
ročník XX.            číslo 2            apríl 2022             dvojmesačník 

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Cena starostu obce 
Valaská in memoriam

Zo života škôl

Požiar na Lipovej

Čo rozprávali pamätníci

Najskôr tu bola túžba po dieťatku sladká,
potom bolesť, ale aj šťastím rozžiarené oči.
Pri postieľke prebdené nekonečné noci.
Nežná ruka, čo detské čielko hladká, prvé bôle tíši.
Takto to chodí v tejto ľudskej ríši.

Ľahučký krok ostražitej lane,
vlastný je tej tvojej mame,
pripravenej k pomoci vždy odhodlane.
Usmievavej a prísnej zároveň,
rozjasňuje každučký tvoj deň.
Prvá učiteľka, lekárka, pestúnka,
ale nadovšetko najlepšia priateľka.

Život ťa neustále utvrdzuje v tom,
že je spolu s otcom,
tvojou najväčšou istotou a ochranou.
Keď dorastieš a rodičom ubudne síl,
staň sa vďačne najväčšou oporou a istotou ty im.

Nech ako v studni bezodnej
prúdi k tebe od tvojej matky
prúd vrúcnej pomáhajúcej lásky,
ktorú raz, ako dar nevídaný,
odovzdávať budeš iným.

M.  Pacerová

Valaštiansky hlásnik sa vám do-
stáva do rúk v  čase, kedy už jar 
máme v plnom kvete.  Čo určite 
každého zahreje pri srdci. Čo je 
však nepochopiteľné, je to, že už 
viac ako dva roky žijeme v zvlášt-
nom móde. Dva roky sme bojo-
vali s pandémiou, ktorá nestihla 
pominúť, pričom sa k  tomu ne-
pochopiteľne pridružil aj  vojno-
vý konfl ikt na Ukrajine. Žijeme 
v strachu a s úzkosťou, čo všetko 
sa môže stať a čo nás ešte len čaká. 
Verím však, že všetko  zvládneme 
a zvládneme to len vtedy, keď bu-
deme držať pospolu. 
Jedno končí a nové začína. Sama 
príroda nás k tomu nabáda. Moc 
zimy sme zlomili vynesením Mo-
reny a v hojnom počte privítali jar. 
Akoby sa s  príchodom jari opäť 
prebudil aj kultúrny valaštiansky 
život, čomu som nesmierne rád. 
Lebo o to ide, to je podstata nášho 
bytia, plnohodnotne žiť.
Verím, že aj veľkonočné sviatky 
ste privítali so zvykmi a  tradí-
ciami, ako sa patrí. Trošku sme 
k veľkonočnej  atmosfére prispe-
li aj my, originálnou veľkonoč-
nou výzdobou z dielne základnej 
umeleckej školy, či našich detí. 
Sviatky jari by mali byť nielen 
o  symbolike nového, začínajúce-
ho, ale aj toho duchovného. 
Pred nami je ďalší krásny sviatok 
– Deň matiek a  jeho symbolika. 
Milé a  vzácne naše mamy, váš 
sviatok si pripomíname v  naj-
krajšom mesiaci roka, v mesiaci 
lásky a porozumenia, v máji. 

Matka je človek, ktorý nás nosil 
pod srdcom, človek, ktorý nám 
dal nezištnú lásku a  starostli-
vosť od malého nemluvňaťa a  po 
celý jej život. Každý vie, čo mat-
ka preňho znamená. Je zárukou 
existencie budúcich generácií. 
Bez našich silných mám by sme 
boli stratení. Len mama vie, čo 
znamená nový život, len mama 
vie, ako ochrániť svoje dieťa, len 
mama vie, čo jej dieťa skutočne 
potrebuje, len mama sa dokáže 
biť za svoje dieťa ako levica, len 
mama...  a  takto by som mohol 
pokračovať do nekonečna. A len 
mama je tá jediná. 

Mama si zaslúži nielen našu ne-
konečnú úctu, zaslúži si našu 
lásku, zaslúži si, aby sme sa sta-
rali  o jej šťastie. A ak to nerobí-
me každý deň, tak tento deň  je 
príležitosťou pripomenúť si toto  
všetko, aby sme ju objali, pripra-
vili jej radosť.

Význam, dôležitosť a nenahradi-
teľnosť matky potvrdzuje aj sku-
točnosť, že slovo mama  je prvé, 
ktoré vysloví dieťa po svojom 
narodení a v každom jazyku na 
svete znamená to isté. Život je 
nielen krásny, ale je to aj úžasný 
dar, ktorý by sme mali naplniť 
láskou, šťastím a porozumením. 
Práve v tom vidím obrovský výz-
nam vášho sviatku, drahé mamy.

Milé mamy a staré mamy,
želám vám, aby ste zo svojich 
detí a  zo svojich vnúčat mali 
vždy radosť.   Ak sa vo vašich 
očiach niekedy kvôli nim objavia 
slzy, nech sú to len slzy šťastia. 
V mene vašich detí vám ďaku-
jem za každé milé slovo, bozk, 
úsmev, povzbudenie, ale aj po-
karhanie, lebo aj to treba k živo-
tu, aby človek nezablúdil.  Buďte 
nám zdravé, krásne, milé a buď-
te  s nami ešte dlhé roky.

Mgr. Peter Jenča, 
starosta obce 

Tvoja matka
Foto: J. Pacera
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Dôvod, prečo obec pristúpila 

k  vypracovaniu urbanistických 

štúdií, je - aby priestor, ktorý je 

v  územnom pláne vyčlenený na 

výstavbu rodinných domov bol 

logicky priestorovo rozčlenený 

na funkčné plochy tak, aby sa 

územie dalo čo najlepšie a naje-

fektívnejšie využívať a obhospo-

darovať. Urbanistická štúdia slúži 

na riešenie špecifi ckých územ-

no-technických, krajinno-ekolo-

gických, environmentálnych, ur-

banistických a architektonických 

problémov v území.

Urbanistické štúdie, ktoré vypra-

coval Ing. arch. Miloslav Šimá-

nek, spodrobňujú Územný plán 

sídelného útvaru Valaská a budú 

slúžiť na vymedzenie koridorov 

dopravnej a  technickej vybave-

nosti, pre parceláciu stavebných 

pozemkov a podmienky umiest-

nenia stavieb rodinných domov, 

ako podklad pre územné rozho-

dovanie.

Hlavným cieľom urbanistických 

štúdií je návrh optimálnej urba-

• navrhnúť parceláciu v riešenom území,

• priestorové defi novanie stavebných plôch na novovytvorených par-
celách ako maximálny možný obrys zastavanej plochy rodinných 
domov, včítane organizácie statickej dopravy,

• stanovenie výškového obmedzenia zástavby na riešenom území,

• riešenie dopravnej a technickej vybavenosti riešeného územia pre 
napojenie rodinných domov,

• určenie charakteru oplotenia novovzniknutých pozemkov,

• stanovenie požiadaviek pre výsadbu zelene,

• stanovenie požiadaviek pre architektonicko-priestorové riešenie fa-
sád nových rodinných domov s cieľom vytvoriť architektonicky jed-
notný, štýlovo kompaktný súbor rodinných domov,

• vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území.

• Urbanistické štúdie stanovujú požiadavky na:

• podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie po-
zemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia 
územia,

• umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch, zastavovacie pod-
mienky jednotlivých stavebných pozemkov a podiel ich možného 
zastavania,

• nevyhnutnú vybavenosť stavieb a napojenie na verejné dopravné a 
technické vybavenie územia,

• umiestnenie verejnej a súkromnej zelene.

nizácie a stanovenie požiadaviek 

na prípustné využitie vymedze-

ných území pre vytvorenie býva-

nia v  rodinných domoch v  súla-

de s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou.

V  súčasnej dobe nie je možné 

v predmetných lokalitách stavať 

a pozemky považovať za staveb-

né, aj keď sú v  územnom pláne 

určené na výstavbu. Pozemok 

sa stáva stavebným, až keď je 

prístupný komunikáciou a  je 

možné napojenie na inžinierske 

siete. To všetko okrem iného sa 

skúma v  územnom konaní pre 

vydanie územného rozhodnutia. 

Pre získanie stavebných pozem-

kov je potrebné, aby prebehol 

proces pozemkových úprav, tzv. 

pozemková reforma, pri ktorej 

sa vstúpi do jednania s vlastník-

mi súčasných pozemkov. Na-

sleduje projektová príprava pre 

komunikácie s ich odvodnením, 

z dôvodu určenia výšok pre ná-

sledné osadenie rodinných do-

mov a inžinierskych sietí. Po vy-

Urbanistické štúdie
 „Pod Lipovou“ a „Pod Hrbom“

Hlavné požiadavky riešenia urbanistických štúdií 
boli špecifi kované nasledovne:

Obec sa v  minulom roku nekom-
promisne pustila do zisťovania sta-
vu nebytových priestorov, pretože 
aj toto bola oblasť, ktorá sa zásad-
ným spôsobom dlhodobo nerieši-
la. Dopadlo to tak, že sa vykonali 
revízie na všetky nebytové priesto-
ry vo vlastníctve obce, pričom kaž-
dý prevádzkovateľ elektrického 
zariadenia či bleskozvodu je po-
vinný zabezpečiť vykonanie  pra-
videlnej odbornej prehliadky a 
skúšky, teda  revízie elektrického 
zariadenia  a bleskozvodu v rozsa-
hu stanovenom platnou legislatí-
vou.  Ide predovšetkým o priestory, 
v ktorých sa nachádzajú prevádzky 
obchodov alebo služieb. Po vyko-
naní revízií obec zistila, že niekto-
ré prevádzky majú nevyhovujúci 
stav elektrických zariadení. Všetky 
priestory, v ktorých bol takýto stav 
zistený,  sú dnes postupne opravo-
vané.
Zároveň opäť upozorňujeme všet-
kých nájomníkov, že prípadné 
opravy, údržby, či úpravy v priesto-
re sú tieto povinné nahlásiť vopred 
na obecný úrad. Inak sa môže stať, 
že práce, ktoré si nájomca vykoná 
svojvoľne,  „svojvoľne“ si ich bude 
musieť aj odstrániť. Na vykonanie 
zásahov potrebuje nájomca  sú-
hlas obce. Havarijné stavy, či bež-
nú údržbu nebytového priestoru 
zabezpečuje obec bezodkladne. 
Všetkým podnikateľským sub-
jektom ďakujeme, že rešpektujú 
pravidlá a  majú záujem chrániť 
obecný majetok, ktorý im bol po-
skytnutý za účelom ich podnikania. 

  Mgr. Alena Neuzerová

pracovaní tejto dokumentácie je 

možné pristúpiť k projektovej aj 

realizačnej príprave jednotlivých 

komunikácií a inžinierskych sietí. 

Urbanistické štúdie sú len začia-

tok cesty, ktorú ešte treba pod-

stúpiť k vytvoreniu obytnej zóny 

Pod Hrbom a Pod Lipovou. Verí-

me, že proces prípravných prác 

bude bezproblémový a  časovo 

čo najmenej náročný.

