiku orgánov, ktoré mali 
za úlohu strpčovať život tým, ktorí nekráčali 

zhmotňuje vo vedomí ľudstva tie najlepšie snahy svojich synov a dcér:
Úctu ku všetkému živému, lásku medzi blížnymi, dobro, pokrok, krásu, mier.

Predstavuje ideál človečenstva s rovnováhou tela a ducha,
 harmonicky spojeného s vesmírom.

Učitelia by chceli byť aspoň o ideál usilujúci sa, 
aby v chaotickej spleti reforiem našli správny spôsob a smer, 

ako naučiť, vychovať a neublížiť citlivej duši dieťaťa,
vystavenej agresívnemu vplyvu okolia a sveta, 

keď je aj pre dospelých ťažké správne sa zorientovať,
aby im život mohol prinášať radosť, zdravie a šťastie.

Ak naučíme zverené nám deti a mládež vážiť si život a seba samých,
 úcte ku všetkému živému na planéte ZEM, urobíme veľa.

Lebo ako je v malom, bude aj vo veľkom.
Čo sa stane vo veľkom, dobré alebo zlé,

ohrozí alebo podporí to malé.
Sme spojené nádoby. 

Jedno telo, jeden duch.
Telo Zeme, duša ľudstva s duchom ľudskosti.

A silu všetci čerpáme z jediného nevyčerpateľného zdroja...
Ak ju budeme čerpať v znamení LÁSKY, ÚCTY a DOBRA,

budeme šťastní.
Šťastní ľudia tvoria šťastný svet.

M. Pacerová

Ján Amos Komenský, učiteľ národov

v  ústrety vtedajším svetlým zajtrajškom. Asi 
preto a asi za trest smerovala prvá umiesten-
ka nádejnej učiteľky hudby do zapadnutej 
obce na strednom Slovensku. Čuduj sa svete, 
bola ňou Valaská. Trestajúcej ruke vtedajšieho 
zákona evidentne ušla zo zreteľa skutočnosť, 
že ju vlastne nedopatrením umiestnili len pár 
kilometrov od jej rodiska. Kdepak asi soudruzi 
udelali chybu? O to väčšie a príjemnejšie bolo 
jej prekvapenie, že z  podobných dôvodov 
bola na tú istú školu umiestnená aj jej spolu-
žiačka Paula Koreňová /dlhoročná riaditeľka 
ZUŠ/, ktorej otec sa previnil tým, že bol za 
čias prvej republiky úspešným ostravským 
obchodníkom.
   A roky išli ďalej, menili sa režimy, menili sa ľu-
dia, ale valaštianska ľudová škola umenia za-
čínala vypúšťať do sveta čoraz viac kvalitných 
a úspešných hudobníkov a jej meno začínalo 
nadobúdať na Slovensku čoraz väčší rešpekt.
   Veľakrát vravievala, aké má šťastie v  živo-
te, že jej práca ju veľmi teší, že sa v nej našla. 
V  ĽŠU vychovala veľa perfektných umelcov 
a po celý život sa tešila z ich úspechov.
   Prebúdzaniu zmyslu pre krásu hudby v mla-
dých ľuďoch obetovala spolu so svojimi mi-
lými kolegami väčšinu svojho pozemského 
času. V  hudbe cítila tú nadpozemskú krásu, 
dokonalosť harmónie, ktorú sa snažila vnášať 
aj do každodenného života. Ale povedzme si 
úprimne, čo je na tomto našom svete celkom 
ideálne? Možno, že len naše túžby po ideáli.
A  po tomto ideáli bezpochyby túžila Ružen-
kina duša čoraz viac. V oblasti umenia, no aj 
v oblasti duchovného hľadania. Pochopiť zá-

konitosti v hudbe, zákonitosti v umení a po-
chopiť večné zákonitosti kolobehu života 
a vecí medzi nebom a zemou sa stalo na dlhé 
roky jej prioritou. Vy, ktorí ste ju poznali, isto 
nájdete a  spomeniete si na mnoho situácií, 
ktoré sú toho dôkazom. Či už ste z  radov jej 
bývalých žiakov, kolegov, spoluhráčov, peda-
gógov, priateľov, či rodinných príslušníkov. 
Neutíchajúca túžba po kráse a  nadpozem-
skej dokonalosti boli nepochybne motorom 
jej napredovania na životnej ceste. Na jednej 
z  návštev v  nemocnici spomínala hlavne na 
všetkých ľudí a kolegov zo školy, ako ich všet-
kých mala rada. Tiež hovorila, že treba zachrá-
niť stromy,... túžila počúvať niečo krásne,... 
vidieť niečo „rovné a biele“.

Báseň na rozlúčku
Hľadala som pravdu o živote,
našla som cestu k Poznaniu.

Ukázala mi správny smer a cieľ.
Za túto milosť, Pane všetkých svetov,

Ti úprimne ďakujem.
Na krídlach lásky k svetlým výšinám putujem.

Zanechávam vás tu, moji milí
a prosím o odpustenie,

ak som niekoho nechtiac ranila.
Ďakujem za vašu lásku, za spoločné chvíle.