Ing. Janka Rástočanová

 

OBEC SA ZAMERALA 
NA STAV OBECNÝCH 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
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Využívanie služieb sociálneho 

taxíka je v obci veľmi žiadanou 

službou, aj keď iba pre úzky okruh 

občanov, zdôrazňujúc využívanie 

tejto služby práve v  tak zložitom 

čase a  nepriaznivej sociálnej 

a  ekonomickej situácii. Momen-

tálne sa obec dostala do situácie, 

kedy bežné príjmy nepokrývajú 

bežné výdavky, a je potrebné rie-

šiť operatívne nielen fungovanie 

samosprávy ako takej (nárasty 

cien za tovary a  služby, práce,  

energie a  ďalšie), či odídencov 

z  Ukrajiny. Štát nerieši kategóriu 

občanov seniorov, resp. tých, kto-

rí sú na pomoc odkázaní. Uisťuje-

me občanov, že hľadáme riešenia. 

Niekedy je však potrebné rozhod-

núť sa medzi zlým a ešte horším. 

Píšem  o tom preto, lebo samotní 

občania, ktorí túto službu využí-

vajú, sa dostali do situácie, že sa 

im poskytnutie tejto služby už ne-

Konfl ikt na Ukrajine rezonuje celým svetom od 24. februára, kedy ruský 
prezident vyhlásil špeciálnu vojenskú operáciu na východe krajiny. Viace-
rí občania boli nútení krajinu opustiť a na Slovensko prišlo už viac ako 
300 000 vojnových utečencov. Mnohé organizácie, ale aj obyčajní obča-
nia  Slovenska sa spojili a poskytli fi nančnú alebo materiálnu pomoc. Obec 
Valaská uskutočnila zbierku materiálnej pomoci, ktorú sme odovzdali do 
Denného centra Prameň v Brezne. Zbierka materiálnej pomoci stále pre-
bieha a môžete priniesť: hygienické potreby, trvanlivé potraviny, čistiace 
prostriedky, nové oblečenie a nové deky. Materiál môžete odovzdať buď 
na obecný úrad, alebo priamo do Denného centra v Brezne na Rázusovej 
ul. č. 926/2. 

Dôležité informácie týkajúce sa ubytovania vojnových utečencov
V súvislosti s ubytovaním neevidujeme, či sú vojnoví utečenci ubytovaní 
v obci pri fyzických osobách alebo právnických osobách (podnikatelia, 
živnostníci). Preto vás žiadame, aby každý, kto poskytne ubytovanie, na-
hlásil túto skutočnosť na obecnom úrade buď osobne, alebo na tel. č. 
0910 414 646  z dôvodu následného uplatnenia  náhrady výdavkov.   

Ak poskytujete ubytovanie ako fyzická osoba (nepodnikateľ):
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty (vlastníci  by-
tov a rodinných domov), ktoré neposkytujú ubytovanie na základe 
živnostenského oprávnenia.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
 7 € za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 
dovŕšila vek 15 rokov,
 3,50 € za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, kto-
rá nedovŕšila vek 15 rokov.
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je  uzavretie zmlu-
vy  o  poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a  odíden-
com (vzor zmluvy je možné nájsť na www.minv.sk a  www.valaska.sk). 
Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom 
dočasného útočiska.  Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s  odídencom 
zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho 
mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval od-
ídencovi ubytovanie.
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke ale-
bo v hotovosti. K výplate fi nančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde 
až po tom, ako obec tieto fi nančné prostriedky dostane od ministerstva 
vnútra.

Ak poskytujete ubytovanie ako fyzická osoba (podnikateľ):
Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom, ktoré neposkytu-
jú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, sa riadi schémou 
upravenou v novele zákona o azyle v gescii ministerstva vnútra. Podrob-
nosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 
2022.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
 7,70 € za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, kto-
rá dovŕšila vek 15 rokov,
 3,85 € za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, kto-
rá nedovŕšila vek 15 rokov.
Postup je nasledovný:
1. Zmluva -  žiadateľ si stiahne zmluvu (www.minv.sk, www.valaska.sk), 
vyplní príslušné údaje, vytlačí 6-krát a podpísané odošle poštou, alebo 
doručí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Pre doručovanie prosíme 
označiť obálku heslom „LEX UKRAJINA“. Po podpise oboma zmluvný-
mi stranami a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, o čom bude žiada-
teľ ministerstvom náležite informovaný, môže žiadateľ predkladať svoje 
žiadosti.
2. Žiadosť je možné predkladať až po tom, ako bude platná zmluva. O 
príspevok sa žiada predložením 3 dokumentov, a to: žiadosti, záznamu o 
ubytovaní a čestného prehlásenia. Všetky vzory sú k dispozícii buď na we-
bovom sídle obce www.valaska.sk, alebo na webovom sídle ministerstva 
vnútra SR www.minv.sk. Podklady sa predkladajú poštou alebo osobne 
doručia na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vzhľadom na povinnosť 
predkladať kópie všetkých Potvrdení o tolerovanom pobyte odporúča-
me aj ostatné dokumenty posielať v jednej obálke spoločne.
Všetky potrebné inštrukcie sú zverejnené ako na webovom sídle, tak na 
stránke Ministerstva vnútra SR. 
O priebehu situácie ohľadom obyvateľov Ukrajiny prichádzajúcich do na-
šej obce vás budeme informovať na stránke obce.
Mgr. J. Maličká

dostalo. Nič za tým nehľadajme, 

iba fi nancie. Kým sa táto situácia 

nevyrieši aspoň k  väčšej spokoj-

nosti alebo ku kompromisu, dá-

vame do pozornosti aj využíva-

nie sanitného vozidla Dopravnej 

zdravotnej služby Nemocnice 

s  poliklinikou v Brezne, o  ktorú 

môžete požiadať pri svojom ob-

vodnom lekárovi na základe urče-

ných podmienok. 

Zdôrazňujeme, že v  prípade na-

plánovanej ďalšej kontroly alebo 

vyšetrenia u  lekára a  určeného 

presného dátumu, objednávajte 

službu sociálneho taxíka bez-

odkladne, nečakajte do termínu 

vyšetrenia, či plánovanej návšte-

vy zdravotníckeho zariadenia. 

Všetkým sa za vzniknutú situáciu 

ospravedlňujeme a  uisťujeme 

všetkých, že nám na vás záleží.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

SOCIÁLNY TAXÍK Informácie v súvislosti s ozbrojeným 
konfliktom na Ukrajine
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Nasledovali: 
Návrhy VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH  NARIA-
DENÍ:
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN          
č. 1/2022 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške mesačného príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí a o výške mesačného prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov v škol-
skej jedálni a  vo výdajnej školskej jedálni so 
schválenými zmenami  a  účinnosťou od 1. 4. 
2022.

Z EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ:
zobralo na vedomie: 

 informáciu o Rozpočtovom opatrení v kom-
petencii starostu č. 12/2021

 informáciu o účelovom Rozpočtovom opat-
rení č. 13/2021

schválilo:

 rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – použitie fi -
nančných prostriedkov z rezervného fondu na 
úhradu kapitálových výdavkov v sume 70 659 
EUR

 poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely 
kultúry v zmysle platného VZN č. 1/2018, a to 
nasledovne:

- OZ Pekný deň vo výške 3.200 EUR na zabez-
pečenie podujatia „Haruľa 2022 – 13. ročník 
súťaže družstiev v pečení harule“

- OZ Valašťania - vo výške 1.000 EUR na za-
bezpečenie podujatia „MDD – Cesta rozpráv-
kovým lesom“,  vo výške 600 EUR na zabezpe-
čenie podujatia „Jánska vatra“ a  300 EUR na 
zabezpečenie podujatia „Rozlúčka s letom“

- OZ Dychový orchester Valaská vo výške 500 
EUR na drobné hudobné predmety, dary, no-
tový materiál

- OZ Dieťa a svet vo výške 500 EUR na nákup 
pomôcok na dopravnú výchovu detí

- MO MS Valaská vo výške 3.800 EUR účelovo 
určené na reprezentatívne akcie, a Spevokolu 
Lipka vo výške 500 EUR na účasť na vystúpe-
niach, sústredenie a dopravu

 poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely 
športu v zmysle platného VZN obce č. 1/2018: 
OFK Slovan Valaská vo výške 11.000 EUR na za-
bezpečenie účasti vo futbalovej lige, vzdeláva-
nie, výchovu, rozvoj vo futbale

 poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely 
spoločenských služieb v zmysle platného VZN 
obce č. 1/2018 a to nasledovne:

- ZO Jednoty dôchodcov Valaská vo výške 
1.500 EUR na poznávacie zájazdy, účasť na 
športových a turistických podujatiach

- ZO SZZP Podbrezová vo výške 250 EUR na 
poznávacie zájazdy a dary

- OZ Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 1.000 
EUR na zabezpečenie podujatia Fašiangy

- PK TAXI Peter Kormanský vo výške 10.  000 
EUR na zabezpečenie prevádzky sociálny taxík

 výšku stočného na rok 2022, a to vo výške 
1,18 EUR/m³ pre všetkých producentov odpa-
dových vôd, ktorí vypúšťajú odpadové vody 
verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce 
Valaská vychádzajúc z  Potvrdenia o  cene č. 
0322/2021/V-PC, vydaného Úradom pre re-
guláciu sieťových odvetví, Bratislava

 návrhy urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom 
Valaská“ a „IBV Pod Lipovou Valaská, vypraco-
vaných zhotoviteľom Ing. arch. Miloslavom Ši-
mánekom, zároveň OcZ odporučilo predmet-
né štúdie zapracovať do Zmien a  doplnkov 
Územno-plánovacej dokumentácie

Zobralo na vedomie:

 stav daňových a  nedaňových pohľadávok 
k 31. 12. 2021 v sume 65 229,80 EUR

Súhlasilo:

 s prepracovaním projektovej dokumentácie 
,,Komplexná obnova objektu telocvične pri ZŠ 
Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“

Z MAJETKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
schválilo:

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslan-
cov prenájom časti parcely C-KN č. 1504/1 
o  výmere 1,36m (podľa zakreslenia v  mapke) 
postupom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona 
o majetku obcí žiadateľovi – Packeta Slovakia, 
Bratislava na účel vybudovania Z-BOX-u. Výška 
nájmu 50,- EUR bez DPH/ročne 

nesúhlasilo:

 s uzatvorením nájomnej zmluvy na budovy 

obce Valaská nachádzajúce sa na pozemkoch 
Rímsko-katolíckej cirkvi Valaská v  k. ú. Hro-
nec v oblasti Chvatimech pri celkovej výmere 
220m², za sumu 50 EUR ročne na všetky objek-
ty a dobu určitú, a to maximálne 10 rokov. Zá-
roveň OcZ odporučilo starostovi obce vstúpiť 
do rokovania s Rímsko-katolíckou cirkvou, Far-
nosť Valaská do rokovania vo veci odkúpenia 
predmetných pozemkov pod stavbami.

Súhlasilo: 

 so stiahnutím 29 bodov rokovania vo veci 
odpredaja pozemkov v  záhradkárskej oblasti,  
z  programu rokovania obecného zastupiteľ-
stva a zaradením do ďalšieho rokovania obec-
ného zastupiteľstva

V BODE RÔZNE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 
Menovalo:

Mgr. Art. Adrianu Bundovú za členku komi-
sie obecného zastupiteľstva Zboru pre občian-
ske záležitosti

Zobralo na vedomie:

 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a  so-
ciálneho rozvoja obce Valaská 2016 -2025 za 
rok 2021

 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociál-
nych služieb 2018 – 2022 za rok 2021

Na mimoriadnom rokovaní Obecného zastupi-
teľstva obce Valaská, konaného dňa 30. marca 
2022, poslanci po schválení programu a  pro-
cedurálnych otázkach schválili trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov 39 žiadostí o od-
predaj pozemkov v záhradkárskej oblasti z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa. Cena za 
m² bola schválená na novembrovom rokovaní 
OcZ v roku 2021.

Všetky uznesenia sú zverejnené na webovom 
sídle obce www.valaska.sk. 

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Výpis z uznesení z 21. zasadnutia a mimoriadneho rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo po schválení programu a procedurálnych otázkach a Správy o plnení 
uznesení, zobralo na vedomie Správu č. 1/2022 hlavnej kontrolórky obce Valaská. Na prvom 
zasadnutí v tomto roku poslanci schválili aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 

V uliciach našej obce sme v tento deň mohli stretnúť dobrovoľníkov, predáva-
júcich žlté narcisy, ktoré sú symbolom Dňa narcisov, dňa boja proti rakovine. 
Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov. Zakúpením tohto 
jarného kvietka sme vyjadrili spolupatričnosť, nádej a podporu onkologickým 
pacientom. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dl-
hodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku 
vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno-prospešná zbierka, Deň narcisov, má svoje 
opodstatnenie.
Vyzbierané príspevky putujú na účet LPR a fi nančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme fi -
nancovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. K nim 
patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne 
i  skupinové poradenstvo, rodinná týždňovka, relaxačné pobyty pre  pacientov, ubytovacie zaria-
denia pre  rodičov hospitalizovaných detí liečených na  rakovinu, jednorazový fi nančný príspevok 
v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci LPR Bratislava, Košice, Martin.   Z výno-
su Dňa narcisov sa pravidelne realizujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti 
o predchádzaní onkologickým ochoreniam, či už v podobe informačných kampaní, realizácie pred-
nášok pre fi rmy, školy, vydávania informačných letákov a brožúr pre zdravú verejnosť i pacientov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky na dobrú vec prispeli.

Členky redakčnej rady

Deň narcisov
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INFORMUJÚ
Prišla jar a nám pribudla hromada novej práce. Spoločne s aktivačný-

mi pracovníkmi sme sa pustili do veľkého jarného upratovania. Čistia 

sa chodníky, garády, odtokové žľaby, opravujú a zametajú sa cesty od 

posypového materiálu, ktorého nie je málo. Veď počas tejto zimnej 

sezóny sme na údržbu ciest použili cez 80 ton tohto materiálu. Sa-

mozrejme v priebehu roka, ako aj v minulom roku, mu isto nájdeme 

uplatnenie a vyzbieraný štrk z ciest opäť použijeme ako podkladový 

materiál. Na rozdiel od minulého roka sme sa tento rok rozhodli urobiť 

harmonogram zberu biologického odpadu zo záhrad našich občanov. 

Nakoľko je takéhoto odpadu neúrekom a občania boli zvyknutí zapra-

távať takýmto odpadom ulice, hlavne veľkými kopami konárov, roz-

hodli sme sa, že budú určené dva dni v týždni, ktoré budú vyhradené 

špeciálne na zber takéhoto odpadu. Preto môže každý občan každý 

pondelok a každý piatok vyložiť pred svoj dom svoj biologický odpad. 

Takýto odpad musí byť triedený, čo znamená, že sa nesmie miešať trá-

va s  konármi, lístím a  podobne. V  prípade, že máte veľké množstvo 

takéhoto odpadu, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle: 0905 

406 919, a dohodnite si odvoz. Týmto žiadame občanov, aby v ostatné 

dni neznečisťovali verejné priestranstvá  odpadom z  ich záhrad. Ve-

ríme, že tento krok pozitívne ovplyvní čistotu v našej obci. Popri už 

spomínanom zbere a čistení obce po zimnej sezóne sme na žiadosť 

riaditeľky základnej školy vymaľovali priestory družiny, ktoré to už 

z hygienických dôvodov potrebovali. Taktiež sme z dôvodu nevyho-

vujúceho stavu bleskozvodu na hasičskej zbrojnici museli vybudovať 

kompletne nové uzemnenie pre nový bleskozvod. Okrem všetkej prá-

ce,  ktorú robíme, nesmieme zabúdať na to, že čas neúprosne letí a za 

chvíľu tu máme sezónu kosenia, a tak pripravujeme všetku techniku 

na to určenú, aby bola v čo najlepšom stave a počas sezóny s ňou ne-

boli žiadne problémy.

Michal Lengyel
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Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme osobnosti obce Valaská

CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ in MEMORIAM

Paula SIMANOVÁ

Pani Simanová (druhá sprava) spolu s inými Va-
laštiankami pri prácach na poli

Narodila som sa a vyrastala v starej Valaskej, kde sme žili na jednom dvore tri rodiny, ktoré sme 
sa medzi sebou znášali a žili sme ako jedna rodina. Bývali sme spolu s rodinou Simanovou. Naše 
obydlia delila jedna spoločná stena, ktorá nám vtedy slúžila ako telefón. Stačilo zaklopať na stenu 
a teta Paula Simanová, alebo niekto od Simanov došiel, že čo sa robí. 
Pani Paulu Simanovú všetci volali Paľka Simanove a my deti sme ju volali teta Paľka. Bola to statoč-
ná, dobrosrdečná, láskavá a veľmi pracovitá žena. Nepamätám si, žeby bola niekedy nahnevaná. 
Nemala ľahký život, bolo gazdovstvo, na ktorom bolo treba tvrdo robiť, či hrabať seno, sadiť, oko-
pávať, ohŕňať, vyberať zemiaky a mnohé iné práce. Ženy si pri týchto prácach medzi sebou pomá-
hali. Okrem prác na poli bola práca v domácnosti. Nebolo jednoduché postarať sa o domácnosť, 
aby fungovala. V nedeľu ráno sa chodilo do kostola a po obede sa stihlo posedieť na lavičke pri 
dome. Teta Paľka všetku prácu robila s láskou. 
Prišiel čas, polia a dobytok združstevneli, ľudia dostali záhumienka a tieto bolo treba na družstve 
odrábať. Teta Paľka, keď mohla, odrábala na družstve. Takto s prácou jej plynul život. 
Prišli vnúčatá, a keď bolo treba pomôcť s opaterou, teta Paľka ochotne chodila pomáhať do Brati-
slavy. 
Z Kanady sa jej vrátila švagriná, ktorá už prišla v staršom veku a teta Paľka ju doopatrovala. Vtedy  
už aj ona potrebovala pomôcť, čo ochotne robila jej dcéra Anička. 
V roku 1960 sme sa odsťahovali zo spoločného dvora, ale neprestali sme sa navštevovať. Teta Paľka 
nechýbala ani na jednej zabíjačke, bola hlavnou kuchárkou a kapustnica, ktorú navarila, chutila 
každému. 
Čas utekal a aj ju začalo opúšťať zdravie, hlavne oči, a preto si ju dcéra Anička vzala k sebe na Te-
heleň. Nezabudli sme na ňu a chodili sme ju navštevovať. Stratila zrak, ale nás poznala podľa hlasu. 
Dcéra Anička sa o ňu starala s veľkou láskou, i preto sa dožila takého krásneho veku. Veľkú radosť jej 
robili deti, vnúčatá, pravnúčatá, prapravnučka.
Česť jej pamiatke! 

Anna Lengyelová

Paula Simanová sa narodila a  celých svo-
jich 106 rokov života  prežila  vo Valaskej. 
Je v histórii našej obce jej najstaršou oby-
vateľkou. V mladosti bola aktívnou členkou 
MO MS vo Valaskej a  Červeného kríža vo 
Valaskej. Vychovala dve deti, pomáhala pri 
výchove svojich vnúčat, pomáhala svojej 
rodine, priateľom a  každému, kto ju o  to 

Vzácne chvíle oddychu v jej záhrade

Paula Simanová so svojimi vnúčatami pri prvom svätom prijímaní 

požiadal. Život nebol pre ňu jednoduchý. 
Spoznala hrôzy vojny, strach o vlastný život 
a  životy svojich najbližších. Ale aj ľudskú 
závisť, ktorá takmer zabránila tomu, aby sa 
syn Jaroslav dostal na vysokú školu.  A  to 
len preto, že vtedajšie spoločenské zria-
denie sa nesnúbilo s   kresťanskou vierou, 
v duchu ktorej žila a vychovávala svoje dve 

deti.  Prekážky 
zdolávala s  po-
korou, a nebolo 
ich veru málo, 
no napriek tomu 
sa nikdy nevzda-
la svojich hodnôt 
a presvedčenia.
 Žila striedmo, bola dobrosrdečná, pracovi-
tá a mimoriadne skromná. 
Starosta obce udelil  CENU STAROSTU 
OBCE  in MEMORIAM  Paule SIMANOVEJ  za 
príkladný a obetavý život venovaný svojej 
rodine.  
Ocenenie prevzala dcéra p. Simanovej, Ing. 
Anna Fischerová.

Mgr. Štefánia Piliarová
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A konečne sme sa dočkali, po dvoch rokoch loc-
kdownu,  kedy sme najkrajšie a najvýznamnejšie 
sviatky všetkých kresťanov mohli sláviť len vo 
vlastných domovoch, uzatvorení v rodinách a sle-
dovať na televíznych obrazovkách, či v  rádiách, 
resp. iných médiách, zaznelo konečne v  našich 
kostoloch slávnostné „Aleluja“ za prítomnosti 
veriacich bez tvrdých pandemických obmedzení. 
A  tak naše srdcia naplnila znovu nevysloviteľná 
radosť, kedy sme si mohli spoločne ako kresťan-
ská rodina pripomenúť a sláviť udalosti spred viac 
ako dvetisíc rokov – slávnostný vstup Ježiša do 
Jeruzalema, poslednú Pánovu večeru, Ježišovo 
odsúdenie, umučenie a  smrť nášho Pána, Jeho 
spočinutie v ríši zosnulých, či radosť z veľkonoč-
nej vigílie, kedy zaznelo slávnostné „Aleluja“, kedy 
slovami nášho Pána „Nebojte sa, ja som to...“ naše 
srdcia zaplesali nevysloviteľnou radosťou a náde-
jou. 
A  preto touto cestou sa chceme srdečne poďa-
kovať nášmu duchovnému otcovi Vdp. Martinovi 
Trojanovi za neuveriteľné, nádherné a  dôstojné 
slávenie všetkých obradov pripomínajúcich si 
tieto udalosti, od Palmovej nedele cez celý svätý 
týždeň, obetu Pánovej večere na Zelený štvrtok 
spojenú s  umývaním nôh, modlitbou Krížovej 
cesty, s  hlbokými zamysleniami na Veľký piatok 
ráno, či poobedné obrady spomienky na umuče-
nie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za 
Jeho obetu, kedy neúnavne adoroval pri Božom 
hrobe v našom kostole a prichádzajúcim rodinám 
s malými deťmi vysvetľoval, kto a prečo je znázor-
nený v Božom hrobe, ako aj sprítomnený vo vylo-
ženej Eucharistii. Liturgické slávenie veľkonočnej 

Jedným z  hlavných dokumentov, 
z ktorých sa  dozvedáme  o  histo-
rických udalostiach v našej obci, 
je  obecná kronika a  len málo ľudí 
vie, kde sa ku kronike dostať a  že 
vôbec z  tejto najdôležitejšej knihy 
môže čerpať najrozmanitejšie infor-
mácie. 