Chvíle šťastné, ale aj tie ťažšie,
za školu života,

ktorú sme si poskytovali vzájomne.
Keď sa raz naplní aj váš čas,

môžeme sa stretnúť v našom pravom domove.
V prekrásnej duchovnej ríši, kde slnko lásky svieti.

Lásky pomáhajúcej, čistej vznešenej,
ktorej mi všetci sme deti.

Vážení čitatelia, vy ktorí ste ju poznali, venujte jej 
tichú svetlú spomienku.

M. Pacerová

Milí čitatelia,
v rámci Dňa učiteľov vám chceme predstaviť jednu milú osobu, ktorá opustila naše rady 27. 
decembra 2021,učiteľku hry na klavír v našej ZUŠ, ktorá svojím životom a svedomitou prácou 
napĺňala snahu o ideál usilujúcu sa učiteľku, dobrého človeka, kolegyňu, priateľku, starostlivú 
mamu, starú mamu, našu občianku, pani Ruženku Čunderlíkovú.
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Milí priatelia, aj tento rok by sme vás chceli
poprosiť o darovanie 2 % z dane. Rehabi-
li- tácie sú pre Davidka nesmierne dôležité, 
avšak veľmi nákladné. Bez vašej pomoci by 
neboli možné. Davidko vďaka ním pomaly 
napreduje.

Darovať môžete prostredníctvom
Občianskeho združenia Pekný deň.

IČO: 37953761
Obchodné meno: Pekný deň, Valaská

Potrebujeme od vás potvrdenie o zaplatení
dane a podpísané VYHLÁSENIE o poukázaní

podielu zaplatenej dane.

Doručiť môžete osobne alebo poštou na
adresu: Adriana Hučková, Partizánska cesta

16, 976 46 Valaská.
V prípade osobného vybavenia na 

daňovom úrade nám, prosím, pošlite odfo-
tené kópie uvedených tlačív na email 
huckova.ada@zoznam.sk alebo sms 

správou na t. č.: 0903 021 456.
Zo srdca ĎAKUJEME, Hučkovci.

Vážení čitatelia!
Akokoľvek sa človek snaží robiť to, čo robí pre dobro iných nezištne a ako najlepšie vie, vždy mu 
dobre padne spätná väzba od tých, pre ktorých to s láskou robí. Spätná väzba upozorní na to, 
čo robíme dobre, ale aj na to, čo by sa dalo spraviť lepšie. Dáva tipy, dobré nápady. Aj my v re-
dakčnej rade sa občas stretávame so spätnou väzbou. Tí, ktorým sa niečo nepáči, šíria o tom reči 
poza chrbát, tí, ktorým sa niečo obzvlášť páči, povedia nám to rovno do očí, povzbudia, potešia, 
pochvália. Buď pri stretnutiach, alebo, ak už bývajú inde, ale dostane sa im hlásnik do rúk, tak 
aj písomne. A k nám sa taká písomná pochvala dostala od pani učiteľky už na dôchodku, býva-
júcej vo Zvolene, od pani Boženky Tesárovej. Jej syn, už je tomu dávno, chodil do našej ZUŠ, keď 
svojho času bývali asi na Štiavničke. Hovorilo sa o ňom, že má absolútny sluch. Bol šikovným žia-
kom a rodina má na tie časy pekné spomienky. Tak pani Boženka nám písomne odkázala toto:

„ ĎAKUJEM za HLÁSNIK.
Robíte záslužnú prácu.

Ste ako včielky v úli – každá má pridelenú úlohu,
ktorú vykonáva s láskou a Valaská prekvitá.

Výsledok je RADOSŤ, sladký med.“

Ďakujeme, pani Boženka

9. marca 2022 uplynie rok od úmrtia môjho šva-
gra, Ivana Medveďa. Len niekoľko dní ho delilo 
od 75. narodenín. Celý svoj produktívny vek pre-
žili s rodinou vo Valaskej, keď sa deti osamostat-
nili,tak bývali v byte sami so svojou manželkou 
Vlas-tou. Po doopatrovaní jeho rodičov, ktorí 
bývali v Tekovských Lužanoch, sa presťahovali 
do krás- neho domu, ktorý sám vyprojektoval a 
pomáhalstavať, keďže bol na slovo vzatý stav-
bár. Vždy sa tešil, keď mu poštou prišiel náš hlás-
nik, lebo som mu ho na jeho prosbu posielala. 
Mal zodpovedne uložené v zakladači všetky čísla 
hlásnika. Tie, ktoré rodina dostávala, keď bývali 
vo Valaskej, a potom aj tie, ktoré som im posiela-
la do T. Lužian.
Pri mojich občasných návštevách u mojej sestry 
a švagra sme spolu s ním diskutovali o obsahu 
hlásnika. Páčil sa mu. O všetko sa zaujímal a bol 
ešte viac v obraze o obsahu ako ja.