Slovo kronika pochádza z 
gréckeho slova chronos - 
označuje časový sled udalos-
tí, osôb,  údajov a javov, kto-
ré sú prameňom poznania 
našich dejín a majú veľký vý-
znam  pre budúce generácie. 

Pred piatimi rokmi sa obecné za-
stupiteľstvo uznieslo na všeobecne 
záväznom nariadení obce o vedení 
kroniky obce Valaská. Toto naria-
denie vo všeobecnosti upravuje 
postup, čo má zápis obsahovať 
a  ako má byť členený. Na to, aby 
zápis obsahoval všetko podstatné, 
čo má, musí byť zabezpečená aj tá 
najdôležitejšia osoba,  a to kronikár 
obce. Napriek tomu, aká je Valaská 
bohatá na svoje korene, osobnosti, 
tradície, diania, o to viac bola ochu-
dobnená zápisnične. Totižto  niekoľ-

KRONIKA OBCE VALASKÁ V DIGITALIZOVANEJ PODOBE
ko rokov absentovali práve takéto 
zápisy kronikára obce. Kronika sa 
viedla ako sumár výtlačkov Va-
laštianskeho hlásnika. Urobiť prvý 
zápis do kroniky, ktorá v obci absen-
tovala od r. 2002, dalo kronikárke 
poriadne zabrať. Kronikárom obce 
môže byť iba človek, ktorý má k dia-
niu v obci veľmi blízko. Nemôže túto 
funkciu vykonávať niekto od stola. 
Inak je zaznamenaná udalosť, keď 
sa jej kronikár priamo účastní, ako 
keď len čerpá informácie z  dostup-
ných zverejnených zdrojov. 

Kronika obce  sa vedie v 
úradnom jazyku na základe 
zákona 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení. Predstavuje 
súhrn pravdivo spracova-
ných, chronologicky zazna-
menaných údajov 
hospodársko-ekonomickej, 
politickej, kultúrno-spolo-
čenskej oblasti života oby-
vateľov našej obce. Udalosti 
regionálneho, štátneho, ale-
bo svetového významu sa 
zaznamenávajú vtedy, ak  sú-
visia so životom  obce. 

Nemožné sa stalo skutočnosťou! Po 

To anjel kameň odvalil
vigílie nieslo v sebe neopakovateľný ráz  a  preja-
vom nášho duchovného otca Martina vlialo všet-
kým nádej, že Boh je stále s nami a miluje nás bez 
rozdielu, len mu stačí otvoriť srdce a  vložiť svoj 
život do Jeho rúk. A nemôžeme opomenúť  Nede-
ľu všetkých nedieľ, kedy sa nám prihovoril listom 
nášho diecézneho biskupa, otca Stanislava. Otec 
Martin, ešte raz vám zo srdca ďakujeme za krásne, 
dôstojné a  neopakovateľné slávenie týchto naj-
významnejších sviatkov – Veľkej noci. Aj keď jed-
notlivé obrady boli časovo náročné a niektorým 
sa možno zdalo, že sme v kostole  aj príliš dlho, 
za viacerých našich farníkov vás uisťujeme, že čas 
pre Boha sa vymerať nedá. A aj slávenie takýchto 
obradov dokážeme pod vaším vedením prežiť len 
vďaka hlbokej intimite a spojenia s Bohom, kto-
rým nás aj vy sám neustále učíte. Takže každý, kto 

sa zameral na to, čo sa deje pod vaším vedením 
v našom chráme, nepočítal minúty ani nemyslel 
na to, že zmešká nejaký program v  televízii, ale 
sústredil sa na spojenie s  Ním. A  celé slávenie 
liturgie veľkonočných sviatkov nám zabezpeči-
lo prísun milostí a  požehnania cez vaše ruky, čo 
malo za následok, že vstúpila do našich sŕdc lás-
ka, pokoj, radosť, nadhľad a skúsenosť, že BOH je 
s nami, nám aj v tejto ťažkej dobe pomáha zacho-
vať si vnútornú istotu a  nadhľad aj v ťažkých si-
tuáciách. Aj vďaka vám môžeme radostné „Kristus 
žije!“ pretaviť do nášho života, môžeme vykročiť 
bližšie k Nemu, objať Krista a počúvať Jeho slová. 
A  preto vám, otec Martin, ešte raz a  úprimne 
v mene všetkých farníkov farnosti Valaská  vyslo-
vujeme úprimné a veľké Pán BOH odplať. 
Nech vás náš Pán bohato odmení za vašu službu. 
A úctou, vďakou a láskou - vaše farské spoločen-
stvo. 

veľmi dlhom čase obecné zastu-
piteľstvo vlani (rok 2021) schvá-
lilo zápis do kroniky obce za rok 
2019. Kronikárkou obce sa stala 
Mgr. Kristína Magerová, ktorá 
v  súčasnosti už kompletizuje 
rok 2020. Rok 2019 sa jej poda-
rilo skompletizovať veľmi rýchlo, 
a  to aj vďaka jej predchodkyni, 
pani Ing. Medveďovej. 
Novinkou, ktorú prinášame, je - že 
ku kronike našej obce sa dostane 
každý, kto bude mať o  to záujem. 
Zápisy  od roku 2019 budú postup-
ne zverejňované na webovom sídle 
obce www.valaska.sk

Je veľmi dôležité  poznať históriu,  je 
to elementárna úcta k našim pred-
kom. História krajiny sa tvorí z príbe-
hov jednotlivých rodín a aj z našej, 
valaštianskej rodiny. Ako povedal 
Thomas Mann: „Človek, ktorý ne-
pozná svoju minulosť, nemá právo 
na budúcnosť.» História Valaskej 
je veľmi pohnutá a  bohatá. Jej za-
chovanie je nevyhnutné, aby naši 
potomkovia vedeli a možno do bu-
dúcna život a dianie smerovali tak, 
ako je nevyhnuté - poznajúc práve 
jej históriu. A  preto uchovávajme 
našu minulosť aj prostredníctvom 

obecnej kroniky, naše deti a vnúča-
tá budú raz  za to vďačné. 

Čo v kronike môžete nájsť: 
- verejný a spoločenský život, 
- obyvateľstvo, 
- obecná samospráva,
- hospodársky život, 
   výstavba a zmeny
  charakteru obce,
- školstvo,
- kultúra,
- šport,
- cirkevný život,
- zdravotníctvo,
- počasie,
- dianie vo svete.
Veľmi zaujme aj obrazová 
príloha kroniky. 

Danka Králiková 
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 V  dnešnom všednom živote sú čoraz vzác-

nejšie chvíle sviatočné a  slávnostné. Koniec 

marca sa spája už tradične s oslavami Dňa uči-

teľov. Učiteľ, pedagóg, vychovávateľ, asistent, 

Touto ľudovou múdrosťou orga-

nizátori podujatia vítali jar spoje-

nú s vynášaním Moreny, deň pred 

Smrtnou nedeľou v miestnej časti  

Piesok. Akcia pod patronátom 

miestneho odboru MS vo Valaskej 

v  spolupráci s  kolektívnym čle-

nom Materskou školu vo Valaskej, 

Obecným úradom vo Valaskej, ZO 

JDS vo Valaskej a  širokou verej-

nosťou sa spoločným pochodom 

rozhodli defi nitívne „pochovať 

zimu a  privítať jar“. Pani učiteľ-

ky s  veľmi šikovnými deťmi nám 

,,Ej Morena, Morena, do Hrona si hodená.
Odnes zimu, prines jar a úrodu nám požehnaj!“

ukázali krásne pásmo ľudovej tra-

dície, následne sme sa spoločným 

pochodom za spevu ľudových 

piesní presunuli k riečke Bystrian-

ke, kde pán starosta hodil zapále-

nú Morenu. Následne sa sprievod 

presunul do klubu dôchodcov, 

kde bolo pre všetkých pripravené 

pohostenie. Akcia bolo oboha-

tená aj tým, že niektorí účastníci 

prišli v krojoch. Predseda MO MS 

Matúš Magera rozdal rôzne ceny 

s matičnou tematikou (tričká, po-

háre, publikácie). Miestnosťou sa 

niesla dobrá nálada, duch priateľ-

stva, a to všetko umocňovali tóny 

hudby na akordeóne. Poďakova-

nie patrí všetkým, ktorí akokoľvek 

prispeli k  zdarnému priebehu 

akcie, konkrétne Perle Gastro za 

občerstvenie, Martinovi Krupovi 

za vecný dar a pomoc pri organi-

zácii, Alenke Tóthovej za výrobu 

Moreny. Ďakujeme organizáto-

rom za to, že nezabúdajú na de-

dičstvo našich otcov a  ostávajú 

verní matičnej myšlienke. 

Mgr. Kristína Magerová

riaditeľka OP MS Brezno

pri poznávaní pravdy, ochraňuje ho a zároveň 

nabáda na ďalšiu cestu svetom nových vedo-

mostí.  

28. marca si už tradične pripomíname Deň 

učiteľov, keď sa pred 430 rokmi narodil naj-

významnejší učiteľ v  našich dejinách, Ján 

Amos Komenský. Oslavy v  tomto roku boli 

netradičné, pretože všetci učitelia obce sa 

stretli na poeticko-hudobnom večere v Dome 

kultúry vo Valaskej. Poďakovanie patrí vede-

DEŇ UČITEĽOV
niu obce, pánovi starostovi Mgr. Petrovi Jen-

čovi, kultúrnej referentke Danke Králikovej 

a  všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na 

tomto milom poeticko-hudobnom zážitku. 

Samozrejme aj všetkým žiakom a  rodičom, 

ktorí si na svojich učiteľov spomenuli. Pre kaž-

dého učiteľa je veľmi príjemné počuť slová 

vďaky od svojich bývalých alebo súčasných 

žiakov. 

PaedDr. Michaela Badinková

rodič – slová tak často skloňované v  pande-

mickej dobe. Slová, ktorých význam zmenil ži-

vot. Zaiste mi dáte za pravdu, že väčšine z nás 

zmenil aj hierarchiu hodnôt. Najdôležitejšou 

hodnotou pre každého z nás ostáva samotný 

život a starostlivosť o človeka. Práve pedagóg 

a rodič tvoria pevnú dvojicu, ktorá vedie dieťa 
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Dňa 7. marca 2022 sa pod patronátom Červe-
ného kríža Valaská konal  v priestoroch kina  
pravidelný odber krvi. Na pomoc nám prišli 
pracovníci z Národnej transfúznej stanice v 
Banskej Bystrici. Podeliť sa so vzácnou tekuti-
nou prišlo 36 darcov, z toho dvadsiatim sied-
mim bola krv odobratá. Po odbere každého 
darcu čakalo malé občerstvenie, dámy červený 
karafi át a pánov odznak v podobe malého čer-
veného srdiečka. Všetkým darcom ďakujeme. 
Najbližšie darovanie krvi sa vo Valaskej usku-
toční v júni. 

Za ČK Valaská - Veronika Schallerová

Pri príležitosti osláv 77. výročia oslobodenia 
obce Valaská v piatok 4. 3. 2022 MO MS vo Va-
laskej v  spolupráci s  kolektívnym členom ZŠ 
Jaroslava Simana vo Valaskej a obcou Valaská 
zorganizovali už 4. ročník pochodu k pamät-
níku padlým rumunským vojakom na Hnus-
nom. Účastníkmi pochodu boli starosta obec 
Valaská, zástupcovia ZO JDS Valaská, občian-
skeho združenia Valašťania, členovia DHZ Va-
laská, žiaci oboch tried ôsmeho ročníka spolu 
s pani triednymi učiteľkami /Mgr. Tyčiaková, 
Mgr. Skladaná/. Svojou prítomnosťou nás 
potešila aj okresné predsedníčka MS MUDr. 
Emília Bučková. 

V spolupráci s MO MS Valaská si žiaci pripravili 
pre nás program, informovali nás o vojnových 
udalostiach týkajúcich sa oslobodenia našej 
obce. Najaktívnejší žiaci boli ocenení trička-
mi, ktoré dostali od MO MS Valaská, a každý 
účastník dostal pamätný list ako spomienku 
na toto podujatie. Touto formou chceme veľ-
mi pekne poďakovať za organizáciu a pomoc 
pri realizácii Martinovi Krupovi – poslancovi 
OcZ Valaská.

Nezabúdame a pripomínať si tieto skutočnos-
ti budeme, nie preto, že musíme, ale preto, že 
chceme. Ostáva nám len veriť, že sa nič po-
dobné už nikdy nestane.

Výbor  MO MS Valaská 

Matičný pochod Darovanie krvi 

Posledný marcový pondelok sme 
opäť po dlhšom čase uskutočni-
li čitateľskú aktivitu Starší čítajú 
mladším. V rámci nej naši deviata-
ci čítali príbehy slovenského spiso-
vateľa  Branislava Jobusa z knihy 
Ako Štefan Drnco vyhral kopu 
hnoja  žiakom tretieho ročníka. Tí 
mali možnosť vypočuť si príbehy, 
obdivovať čitateľské zručnosti a 
plynulé čítanie starších žiakov. Spo-
ločnosť nám všetkým robili dvaja 
štvornohí zvierací priatelia – Bal-
tazár a  Endy.  Od momentu, ako 
títo dvaja „parťáci“ prekročili prah 
školy, získali si srdcia všetkých detí, 
nielen tretiakov. Čítať rodičom a 
učiteľom je niekedy nuda, no psíko-
vi, ktorý nám rozumie, to je radosť 
a  zážitok. Psík navyše neopravuje 
naše chyby pri čítaní. Za možnosť 
stretnúť sa so zvieratkami by sme 
chceli poďakovať našej pani asis-
tentke Ingridke Macákovej, za čí-
tanie našim deviatakom – Filipovi 
Nagyovi, Terezke Ďuriančikovej 
a Simonke Perichtovej z 9. B trie-
dy, za výber vhodnej knihy pani 
učiteľke a  správkyni školskej 
knižnice na 1. stupni - Števke 
Piliarovej. Dúfame, že aj takouto 

formou boli všetci žiaci motivovaní 
k čítaniu   a  vytvorili si bližší vzťah 
ku knihám. V závere hodiny vyplni-
li žiaci 3. A a 3. B krátky dotazník, 
z ktorého sme sa dozvedeli, že deti 
celkom radi čítajú, väčšina z nich 
navštevuje školskú knižnicu 
a ako najobľúbenejšie miesto na 
čítanie uviedli posteľ, gauč, stôl, 
spálňu.   
Prítomnosť psíkov sme využili aj pri 
čítaní knihy na hodine literatúry 

v 6. B triede, kde každý žiak prečí-
tal úryvok textu psíkovi. Zmyslom 
bolo nielen vybudovať u  dieťaťa 
kladný vzťah k  čítaniu, ale hlavne 
odstrániť napätie a  nízke sebave-
domie, ktorým slabšie čítajúce deti 
môžu trpieť. Prítomnosť psíka láme 
bariéry vo vzťahu k  čítaniu a  od-
búrava zábrany, keď dieťa nerado 
nahlas číta, alebo sa hanbí pred 
ostatnými deťmi v  triede. Psík ich 
nekritizuje ani sa im neposmieva, 

Prítomnosť psíkov pri čítaní kníh na vyučovaní   

deti sa s ním môžu pohrať, pohlad-
kať ho, pomaznať sa s ním. Hladka-
ním sa dá veľmi dobre stimulovať 
svalstvo ruky na správne písanie. 
V prvom rade  je však pes tým, kto 
rád a trpezlivo počúva ich čítanie. 
Čítanie psíkom malo veľmi kladný 
ohlas. Tretiaci nám ako poďakova-
nie doručili kresby psíkov, ktoré nás 
veľmi potešili. Deti sa tiež od našej 
pani asistentky dozvedeli viac o ca-
nistoterapii a o  živote so psíkom. 
Psíkovia boli veľmi disciplinovaní, 
nebrechali zbytočne a  boli pria-
teľskí. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutie so psíkmi.        

PaedDr. Denisa Maťovčíková
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Predstavujeme vám

Kto a čo vzbudilo v tebe  zá-

ujem o históriu?

Na začiatku to bola moja 

učiteľka dejepisu v základnej 

škole, pani Darina Fellnerová. 

Ďalším bol pán učiteľ Anton 

Kúdelka, ktorý vedel pútavo 

rozprávať o svojich zážitkoch 

z  druhej svetovej vojny. Bol 

to on, kto vo funkcii kroniká-

ra obce zaznamenal dôležité 

udalosti z  vojny a  históriu 

nielen starej časti obce, ale 

aj sídliska. Okrem toho som 

rada čítala literatúru o staro-

vekých kultúrach, napr. od 

Vojtecha Zamarovského. Ne-

nechala som si ujsť ani jeden historický fi lm 

v  kine, kupovala som si rôzne encyklopédie 

o ľudovej kultúre Slovenska a ľudskej vzdela-

nosti. Bolo to len pre moje potešenie. 

Kedy si sa začala venovať histórii tvojej 

rodnej obce Valaská?

Po Nežnej revolúcii sa veľa zmenilo v  živote 

mnohých ľudí. Po 30-tich rokoch odpracova-

ných v elektrokonštrukcii v podniku Strojárne 

Piesok som si hľadala prácu, ako aj ostatní pre-

pustení zamestnanci. S manželom sme si zria-

dili v meste Brezne na námestí M. R. Štefánika 

prevádzku Puškárstvo. Tu sa začal pre mňa 

„druhý“  život, stretnutia s mnohými ľuďmi, 

novými priateľmi. Každý deň som prechádza-

la okolo Horehronského múzea.  Navštevova-

la som tam všetky akcie a výstavy, z ktorých 

ma najviac zaujali staré fotografi e ľudí z Hore-

hronia. Také, ba ešte staršie som vlastnila aj 

ja v rodinnom albume. Ponúkla som ich vte-

dajšiemu riaditeľovi múzea, tiež Valašťanovi, 

Jánovi Weissovi. Niektoré z  nich sa objavili 

v Monografi i obce Valaská, na ktorej kolektív 

múzea vtedy pracoval. Netrpezlivo som ča-

kala na túto knižočku, a keď sa mi dostala do 

rúk, prečítala som ju na jeden dúšok. Dozve-

dela som sa o rôznych udalostiach z histórie 

našej obce, čo ma nesmierne potešilo a nabu-

dilo do ďalšej spolupráce s pracovníkmi mú-

zea, najmä v zberateľskej činnosti.

Ako a čím sa vyznačovala tvoja spolupráca 

s Horehronským múzeom v Brezne?

Cielene som začala navštevovať rodiny vo 

Valaskej, o ktorých som vedela, že ich rod má 

bohatú históriu. Najprv ma sprevádzala vte-

dajšia pracovníčka múzea, etnografka Evka 

Švajdová, s  ktorou som sa skamarátila. Nau-

čila ma, čo mám zaznamenať ku predmetom 

a  fotografi ám, ktoré som zozbierala. Všetky 

predmety z mojej zbierky mali svoje osobitné 

príbehy, ktoré som si zapisovala. Bol to nápad 

Preberanie ocenenia v r. 2018. Kniha Valaská a Valašťania obrazom a slovom získala v kategórii Kni-
hy o obciach   2. miesto.                                                                                                                                    Foto: Peter Berčík 

V roku 2016 bola udelená CENA STAROSTU OBCE VALASKÁ pani Márii Luptákovej, za dl-
horočnú publikačnú činnosť v oblasti histórie obce.
Prvé príspevky od pani Márie Luptákovej sa objavili vo Valaštianskom hlásniku v roku 
2005.   Jej články našli svojich stálych čitateľov a zverejňujú sa dodnes. 

Evky Švajdovej, aby som ich 

ponúkla do Valaštianskeho 

hlásnika. Mala som vtedy 

už viac ako päťdesiat rokov. 

Z toho vidieť, že nikdy nie je 

neskoro pre nové výzvy. 

Odkiaľ čerpáš námety pre 

publikované články?

Mala som to šťastie, že sa mi 

dostali do rúk práce histori-

kov – amatérov, a to kroniky 

valaštianskych kňazov a tiež 

učiteľov Andreja Zafku, An-

tona Kúdelku. Veľa poznania 

som získala z  monografi e 

historika – amatéra, pána 

Ernesta Lauberta, z ktorej čerpali aj tvorcovia 

spomínanej Monografi e obce Valaská. Kto 

viedol moje kroky a  ruky, že sa mi podarilo 

dopátrať aj k takým dokumentom, o akých sa 

mi ani nesnívalo?

Keď sa verejnosť dozvedela o mojej činnosti aj 

prostredníctvom internetu, začali ma navšte-

vovať ľudia s  rovnakým záujmom. Navzájom 

sme si pomáhali a rozširovali svoje vedomosti. 