M. Pacerová

Ivan Medveď a hlásnik

DAROVANIE 2 % Z DANE
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Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2021:  3 477
Priemerný vek: 43,25 roka 

 
Zmeny v stave obyvateľov za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
Prisťahovaní do obce: 47
Presťahovaní v obci: 41
Odhlásení z obce: 34
Počet občanov so zrušeným pobytom podľa §7: 11
Počet občanov odhlásených z  trvalého po bytu 
z dôvodu trvalo žiť v zahraničí: 6

Narodení: 26 (chlapci 15, dievčatá 11) 
Zomrelí:   76 (muži 39, ženy 37)

Alexandra Murínová, matrikárka obce

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva 
rastie.
Biely január, zelený máj, plné pajty a staje, 
dobre je na gazdovskom dvore.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
Január studený, marec teplý.
Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená 
tuhú zimu.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre 
sypať.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, 
lúkam a vrchom.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec 
zhustí.

Ak svieti slnko na Hromnice hojnosť žita a 
pšenice.
Ak február muchy vymámi, marec ich 
podlávi.
Ak je február mierny, je jarný čas potom 
biedny.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i 
Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, 
tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to 
znamená ešte sneh a zimu.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je 
po celý rok.

Čo si priať, čoho sa vzdať, 
čo svojim blízkym a blížnym dať?

Ja sa vzdávam strachu.
Porúčam sa ti strach!

Prebývaj si v temnotách,
za ktorými treba navždy

 zabuchnúť pancierové dvere.
Už dlho tu obťažuješ duše dôverčivé.

V uplynulých rokoch
 šíril si sa ako mor,
od dverí k dverám,

od úst k ústam,
z éteru,

 od vládnych a iných 
politických strán,

 z televízie, z rozhlasu,
prosto zovšadiaľ.

Na celom svete si prekročil únosnú mieru!
Podľahli ti mnohí ľudia, 

nesmelí a dôverčiví,
no ja ťa dôrazne odmietam!

Namiesto teba si do života dosadím 
rozvahu v myslení a konaní,

so zodpovednosťou za svoje činy.
Ja si ponesiem trest, ak zle činím,

  nebude ho za mňa niesť nikto iný.
A prosím ťa, Pane,

 za všetky dobré duše, 
o odvahu a silu

 z večného zdroja tam hore,
 o nádej, lásku a vieru.

Týmto pomociam sme svojím strachom,
myslením, konaním 

sami zablokovali cestu
 sem k nám dolu.

A čo chcem svojim blízkym,
 blížnym a aj sebe dávať?
Svetlé myšlienky v slove, 

vo svojich básňach:

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
december: Hana Michelčíková 
január: Tobias Grekčo

Opustili nás:
december: Ružena Čunderlíková (83), František Jeremiáš 
(88), Miroslav Málus (37), Lýdia Marková (73), Iveta 
Mesiarová (55), Ema Némethová (67), Marta Ševčíková 
(79), Pavel Trnavský (73), Pavel (Vilhan 51)
január: Veronika Belasá (90), Renáta Bendová (57), 
Margita Ivaničová (80), Július Leitner (93), Jozef Turňa 
(63),  Milan Vetrák (82)

 - o nádeji, skromnosti, odpustení, o pokore,
 o viere v spravodlivosť zákonov BOŽÍCH,

ktoré môžeme pokojne nazvať
  zákony  prírody, zákony stvorenia,

význam je ten istý.
A nezabúdajme,

 že od každého z nás záleží,
aká bude naša budúcnosť!

Láska, pokoj, mier v duši,
čistota myšlienok, reči

a každá podobná cnosť
nech o nás svedčí,

o našej snahe stať sa skutočným človekom.
Naberme svojím chcením, myslením, kona-

ním
dostatok odvahy a sily

 prestať konečne s tou komédiou zlou,
ktorá sa okolo nás šíri

 ako mor.
Prestaňme sa konečne

len na vlastnom piesočku hrať,
hrať na mimozemšťanov...

a pred pravdou
zamykať dvere, 

 oči zatvárať!
Verím, že si uvedomujú mnohí z nás, 

že čo budeme dávať, siať, 
to budeme brať, či žať,

že všetko sa nám znásobené
do poslednej omrvinky vráti späť.

Dobré, aj to zlé.
No nemusíte sa báť,

môže sa stať,
že ak naberiete správny smer,

to zlé sa k vám vráti zoslabené,
posilní a posunie vás ďalej v poznaní,

 prečo sme tu a ako máme žiť na zemi.
M. Pacerová

4. 1. 2022

Demografické údaje obce 
Valaská v roku 2021

Rok 2022 PRANOSTIKY
JANUÁR, FEBRUÁR
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,,Zastal  čas.
Chýbajú nám ruky otcove,

chýbajú nám slová človeka so srdcom krištáľovým,
vnútorne bohatým a čistým.
Chýbať nám budú naveky.“

   Prežívate v tomto čase  veľmi ťažké chvíle vášho rodinného života. Prišiel 
čas lúčenia sa s drahým manželom, otcom rodiny, bratom, synom, sta-
rým otcom, čistým človekom a naším  vzácnym priateľom, s ktorým  nás  
po roky viazali výnimočné chvíle žitia  na  symbolickej „roli národa dedič-
nej“. Preto mi dovoľte, aby som sa vám prihovoril za rodákov z rodných 
Korytárok nášho kamaráta Paľka.               
    V čase zvestovania boľavej skutočnosti jeho odchodu do večnosti nám v 
spomienkach  pred očami prebehli mnohé dni nášho spoločného života. 
Obdivovali sme ho v každom čase nášho  spoločného žitia  ako človeka, 
ktorý  sa vedel k životu  stavať priamo, ktorý bol pre nás  vzácnym  a múd-
rym priateľom a svojimi postojmi k životu  nás viedol  k poctivej robote pri 
napĺňaní  vzácneho odkazu  predkov skutkami cez slová: „Pekne žiť, ne-
znamená žiť len pre seba. Nezanedbávajme preto pre svoje veci iné veci, 
lebo aj malý skutok pre ľudí je lepší ako žiadny.“  
Paľko prežil svoj plodný život vo Valaskej, ale rád chodieval do rodných 
Korytárok, ktoré tak miloval a reprezentoval  vždy s láskou. Paľko milo-
val svoje rodisko. Miloval však  aj dedičstvo otcov. Paľko totiž otvoril svoje 
srdce aj našej národnej kultúre, Paľko bol zanietený, zručný remeselník a 
jeho výrobky zdobia nejeden kroj na Slovenku a v zahraničí. Čo je však 
vzácne, že veľa ľudí si na neho spomína -  hlavne na jeho „človečenstvo“, 
ktoré u Paľka malo vždy svoje pevné miesto. Každý si spomína na jeho 
úsmev a vtip a úprimné podanie ruky a za pohárik dobrého páleného, 
ktorý sme dostali vždy, keď sme sa zastavili pri jeho stánku na jarmoku 
na každom festivale. Osobne si spomínam na naše stretnutia v rodných 
Korytárkach, a keď sme spoločne sedeli na pivku, vždy sa pýtal, čo nové 
v dedine, aké plány a ako sa darí obci. Vážil som si to a po každom roz-
hovore som si  uvedomil,  že aj keď žije Palino v inej dedine, je to hrdý 
Korytárčan,  nesmierne som si to cenil a nikdy nezabudneme a ani  dnes 
sme nezabudli ako jeho rodáci.  
   Pod mohutným Mníchom kopčeky a jarky, 
   tam si tíško ležia hrdie Korytárky, 
   pod vysokým nebom úzkie pásy polí voňajúce chlebom, 
   keď teplý dych dýchnem do fujarky, z bazy rozletí sa pieseň 
   ponad šírie lazy.
Paľko, dnes nad Korytárkami neznie veselá pieseň, ale smutná správa o 
tvojom náhlom odchode. Už si nezaspievame a nikdy ma už nepovzbudíš 
v mojom snažení v tradičnej kultúre, ktorú si  tak miloval. 

Horským vetrom poznačená tvár,
ty dal si nám najvzácnejší dar.
Mráz ti vrásky maľoval,
keď v náručí si nás varoval.
Najkrajší strom, hory,
čo večne žily naše pojí.
Slovo si mal pevné ako stromov kmene,
drahý otec, poďakovať sa ti chceme.
Polku našej krvi tvoríš,
v tej hore, v našom srdci  
navždy majestátne, otec, stojíš.

Náš Palino sa narodil dňa 25. 1. 1970 v Detve, 
mame Paulínke a otcovi Petrovi. Svoje detstvo 
prežil v dome v Korytárkach  s rodičmi a svojimi 
súrodencami, starším Peťom a mladšou ses-
trou Darinkou.
Po vychodení základnej školy v Korytárkach 
nastúpil na stredné odborné učilište v Banskej 
Bystrici, odbor čašník. Po maturite začal pra-

covať na hoteli Kosodrevina, kde sa zoznámil 
s jeho manželkou Silviou Slivkovou, s  ktorou 
uzavrel manželstvo v  roku 1990. V  tomto roku 
nastúpil na povinnú vojenskú službu v  Topoľ-
čanoch, ktorú ukončil skôr pre narodenie prvo-

rodenej dcéry Žofky.  Začali podnikať a založili 
krčmu U pltníka. Popritom pracoval ako čašník 
v hoteloch na Krpačove  a na Donovaloch. V 
roku 1997 dotvoril rodinu syn Jerguš. 
Zapálený bol nielen pre rodinu, ale k srdcu mu 
prirástol aj futbal. Od aktívneho hráča prešiel 
k trénovaniu detí s kamarátom Milanom, čo 
trvalo niekoľko úspešných rokov.
 Od svokra Jozefa sa priučil láske k remeslu. 
Svoje výrobky z kože rád prezentoval na rôz-
nych folklórnych festivaloch za podpory man-
želky Silvie. Počas svojho života prešiel rôznymi 
pracovnými pozíciami. Spokojnosť našiel vo 
vojenskom útvare v  Nemeckej, v  pozícii člena 
strážnej bezpečnostnej služby. Bol to človek s 
veľkým srdcom, svojskej povahy, ktorý žil pre 
rodinu a priateľov. 
Novú iskru do života mu priniesli vnuci Ta-
deáško a Hugo, ktorých nadovšetko miloval. 
Nebola mu cudzia pomoc blízkym. Jeho krátky 
život si užíval plnými dúškami, pokiaľ mu to 
zdravie dovolilo.
Jeho plnohodnotný život bol predčasne ukon-
čený nešťastnou udalosťou dňa 4. decemra 
2021.