Písala som o  histórii obce, jej sakrálnych pa-

miatkach, o najstarších rodoch. Pri výročiach 

obce, alebo prvej, či druhej svetovej vojny 

som napísala články s  touto témou. To som 

už vyhľadávala pamätníkov, ktorí mi ochotne 

vyrozprávali rodinné príbehy. Uverejnila som 

niekoľko článkov o  kňazoch, učiteľoch, krč-

mároch, remeselníkoch, obchodníkoch, spol-

koch, zvykoch, udalostiach, o živote výnimoč-

ných, ale aj obyčajných, jednoduchých ľudí. 

V  novinových príspevkoch využívam príbe-

hy s  fotografi ami, ktoré sa poväčšine nachá-

dzajú v publikácii VALASKÁ A VALAŠŤANIA 

OBRAZOM A  SLOVOM. Táto uzrela svetlo 

sveta v  roku 2017, v spolupráci s  Horehron-

ským múzeom, s podporou  Obecného úradu 

vo Valaskej. Že sa to podarilo, bolo zadosťu-

činením za moju dlhoročnú zberateľskú čin-

nosť. O  tom, koľko hodín osobného voľna 

som venovala zrodu publikácie, pri nočnom 

študovaní dokumentov, pri písaní článkov, 

radšej pomlčím. Ešte že história je mojou zá-

ľubou. Asi som sa s tým narodila, robiť niečo 

pre ľudí, pre spoločnosť a nežiť len pre seba. 

Veď aj v čase mojej mladosti som niekoľko ro-

kov pracovala s deťmi ako vedúca tanečného 

a speváckeho krúžku, s ktorým sme účinkova-

li pri rôznych príležitostiach. 

Plánuješ  napísať pre hlásnik niečo zaujíma-

vé?

Mám pripravených niekoľko článkov, ktoré 

vznikli za pomoci mojich milých radcov - pa-

mätníkov, z ktorých, žiaľ, už väčšina odišla do 

večnosti. Začala som písať aj príbehy z rokov 

môjho detstva, prežitého na sídlisku, no kedy 

prídu na rad, nevedno. To by musel Valaštian-

sky hlásnik vychádzať aspoň každý mesiac. 

Čo chceš odkázať svojim čitateľom?

Spoluobčanom, priateľom a  taktiež mojim 

spolužiakom, ktorí so mnou spolupracovali, 

podelili sa o rodinné fotografi e a príbehy, zo 

srdca ďakujem. Všetkým čitateľom Valaštian-

skeho hlásnika chcem popriať hlavne zdravie, 

pokoj, mier, aby to zlé, čo sa deje okolo nás 

nebola skutočnosť, iba zlý sen, z  ktorého sa 

prebudíme, a budeme žiť tak, ako predtým.   

Ďakujem za rozhovor. Tešíme sa aj nové prí-

spevky, ktoré by sa inak strácali a  upadli do 

zabudnutia, čo by bola veľká škoda. 

Rozhovor pripravila Danka Králiková
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Nie, drahí spoluobčania, neprišiel som od západných susedov. Len mi 
prišlo na um, ako som nedávno cestoval po južnej Morave a už ani ne-
viem názov obce, do ktorej sme vchádzali, keď moju pozornosť upú-
tal vstupný portál a na ňom nápis ,,Ať žijí tradice!“. Určite sa už nedo-
zviem, aké tradície ctia v tej obci, no viem, aké tradície udržujeme my, 
u nás, vo Valaskej. Viem, že všetkým je jasné, že myslím na fašiangy. 
Je to taká naša kultová tradícia, známa nielen u nás doma, ale aj v ši-
rokom okolí. Bursovná chasa sa všemožne snaží zrealizovať bursu, no 
nie vždy je to možné. Nedávne obdobie bolo poznačené opatreniami 
proti covidu, a to sa odrazilo aj na fašiangoch. Pred rokom sa nekonala 
bursa a ani večerné posedenie pri muzike.
Nedalo sa nič robiť. Jednoducho bol stop stav všetkých spoločenských 
akcií. Tohto roku neboli opatrenia až tak prísne. Dobre, ideme na to. 
Takto sme si povedali a... ale čo ak nebude mať kto ísť s bursou, a čo ak 
nebude mať kto ísť za richtára, a čo ak, a čo... Nezabudli naši mladí na 
túto tradíciu? Zídu sa? Budú mať chuť niečo pre tú našu tradíciu uro-
biť? Našťastie táto tradícia mládeži ešte niečo hovorí a vzali to všetko 
riadne, ako sa hovorí, od podlahy. S nadšením sa schádzali na bursov-
né schôdze, svedomito si pripravovali masky, maľovali plagáty na voz.  
Dosť neprehliadnuteľná vec na to, aby sme ju nespomenuli. Rovno tre-
ba poďakovať pracovníkom technických služieb, že sme voz vôbec mali.  
No, jednoducho vyrobili nový, aby sa dodržala tradícia, aby ten tradičný 
voz v burse bol. Tradične v burse sú zaradené aj tradičné masky.
Prvý ide trubač, ktorý hlasným trúbením oznamuje, že bursovná cha-
sa ide na obchôdzku obcou. Za ním ide mládenecký richtár, dávnejšie 
ho volali  aj starejším. Ďalej nevesta so ženíchom, mladé páry a za nimi 
starí rodičia. Tradične mali na starosti muziku. Kde hrať, čo hrať, ale aj 

POĎAKOVANIE
V prvom rade by som sa chcel srdečne 
poďakovať všetkým tým, ktorí sa po-
dieľali na FAŠIANGOCH vo Valaskej. 
Ďakujem DHZ Valaská a obci Valaská 
za zhovievavosť, prívetivosť, ochotu. 
Ďakujem i všetkým bursovníkom, kto-
rí boli naozaj veľmi šikovní a ochotní. 
Pre mňa, ako človeka,   to bola veľká 
česť byť tohtoročným richtárom, ale 
takisto aj výzva, ktorú sme, myslím 
si, zvládli. Tohtoročné fašiangy nám 
ukázali, že aj keď nie je doba vždy 
ideálna, stále sa dá spoločnými silami 
zachovať tradície, ktoré sme tu mali a 
spoločne ich osláviť a darovať ďalej. 
Všetkým nám isto dobre padlo sa po 
,,kovidovej pauze“ zas stretnúť a užiť 
si fašiangy tak, ako po minulé roky. 
Verím, že budúci rok sa opäť stretne-
me a už nás nič nebude obmedzovať 
v príprave.

Denis Putnok 

Ať žijí tradice
kde nehrať. Za muzikantmi kone ťahali voz a za vozom rôzne masky. 
Ale aj tu sa dohliada na tradíciu. Najprv sa obsadzujú masky tradičné. 
Žena v koši, krava, medvede a ak bolo chasy dosť, tak sa obliekli, do 
čoho prišlo.
Chasa za hlasnej muziky navštevovala dom za domom. Niekde pustili, 
inde nie. Tam, kde pustili, dali aj výslužku a zas podľa tradície. Slaninu 
na ražeň, pampúšiky a niečo na zahriatie do kufra. Nikto nedal salámu 
alebo tortu, každý len... no podľa tradície.
Tradícia, tradícia, tradícia. Sem-tam sa od nej odchýlime, milimeter 
hore, milimeter dole, ale stále sa snažíme dodržať to, to niečo tradič-
né. Je to od nás očakávané, od našich súčasníkov, robíme to možno 
pre nich, ale robíme to aj z vďaky našim predchodcom, že niečo začali 
a nevyšlo to navnivoč. Zároveň sme aj my spokojní, že tí „naši“ tam 
môžu spokojne odpočívať, že to povestné zrnko padlo na úrodnú 
pôdu, a že ho aj má kto polievať. Takže momentálne je to iba na nás, 
na našom chovaní, či sa tradícia, v tomto prípade fašiangová, zacho-
vá. Veď nemusí ísť celá dedina do bursy, ale keď podporíme bursovnú 
chasu,  možno len pochvalným slovom alebo návštevou fašiangovej 
zábavy, prispejeme svojou „troškou do mlyna“, aby sa tá tradícia za-
chovala. Veľkou mierou sa na realizácii tohtoročných fašiangov podie-
ľal Obecný úrad Valaská, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Bolo 
by to bez vás ťažké. Ďakujeme.
Aj mnohé susedné obce sa snažia robiť nejaké akcie v tomto duchu. 
Sú to akcie na úrovni, honosné, perfektne usporiadané, len niečo im 
chýba... tradícia. Preto si vážme naše tradície a buďme na ne hrdí! 
 „Ať žijí tradice!“ - trebárs aj tie veľkonočné.

 Rado Krbila
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Keďže báseň Marína je o láske, spýtali sme sa 
našich deviatakov, ako by defi novali lásku:

Čo je to láska?
 Ide o  elektrochemické reakcie, ktoré vy-
tvárajú v človeku pocit radosti, šťastia, poho-
dy. Značne ovplyvňuje aj správanie človeka, 
ktorý je priateľský a pokojný, ale aj energický. 
(Samuel Baran)
 Láska je vzájomné pochopenie dvoch 
blízkych osôb a  spríjemňovanie života. (Se-
bastián Kaclík)
 Náklonnosť k nejakej osobe, citový vzťah. 
(Cheryl Chládeková) 
 Láska je neopísateľný pocit, nedá sa opí-
sať. Je to pocit bezpečia, radosti, zamilova-
nosti. (Nina Schvarzbacherová)
 Láska je najsilnejší cit, nerozlišuje nábo-
ženstvá, rasy alebo odlišnosti. Láska je tu pre 
každého. (Tereza Vlkoláčková)
 Láska vo mne vyvoláva emócie, pocit 
blízkosti s niekým, koho ľúbim. Cítim šťastie 
a naplnenosť... je to krásny pocit. (Sofi a Ťaž-
ká) 
 Láska je pocit, pri ktorom máme motý-
le v  bruchu, keď si pomyslíme na milovanú 
osobu. Keď nám na niekom záleží viac než na 
sebe, keď niet dňa, bez toho, aby sme nemys-
leli na našu lásku v podobe človeka. Láska je 
proste, keď nájdete svoju spriaznenú dušu 
a potrebujete ju k životu viac než kyslík. Keď 
nájdete pravú lásku a  ste zamilovaný až po 
uši, to je ten najkrajší pocit na svete. (Simona 
Gáborčíková) 
 Láska je pocit, ktorý neviem opísať. (Mar-
tina Donovalová)
 Je to cit, ktorý jeden človek cíti k  tomu 
druhému aj napriek nedokonalostiam, ktoré 
ten druhý má. (Alžbetka Havašová)
 Mať rád osobu, zviera, vec až príliš veľmi, 
vtedy vznikne láska. (Michal Turis)
 Láska je, keď sú dve duše spojené izolač-
nou páskou. (Martin Skaloš)
 Láska je cit, emócia, Je to silnejšie než my. 
Nemôžeme jej niečo rozkázať. Je to vnútri 
nás. Nemôžeme ju vidieť, iba cítiť. (Michal 
Zúr, Tereza Ďuriančiková) 

Exkurzia žiakov deviateho ročníka v Banskej Štiavnici
Už minulý rok sme so žiakmi obidvoch tried 9. 
ročníka plánovali exkurziu do Banskej Štiavni-
ce. Nakoľko pandemická situácia nám to ne-
dovoľovala, predsavzali sme si, že ju uskutoč-
níme tento rok. Exkurziu sme zrealizovali pod 
záštitou MO MS, a preto sme aj voľné miesta 
v autobuse zaplnili práve členmi MS. Cestu tam 
aj späť nám pán učiteľ Magera krátil pútavým 
rozprávaním o  histórii a  pamiatkach mesta. 
Banská Štiavnica je známa najmä ako najstar-
šie banské mesto na strednom Slovensku. 
Svojou bohatou kultúrou láka mnohých turis-
tov, umelcov či romantikov. Magická Štiavnica 
vtiahne do svojich banských chodníkov, ro-
mantických zákutí a iných zaujímavých miest 
naozaj každého. My sme si vytýčili tri miesta, 
ktoré sme chceli navštíviť. 