ROZLÚČKA
Pavel Vilhan

   Paľko, dnes tu stoja pri tebe tvoji blízki - manželka, deti, najbližšia rodina 
a nezabudli ani kamaráti a prišli sa rozlúčiť. 
Odišiel si v tichosti, bez rozlúčky a bez podania ruky... ťažko hľadať slová 
útechy v tento deň pre nás všetkých. Sme tu však spolu s nimi, aby sme 
im pomohli prekonať túto chvíľu. Áno, ruku si nepodal kamarátom, keď 
si odchádzal... nebolo času... viem.  My si ťa však budeme pamätať; tvoje 
podanie ruky a na chvíle, ktoré nám Pán BOH doprial tráviť pri tebe. Za čo 
mu ďakujeme, za celé tvoje bytie a tvoj život. 
   Prišli sa s tebou rozlúčiť  aj tvoji kamaráti z Korytárok, kolegovia, a  prišli  
aj tvoji kolegovia remeselníci, s ktorými si trávil krásne chvíle na jarmo-
koch, kde si vždy s úsmevom privítal ľudí a potešil si nejedno oko tvojimi 
výrobkami z kože,  boli to tvoje  -  tvoje skvosty.  
   Všetci, čo sme tu, sme nechceli veriť správe o tvojom náhlom a nešťast-
nom odchode. Mal si plno nádeje a chuť žiť,  spolu s tvojou rodinou, ktorá 
stála vždy pri tebe. Nechcel som uveriť správe o tvojom odchode a neviem 
si dať dodnes na to odpoveď. Možno Pán Boh má s tebou iné plány, nepo-
znám na to odpoveď. Ale ty už áno.
   Toto všetko nám bude v ďalšom žití a pri každom stretnutí ľudí jemu 
blízkych veľmi chýbať. Budú nám chýbať jeho zamyslenia sa i priame od-
povede  na  kladené otázky,  bude nám chýbať jeho videnie sveta,  bude 
nám chýbať jeho úprimný úsmev  i pevný chlapský  stisk ruky, budú nám 
chýbať jeho výrobky, ktoré  po roky boli  pre nás lákavými pohladeniami 
našich duší.  Bude nám chýbať vo všetkom  najmä  jeho človečina, cez 
ktorú  sa mohol smelo pozerať do očú  svojim  blízkym, známym a ne-
známym  ľuďom, a s čistým svedomím aj  do vlastného srdca. Našu úctu 
k  nemu  si budeme držať v pamäti a určite  sa budeme k jeho menu a k 
tomu,  čo nám  počas svojho žitia z úprimnosti  svojho srdca odovzdával, 
vracať v každej  jednej  chvíli  spomínania.
   Klaniam sa nášmu vzácnemu priateľstvu. Klaniame sa a spoločne s oby-
vateľmi tvojej rodnej obce, starostom obce Dušanom Mitterom a  ďakuje-
me nášmu Paľkovi Vilhanovi   za  všetky okamihy života, ktoré sme spolu 
strávili. Nech rodná zem slovenská, ktorú mal náš Paľko  tak  nesmierne 
rád, mu dá dobré spočinutie.
Dovoľ mi, aby som sa ti poďakoval aj ako podpredseda BBSK pre kultúru 
za to, čo si pre kultúru nášho kraja spravil a že si  zasvätil svoj život tradič-
nej kultúre a ako dobrý remeselník si vždy vzorne reprezentoval náš kraj a 
dedinky Valaská a Korytárky. 
Pán si ťa povolal nečakane. Budeme sa úprimne modliť, aby ťa prijal do 
svojho kráľovstva a na príhovor našej matky, Panny Márie, nech ti odpus-
tí všetky previnenia. 
Nech ti je slovenská zem ľahká! 
Zbohom, kamarát! 

Roman Malatinec



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 15. januára 2022 sme si pripomenuli 1. výro-
čie úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého 

otca 
Jozefa Bošeľu.

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

So smútkom v srdci sme sa dňa 11. 01. 2022 
rozlúčili s našou drahou mamou 

Veronikou Belasou. 
Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa za vaše pre-
javy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme 
pánovi farárovi Martinovi Trojanovi z farnosti Va-
laská za duchovné zaopatrenie a poslednú rozlúčku, 
ako i pohrebnej službe pána Halušku z Brezna.
Úprimné poďakovanie patrí aj pani doktorke Dolinskej, sestričke 
Renátke a tiež kolektívu lekárov a sestier na chirurgickom a doliečo-
vacom oddelení v breznianskej nemocnici, kde sa po ťažkom úraze 
o ňu príkladne starali. Jej srdce dotĺklo 8. januára 2022.

   Neľahký život pani Veroniky a jej rodiny v období 2. svetovej  
vojny, SNP a po vojne si pripomenieme v  hlásniku v letnom období, 
v rámci spomienok na SNP, vojnové a povojnové časy v našej obci.

Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym

za účasť na poslednej rozlúčke 3. januára 2022 
s našou milovanou mamou a dcérou 

Ivetkou Mesiarovou.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám Milana 

Halušku za dôstojnú rozlúčku s našou milovanou.
Smútiaca rodina

Len ten, kto stratil svojho najbližšieho, 
s ktorým prežil väčšinu svojho života, pochopí, 

že stratil to, čo mu už nikto nenahradí a zostanú 
mu navždy iba spomienky.

Dňa 20. marca si pripomenieme smutné 10. výro-
čie straty nášho milovaného manžela, otca, starké-

ho a prastarkého
Vladimíra Litvinenka.

Spomína naňho s láskou a vďakou celá rodina. Ďakujeme všetkým, 
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Odišiel si od nás ako krásny sen. 
Nepovedal si nám: ,,Zbohom, už neprídem.“

Odišiel si skoro. Veľa si chcel ešte urobiť, povedať, poradiť.
Chýba nám tvoj úsmev, hlas a pohladenie. 

Neodišiel si, v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 7. apríla si pripomenieme šieste výročie man-

žela, otca, starého a prastarého otca 
Milana Molnára.

S úctou a láskou spomína manželka, dcéra Mária, 
syn Miloš s manželkou Erikou, vnučky Zdenka 
s Patrikom, Karinka, Simonka s Rastinom, Van-

duška, pravnuci Tobiasko  a Maximko, pravnučka 
Grétka a krstná dcéra Gabika s rodinou.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 
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POĎAKOVANIA

SPOMIENKY
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.

Ten, kto ťa poznal, si spomenie,
ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Dňa 2. februára sme si pripomenuli 13. výročie, 
odkedy nás opustil náš manžel, otec, starý otec, 

a švagor
František Kúr.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
spolu s celou rodinou.

Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac,
než tí ostatní.

O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 2. februára 2022 sme si pripomenuli  15 rokov 

od úmrtia nášho otca, starého otca
Františka Šantrocha.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Hana, Lidka 
a ostatná rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

,,Život už viac nevráti, čo nám vzal,
spomienky vracajú len smútok a žiaľ.

Už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať,
sviečku zapáliť a na teba s láskou spomínať.”

Dňa 26. 1. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný otec, dedko a pradedko 

Václav Lojda 

a rok a pol, čo nás opustila naša milovaná mama, 
babka a prababka 

Magdaléna Lojdová.

Kto ste ich poznali, venujte im spomienku. 
7. marca 2022 uplynie rok, ako nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a starý otec
Juraj Fellner.

S láskou si na neho spomína manželka Darina, 
dcéry Petra a Lucia s manželmi, vnúčatá Emka 

a Samko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.
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Vážení priaznivci futbalu vo Valaskej, 
v  minulom vydaní Valaštianskeho hlásnika 
som vám bližšie priblížil situáciu v  mužskom 
valaštianskom futbale. Dovoľte mi, aby som sa 
zmienil trošku aj o mládežníckom futbale. Čo 
sa týka mládeže vo Valaskej, máme dva tímy 
U11 a  U13. Trénermi tímov sú Michal Baláž 
a  Miroslav Mora a  vedúcim tímov je Ladislav 
Barto.

Ako som už spomínal v minulom vydaní  hlás-
nika, situácia v  mládežníckom futbale nie je 
ideálna. Potácame sa s  nedostatkom hráčov 
a hlavne dobehol nás problém v procese pri-
vedenia nových hráčov do klubu. Verím, že 
s  projektom „Dajme spolu gól“ sme naštarto-
vali niečo, čo nám prinesie už „úrodu“ v  naj-
bližších mesiacoch. V  čase, keď som preberal 
klub, na školách nebol veľký záujem o  futbal 
či pohybové aktivity. Naštartovanie procesu 
si vyžadovalo naozaj kopec práce a zvolili sme 
cestu skúšobnej hodiny a  vyplnenia dotaz-
níkov pre rodičov. Len pre zaujímavosť, pred 
skúšobnou hodinou v  základnej škole vo Va-
laskej záujem detí o futbal bol v počte piatich 
žiakov. Následne hneď nato, cez žiakov ZŠ sme 
poslali dotazníky rodičom o  záujme o  futbal 
a  pohybové aktivity, kde výsledok sa dostavil 
okamžite, z nezáujmu sa stal záujem a my sme 
boli veľmi milo prekvapení. Konečné číslo sa 
zastavilo na úrovni 58 žiakov. Samozrejme, išlo 
len o  prvotné naštartovanie a  hlavne vyvola-
nie v  deťoch potreby športových aktivít. Ne-
píšem schválne futbal, pretože v  prvej triede 
ZŠ je hlavne dôležité, aby sa deti hýbali, a to, či 
z nich budú futbalisti, vieme vydedukovať už 
pri samotnom ďalšom procese. Stále ale hovo-
rím o procese, ktorý sa ešte futbalového klubu 
absolútne netýka. Za tieto činnosti, ktoré sme 
so žiakmi ZŠ vykonali, samozrejme patrí vďa-
ka pani riaditeľke školy Michaele Badinkovej. 
Naozaj veľká vďaka za celú spoluprácu so ZŠ J. 
Simana vo Valaskej. Po prvotnom zistení sme 
spustili každý štvrtok so žiakmi ZŠ krúžok. Žiaľ, 
aj tu nás pandémia z každej strany ošľahávala 
a  veľa štvrtkov sme museli zrušiť, pretože sa-
motný  Covid-19 alebo protipandemické opat-
renia nám nedovoľovali krúžok uskutočniť. 
Proces, ktorý popisujem so základnou školou, 
sme absolvovali aj s  materskou školou. Aj tu 
by som chcel vyjadriť veľkú vďaku p. riaditeľ-
ke Babčanovej a  samozrejme nemôžem ne-