- Najprv naše kroky viedli do Domu Maríny, 
ktorý vyhľadávajú nielen zamilovaní. Bývalý 
rodný dom Sládkovičovej milej – Márie Pischlo-
vej momentálne slúži ako zážitková expozícia 
pre turistov. Je venovaná najdlhšej ľúbostnej 
básni na svete, ktorou je Marína od Andreja 
Sládkoviča. Nachádza sa tu trezor lásky,  v 
ktorom si lásku, priateľstvo či šťastie uchováva 
množstvo ľudí z celého sveta. Nahliadli sme do 
gigantickej matriky lásky, ktorá má 3 200 strán 
a váži 53 kg. Ďalšími atrakciami sú hovoriace 
obrazy, z ktorých sme si vypočuli celý príbeh 
veľkej lásky Maríny a Andreja, zaľúbená poš-
ta, interaktívne oživovanie veršov, na klavíri 
nám zahral duch Maríny, veľkosť lásky sme si 
odmerali láskomerom. Zažili sme tu 60 minút 
romantiky, dojatia, smiechu aj zimomriavok.  

- Druhým cieľom bolo Slovenské banské 
múzeum – mineralogická expozícia, ktorá 
sídli v  budove bývalého banského súdu Ber-
ggericht. Prezreli sme si v  nej viac ako 400 
rôznych druhov minerálov z lokalít z celého 
sveta, dôraz bol však kladený najmä na mine-
rály zo Slovenska. Žiaci si upevňovali vedo-

mosti vypĺňaním pracovných listov, pozreli si 
fi lm o sopečnej činnosti a zahrať sme si mohli 
i  3D  pexeso. V  nádvorí Berggerichtu niektorí 
prešli banskou chodbou  štôlne Michal s  dĺž-
kou 75 m a pôdorysom v tvare podkovy.

 - Posledná ,,pevnosť“, ktorú sme chceli dobyť, 
bolo Múzeum vo Svätom Antone. V  múzeu 
sme si prezreli umelecko-historickú a  poľov-
nícku expozíciu. Zachovali sa tu originálne 
tapety, obrazy známych maliarov a  jedinečná 
zbierka starého nábytku.  Pred odchodom sme 
si posedeli na nádvorí kaštieľa s barokovou ka-
mennou fontánou. 

Exkurzia bola veľmi zaujímavá, zážitky nadča-
sové, počasie gýčové. Ďakujeme za možnosť 
zrealizovať ju vďaka fi nančnej podpore Obec-
ného úradu a poslaneckého zboru obce Va-
laská pre MO MS, ktorú dostal na svoju činnosť 
za účelom nielen spoznávania, ale aj zviditeľ-
ňovania a podpory kultúrneho dedičstva, his-
torických hodnôt. 

PaedDr. Denisa Maťovčíková, 
PaedDr. Matúš Magera     
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Materská škola, Švermova 8, Valaská, oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy  
na školský rok 2022/2023 sa uskutoční podľa nasledovných pokynov:

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa budú 
podávať od 02. mája 2021 do 31. mája 2022 s tým, že:
2. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/23 sa bude organizovať aj za 
osobnej prítomnosti detí dňa 17. 05. 2020 o 10,00 hod. v materskej škole. Rodičia, ktorí sa zá-
pisu nemôžu zúčastniť, môžu žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie odovzdať  
prostredníctvom mailovej komunikácie. Elektronickú žiadosť je potrebné zaslať  na mailovú 
adresu: mskolka@sanynet.sk.
3. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v mater-
skej škole v dňoch od  02. 05. 2022 do 06. 05. 2022 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Vypísanú 
a podpísanú žiadosť doručia rodičia do rúk riaditeľky MŠ najneskôr  dňa 31. 05. 2022 do 12,00 
hod.
4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ bude uverejnená na webovej a FB stránke materskej školy. 
5. Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi rodičmi a potvrdená všeobecným detským lekárom.
6. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vy-
žadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
7. Prednostne sa budú prijímať deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú 
trvalý pobyt v obci.

    Tešíme sa na všetky deti.

Každé ročné obdobie má svoje čaro, ale ne-
sporne k  najkrajším patrí jar. Jar so svojimi 
neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvet-
mi a omamnými vôňami. Tohtoročná jar bola 
štedrá na teplé slnečné lúče, užili sme si ich 

v  plnej sile. Deti z  našej materskej školy sa 
pravidelne zúčastňovali jarných turistických 
vychádzok, na ktorých spoznávali našu krásnu 
prírodu, sledovali jej prebúdzanie, spoznávali 
prvé jarné kvietky, počúvali štebot vtáčikov 
a pozorovali hmyz. Na vychádzkach pravidelne 
čistili a  zbierali odpadky, čím prispeli k  tomu, 
aby naša obec a  priľahlé lesné chodníky boli 
čisté, aby sa v nich návštevníci cítili dobre.
S  prvými jarnými lúčmi nás potešila dobrá 
správa. Zapojili sme sa aj tohto roku do rôznych 
výtvarných súťaží a  jednou z  nich boli aj Žit-
noostrovské pastelky, medzinárodná výtvarná 
súťaž. Do súťaže bolo zaslaných takmer 1 7000 
diel, ocenených bolo 60. Aj keď sme nevyhra-
li, predsa práce našich detí boli ocenené a sú 
vystavené vo výstavnej sieni Žitnoostrovského 
osvetového strediska v Dunajskej Strede. Sú to 
práce detí:  Zojka Medveďová a jej Hladná ve-
verička a predškoláka Andrejka Mikloša: Ježko 
v brlohu, oceneným srdečne gratulujeme.
V   materskej škole nás navštívili známe roz-
právkové postavičky, Maťko a  Kubko, ktorí 
naše deti pobavili, ale aj poučili. Ich návšteva 
nebola náhodná, prišli, aby si v  podaní detí 
vypočuli prednes  básní a  príbehov. Maťko 
s Kubkom  deti ocenili nielen pochvalou, ale aj 
diplomom za odvahu a účasť v  recitačnej sú-
ťaži. Vytvorili skvelú atmosféru a  náladu. Deti 
ich odmenili obrovským potleskom. Veríme, že 
čoskoro prídu zas.
Veľkou a nezabudnuteľnou udalosťou pre na-
šich predškolákov bol zápis do 1. ročníka ZŠ 
Jaroslava Simana. Pre deti začína nová eta-
pa v  ich živote a my im prajeme na  ceste za 
poznaním a novými vedomosťami veľa úspe-
chov,  krásnych zážitkov a   dobrých učiteľov.  
Známe japonské príslovie hovorí: ,,Lepší ako ti-
síc dní usilovného štúdia je jeden deň so skve-
lým učiteľom.“ Tak nech majú naše deti šťastie 
práve na takýchto učiteľov. 
ZUŠ nám pripravila skvelý koncert, ktorého sa 
zúčastnili deti spolu s rodičmi. Bolo to pre nás 

Zo života materskej školy
hudobné spestrenie, ďakujeme účinkujúcim 
a  kolektívu zamestnancov našej ZUŠ. Pevne 
veríme, že koncert bol inšpiráciou nielen pre 
deti, ale aj pre rodičov a z našich malých pred-
školákov sa čoskoro stanú žiaci  ZUŠ-ky.

V  máji nás čaká niekoľko 
dôležitých udalostí. Jednou 
z  nich je zápis detí do ma-
terskej školy na školský rok 
2022/23. Srdečne pozývame 
všetkých rodičov, ktorí majú 
záujem o  umiestnenie dieťa 
v materskej škole. 
Ďalšou je, že naši predškoláci 
sa konečne po dvoch rokoch 
izolácie zúčastnia obľúbenej 
Školy v  prírode v  Krpáčove. 
Preveria svoju odvahu a  sta-
točnosť, pretože celý týždeň 
musia vydržať bez svojich ro-
dičov. My dúfame, že sa splnia 
ich očakávania, nik nebude 
smutný a  deti si prinesú so 

sebou množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
Zároveň  sa tešíme, že budeme môcť po dlh-
šej odmlke privítať v  materskej škole všetky 
mamičky na oslave ich sviatku. Deti sa už teraz 
pripravujú, recitujú, spievajú, tancujú, chcú 

ukázať mamičkám všetko, čo sa v  materskej 
škole naučili. Bude to ďalšia veľká udalosť. Veď 
čo je krajšie, ak dieťa môže aj takýmto spôso-
bom vyjadriť svoju lásku k matke. Takže, milé 
mamičky, už teraz vás pozývame do materskej 
školy, aby sme spoločne s vami a vašimi deť-
mi prežili krásny deň. Všetkým mamám, ktoré 
budú čítať tieto riadky, patrí poďakovanie za 
ich trpezlivosť, láskavosť a  nekonečnú lásku. 
Deti našej materskej školy vám prajú krásny 
Deň matiek.

Mgr. Iveta Babčanová, riaditeľka MŠ

Zápis detí do materskej školy
 na školský rok 2022/2023

    Materská škola, Švermova 8, 976 46 Valaská,
     č. t. 048/6175293, www.msvalaska.sk



som určite spomenul Katarínu Čellárovú, našu 
dávnu absolventku, ktorá sa do nášho projektu 
interpretácií v tom čase zapojila až z ďalekého 

Talianska a pre našich 
súčasných žiakov sa 
svojím nápadom sta-
la veľkou inšpiráciou. 
Rovnako návštevní-
kov určite veľmi za-
ujmú práce Andrey 
Faškovej. Vo svojom 
triptychu sa venovala 
výtvarnému skúma-
niu vzťahu muža a 

ženy. Inšpiráciou jej 
boli známe príbe-
hy z literatúry a do 
svojich prác vložila 
veľkú mieru poetiky.