Žiaci: kategória U11
4. 9. 2021  
ŠK Partizán Č. Balog B – OFK Valaská 6:0
OFK Valaská – FK BREZNO 1:2
TJ Michalová - OFK Valaská 0:1
OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog A 3:0

2. 10.
ŠK Partizán Č. Balog B – OFK Valaská 1:1
OFK Valaská – FK BREZNO 2:1
TJ Michalová - OFK Valaská -:-
OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog A 2:2

25. 9.
ŠK Partizán Č. Balog B – OFK Valaská 3:3
OFK Valaská – FK BREZNO 4:0
TJ Michalová - OFK Valaská 0:4
OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog A 2:3

FUTBAL VO VALASKEJ

11. 9.
ŠK Partizán Č. Balog B – OFK Valaská 0:5
OFK Valaská – FK BREZNO 3:0
TJ Michalová - OFK Valaská 0:7
OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog A 7:0

18. 9.
ŠK Partizán Č. Balog B – OFK Valaská 0:3
OFK Valaská – FK BREZNO 5:0
TJ Michalová - OFK Valaská 3:1
OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog A 4:3

Žiaci: kategória U13
4.9. ŠK Partizán Čierny Balog - OFK Valaská 3:3
11.9. OFK Valaská -  FK Sokol Braväcovo 2:2
18. 9.   FK BREZNO B - OFK Valaská  4:0
25. 9.   OFK Valaská - ŠK Heľpa 4:2
5. 10. TJ Tatran Polomka -  OFK Valaská  2:2
14. 10. OFK Valaská - ŠK Partizán Č. Balog 2:0

spomenúť pani zástupkyňu Kaliskú. Tej tiež 
patrí jedno veľké ďakujem. V  materskej škole 
sme do krúžku zapojili predškolské triedy. Tiež 
nás počty veľmi milo zaujali a hlavne potešili. 
V priemere sa pohybujeme okolo 15 detí. 
Toto bola všetko práca na úrovni, ktorá ešte 
s  OFK Slovan Valaská nemá nič 
spoločné. Práve v  tomto období 
prechádzame do ďalšieho proce-

su, ktorým je premiestňovanie 
detí z krúžkov do oddielu. Tu by 
som chcel zdôrazniť, že naozaj 
máme v pláne nič nezanedbať, 
všetko brať po jednotlivcoch 
a  nakoľko išlo o  deti, plánuje-
me stretnutia s každým jedným 
rodičom. Aby sme zistili viac 
informácií, čo sa týka potrieb 
a  zabezpečenia plynulého pre-
chodu do oddielu. 
Ešte pár slov k  plánom do bu-
dúcna a  k  rozbehnutej sezóne. 
Ako som už spomínal v  minu-
lom vydaní, mládežnícky fut-
bal bude prechádzať reorganizáciou a  do 

budúcna plánujeme vytvoriť aj tím U15, pre-
tože mne osobne sa nepáči, že hráči končiaci 
v kategórii U13 musia ísť hrať futbal mimo ich 
rodnej dediny, alebo, žiaľ, ich futbalová kariéra 

je na  konci. To v  žiadnom prípade nechceme 
nechať len tak. Ďalej by som chcel poukázať na 
to, že nie ďaleko od Valaskej funguje klub FK 
Železiarne Podbrezová, ktorý funguje na veľ-
mi vysokej úrovni, a my našim hráčom, pokiaľ 
prerastajú kvalitatívne Valaskú, vytvoríme ply-
nulú cestu plnú podpory naším klubom práve 
do spomínanej Podbrezovej, kde naozaj tí, čo 
sledujú futbal, vedia, že nejeden reprezentant 

vznikol práve z  tohto klubu. Toľko by to bolo 
o mládežníckom futbale vo Valaskej.  Prináša-
me vám ešte prehľad výsledkov aktuálnej se-
zóny obidvoch kategórií.
Na záver by som opäť chcel len poukázať 

na alarmujúci stav v  spoločnos-
ti, čo sa týka záujmu detí o  šport 
všeobecne. Pamätám si na svoje 
detské časy, kde nás majitelia ga-
ráží vyháňali spred ich garáží, pre-
tože sme im tenisovou loptičkou 
pri hraní hokejbalu dávali dole far-
bu z ich majetku. Žiaľ, schválne ho-
vorím, žiaľ, pretože to boli „príjem-
né“ starosti a hlavne dnes veru už 
nevidíme partie detí, ktoré hrajú 
futbal, na hokej sa veru majú mla-
dí problém poschádzať a  myslím, 
že to je práve kameň úrazu. Pra-
jem vám opäť hlavne veľa zdravia 
a pohody, ktorá vás naplní šťastím. 

Radovan Antal
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Je to výrok, ktorý používali už starí Gréci a platí aj dodnes, že človek sa 
cíti dobre, keď je zdravý. Pohybom a športom sa snaží aj Základná orga-
nizácia Jednoty dôchodcov vo Valaskej aj časť Piesok udržať sa v dobrej 
kondícii, čomu nasvedčujú ich výsledky na Okresných zimných športo-
vých hrách, ktoré usporiadala Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Michalová v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov 
Pohronská Polhora  na Zbojskej dňa 10. 02. 2022.  Súťažilo sa v  troch 
disciplínach, a to slalom na lyžiach, pretek na lyžiarskych bežkách a pre-
tek na sánkach. Naši členovia JD súťažili v  kategórii slalom na lyžiach 
a naša Olinka  Kováčiková sa umiestnila na peknom 2. mieste v kategórii 
ženy.  V súťaži na sánkach v kategórii ženy sme obsadili krásne 1. miesto 
vďaka Anke Demeovej. V kategórii sánky muži sa môžeme pochváliť  1. 
miestom – Eugen Sedlák a 2. miestom -  Karol Krumpál. Základná organi-
zácia Jednoty dôchodcov vo Valaskej  im ďakuje za dosiahnuté výsledky 
a praje im do budúcna, aby v tomto športovom duchu ďalej pokračovali.

Martin Krupa, foto: Silvia Krupová

    V rámci podujatí SAMŠ 
(Slovenská asociácia mo-
toristického športu) sa aj 
v  priebehu roku 2021 ko-
nal Slovenský šprintérsky 
šampionát - Majstrovstvá 
Slovenska v  šprinte auto-
mobilov na ¼ míle (402,33 
m), alebo 1/8 míle (201,16 
m). Už niekoľko rokov sa 
uvedeného seriálu zú-
častňuje pán Igor Šťavina, 
občan našej obce, pričom 
v upravenom vozidle Ško-
da 120 v  zmysle povole-
ných úprav organizátora, 
v  triede „STREET – SO“ 
priebežne dosahuje najvyššie priečky v  umiestnení vozidiel sku-
piny STREET „SO“ (ľubovoľná značka s atmosférickými motormi zo 
zdvihovým objemom do 1550 cm2, pohon prednej, zadnej nápravy 
a  4x4). V  sezóne 2021 získal v  seriáli piatich podujatí šampionátu 
5-krát 1. miesto,  čím si zabezpečil v konečnom hodnotení titul Maj-
ster Slovenskej republiky v kategórii Street automobilov kategórie 
SO. Zároveň vytvoril časom 9,411 s  nový traťový rekord. 
Rovnakého šampionátu sa zúčastňuje aj náš ďalší občan, Peter Va-
lent, ktorý so svojím identickým vozidlom Škoda 120 v seriáli maj-
strovstiev SR 2021, získal dvakrát 2. miesto, jedenkrát 3. a jedenkrát 
5. miesto. Menovaným gratulujeme k získaným oceneniam a do ďal-
šej sezóny želáme veľa zdravia a športového šťastia.

Autor fotografií: Dušan Sliačan

2.2.2022 krásny dátum. Práve v  tento deň 
členovia OZ Valašťania, DHZO – Valaská a pár 
dobrovoľníkov pripravili pre naše deti  karne-
val na ľade v starej Valaskej. 
Začiatok bol o 16:00 hodine, ale počasie nám 
zo začiatku neprialo. Všetko sa zrazu zmenilo, 
keď začali prichádzať vysmiate masky. Detič-
ky sprevádzala na ľade čertica, krásna hudba 
a veru aj rodičia poobúvali korčule. 
Zvolená porota pozorne sledovala masky 
a mali čo robiť, aby vybrali tie najkrajšie. Oce-
nili sme 6 masiek, ale ani jedna neodišla bez 
pozornosti. Počas karnevalu sa všetky detičky 
občerstvili čajíkom a  pampúšikmi. Verím, že 
sa každému páčilo a odišiel domov spokojní. 
Touto cestou chcem poďakovať žienkam za 
pampúchy, p. Krupovi za čaj, p. Bachratému 
za malé občerstvenie, p. Lengyelovi za pripra-
venú ľadovú plochu , všetkým našim členom 
za organizáciu a Tamarke Lengyelovej za fo-
tografovanie. 
Tešíme sa na ďalšiu akciu. 

Za OZ Valašťania Renáta Kubove

Karneval  
na ľade

V zdravom tele zdravý duch Majstrovský titul je doma!