Po stopách Suzan-
ne  Valadonovej

Tretinu výstavy 
zároveň tvorí môj 
autorský dlhodobý projekt interpretácií, kde 
sa venujem dielu významnej francúzskej im-

presionistky Suzanne Valadonovej. Veľmi ma 
zaujala nielen svojou tvorbou, v ktorej si všíma 
nádherné detaily ľudského života, ale predo-
všetkým tou svojou osobnou cestou životom. 
V období, keď sa dnešní mladí ľudia pripravujú 
na maturitu, ona si už mnoho rokov zarábala 
ako krajčírka a neskôr artistka pri predstave-
niach. Po nehode ale túto prácu musela za-
nechať. V tom čase si ju ako nádherné mladé 
dievča všimli veľkí maliari impresionizmu a 
mnohým z nich sa stala obľúbenou múzou a 
modelkou. Jedného dňa si Renoir prezeral jej 
kresby v skicári a  presvedčil ju, aby aj ona sama 
začala tvoriť. Jej diela nie sú žiadnou pompéz-
nu epopejou. Celý svoj výtvarnícky život sa 
venovala kráse a poetickosti obyčajného živo-
ta. Veľmi často vo svojich dielach zachytávala 
blízkych ľudí zo svojej rodiny. Ak si jej meno 
napíšete do internetového prehliadača, nájde 
vám úžasné detaily ľudských životov, rodinu, 
dôveru ale aj nádherné pohľady na krajinu 
a  prírodu.  Bola múzou a  veľkou inšpiráciou 
najväčších impresionistov, a napokon sa stala 
najväčšou z radu ich nasledovníkov. Na našej 
výstave môžete vidieť štúdie jej diel, no záro-
veň aj výtvarné experimenty inšpirované jej 

tvorbou.

Poetickým okom fotografa
V projekte Interpretácie nám veľmi 
pomohol fotograf a dobrý kamarát 
Tomáš Náther. Spolu s dievčatami, 
ktoré dlhé roky umelecky vedie, sa 
zapojili do našej cesty interpretácií 
a rovnako im vznikli úžasné diela. V 
celom projekte sa stali veľmi dôleži-
tou súčasťou, pretože práve vďaka 
nim sa mi podarilo v najťažšej dobe 
prvých týždňov korony zmobili-
zovať a inšpirovať našich žiakov a 
ukázať im, akými rôznymi spôsob-
mi sa na vizuálne umelecké dielo 
dá pozerať.  Ich fotografi e tvoria 
tretiu, a musím povedať,  že veľmi 
zaujímavú a  vysoko profesionálnu 

časť aktuálnej výstavy. Tento článok bude tro-
chu netradičný, akoby sme boli priamo na ver-
nisáži a v tejto chvíli prenechávam slovo Tomá-
šovi Nátherovi, spoluorganizátorovi výstavy:
... ako to začalo?
Rasťo Turňa mi jedného pekného dňa, v čase 
najzúrivejšej pandémie napísal, či nechceme s 
fotokrúžkom prefotiť nejaké obrazy slávnych 
maliarov.
... na mojej strane ostalo ticho a pred očami mi 
bežal fi lmový pás, ako a čo vlastne by sme mali 
spraviť, veď predsa „prefotiť“ námet (obraz) od 
Vincenta van Gogha, nie je vôbec jednodu-
ché - ak je to vlastne vôbec nejako možné, to 
sa proste nedá. OK, idem do toho - znela moja 
odpoveď po približne 30-tich sekundách ho-
rorového premietania. Horory mám celkom 
rád. Takto nejako sa ku mne dostala myšlienka, 
ktorá skrsla v hlave jedného super výtvarníka 
a pedagóga Rasťa Turňu. Na začiatku bolo tre-
ba vymyslieť tú správnu stratégiu, ako tento 
parádny nápad predložiť dievčatám z krúžku.  
Podarilo sa a baby sa na to „namotali“. Keďže 
pracovať sa dalo viac-menej len samostatne, 
alebo len pri - v tom čase tajných pandemic-
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Vo svete interpretácií
Samotný vznik výstavy je ale trochu dlhší prí-
beh. Keď pred dvoma rokmi celý svet zaskočil 
príchod prvej vlny korony, ten náš 
svet škôl sa na celé mesiace veľmi 
radikálne zmenil.  Nové prostredie 
onlajnu nám síce neumožnilo stre-
távať sa, no ponúklo nám výtvarní-
kom úplne nový priestor na tvor-
bu. Bol to ideálny priestor na cestu  
teóriou dejín umenia. Tvorba dáv-
nych tvorcov sa dá ale spoznávať 
aj iným, pútavejším spôsobom. 
Preto som sa rozhodol, že okrem 
spoznávania faktov a zaujímavos-
tí o dejinách ľudskej tvorivosti sa 
skúsime venovať aj téme „Inter-
pretácia“. K tomu nám v podstate 
stačila predloha, dobrý nápad a sa-
mozrejme mobil v ruke. Prvú časť 
aktuálnej výstavy tak tvoria práve 
diela našich súčasných žiakov z 
posledných dvoch rokov. Návštevníci môžu 
vidieť reprodukcie diel známych umelcov a pri 
nich naše prerozprávania týchto obrazov.

Návštevníci našich výstav v Kultúrnom dome 
vo Valaskej si určite zvykli na to, že mnohé 
výstavy sú priestorom aj na prezentovanie 
bývalých žiakov našej ZUŠ-ky. Táto aktuálna 
je rovnako spojením síl žiakov ZUŠ a členov 
spoločenstva EXZU, otvorenej skupiny býva-
lých žiakov, absolventov a priateľov Výtvar-
ného odboru ZUŠ-ky.  Za bývalých žiakov by 

Výstava INTERPRETÁCIE
Art spoločenstvo EXZU vzniklo v roku 2017 ako otvorená skupina bývalých žiakov, absolventov 
a priateľov Výtvarného odboru ZUŠ Valaská. Od tých čias je pravidelne priestorom, v ktorom mô-
žete vidieť prácu nielen našich bývalých žiakov, ale aj našich priateľov, umelcov z okolia, ktorí sa 
vždy radi pridajú k dobrej veci. Aktuálnu výstavu, ktorú môžu návštevníci vidieť v priestoroch 
domu kultúry, sme otvorili slávnostnou vernisážou v piatok 18. marca.  Vznikla výnimočným 
spojením síl súčasných žiakov našej ZUŠ-ky a členov spoločenstva EXZU. V neľahkej dobe, ktorú 
máme za posledné dva roky za sebou, sa stali práve oni súčasťou diania v ZUŠ-ke a v mnohom 
nám spolupráca veľmi pomohla. 

Foto: Ivo Mihaliska
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Školský klub detí v  našej škole 
navštevujú žiaci so zdravotným 
znevýhodnením. Po uvoľnení 
opatrení z  dôvodu pandémie 
COVID19  sa konečne spolu stre-
távajú pri  obľúbených aktivitách 
a hrách. 

kých výletoch, nebolo to až tak jednoduché, 
ako som si spočiatku myslel, ale možno práve 
preto to stálo za to.
Konzultácie po telefóne, že čo a ako nafotiť, 
ako usporiadať scénu, ako využiť čo najlepšie 
prirodzené svetlo a koľko vlastnej tvorivosti 
a abstrakcie (lebo bez „šialených“ predstáv 
a vizualizácií to nešlo) vložiť do práve inter-
pretovaného diela, dali miestami zabrať, no 
výsledok bol vždy viac než prekvapivo dob-
rý. Postupne sme spracovávali viac a viac 
predlôh a pridávali ich na FB skupinu. Reakcie 
Rasťa boli úžasné a vytešoval sa z toho, ako 
sa nám podarilo naštartovať jeho žiakov - toto 
bol podľa všetkého Rasťov zámer, čo mi aj ne-
skôr prezradil. Pandémia nám však „jemne“ 
stopla všetky naše plány a aj tento projekt na 
chvíľku ustúpil do ústrania. Nič však netrvá 
večne - a ani pandémia tu nie je na večnosť. 
Podarilo sa zorganizovať vďaka uvoľneným 
(teraz už prakticky skončeným) opatreniam 
výstavu. Diela našich žiakov uzreli svetlo sve-
ta síce už dávnejšie, ale teraz sa pýšia svojou 
krásou na výstave, ktorú sa podľa mňa naozaj 
oplatí navštíviť. Dosť bolo písania, pozývam 
vás teda na osobnú návštevu do priestorov 
foajé Kultúrneho domu vo Valaskej, kde si 
naše diela môžete na vlastné oči pozrieť.

Na záver si ešte na chvíľu beriem slovo ja, 
Rastislav Turňa.  Našu veľkú spoločnú výsta-
vu môžete vidieť do konca mája 2022, kedy 
pripravujeme veľkú prezentáciu celoročnej 
práce Výtvarného odboru ZUŠ Valaská. Bude 
to výstava o  putovaní dejinami a  krásami 
Slovenska a  zároveň sa vám na nej predsta-
via naši tohoroční absolventi.  Pre úplnosť 
ešte dodáme, že na aktuálnej výstave za fo-
tokrúžok Brezno vystavujú spolu s Tomášom 
Nátherom úžasné baby a  umelkyne Anna 
Viktória Hudecová, Karin Kupcová, Sára Toká-
rová, Sabína Špániková, Karin Medveďová a 
Eliška Macejková.

Rastislav Turňa a Tomáš Náther

Hľadanie prírodných jarných pokladov

Aktivitami v školskom klube pod-
porujeme participáciu našich 
žiakov, získavanie zručností, ve-
domostí a  postojov potrebných 
pre život.
Snažíme sa pripraviť pre deti 
priestor na maximálny rozvoj 
ich schopností, zručností a návy-
kov. Pri výchovno-vzdelávacích 
činnostiach často využívame 
priestory školy:  oddychový kútik 
so zvieratkami, multisenzorickú 
miestnosť SNOEZELEN, kútik ži-
vej prírody, terapeutické učeb-
ne, telocvičňu, školské ihrisko a 
školský dvor. Aktivitami v ŠKD sa 
snažíme rozvíjať pozitívne cítenie 
detí k  prírode, objavovať krásu 
v  bežnom živote, posilňovať hu-
mánne a priateľské vzťahy, rozví-
jať všestrannú pohybovú aktivitu, 
viesť deti k zdravému životnému 

štýlu. Pestujeme u  detí úctu ku 
kultúrnym hodnotám a  tradí-
ciám. Prostredníctvom aktivít 
učíme deti relaxovať a  psychicky 
oddychovať.
Aktivity zrealizované v  mesiaci 
marec:
- Snoezelen /farebný svet/
- Maľovanie veľkonočných vají-
čok na lipku
- Separujeme /biojedák, plastje-
dák, papierjedák/
- Hľadanie prírodných jarných 
pokladov
- Rok a jeho časti
- Dni v týždni cestujú vlakom
- Súťažíme na školskom dvore
- Vinšujeme spolužiakom
- Svet očami detí
Dôraz kladieme na rozvoj osob-
nosti každého dieťaťa, a  tak dá-
vame každému dieťaťu šancu, 
aby sa rozvíjalo podľa svojich 
schopností a  zažilo úspech. Na-

KONEČNE SPOLU V ŠKD

SNOEZELEN

ším cieľom je pripraviť deťom 
také podmienky, aby aj ich rodi-
čia a  zákonní zástupcovia videli 
zmysel výchovy a vzdelávania na 
našej škole. 
Naša škola je proste úžasná.

Judita Miklošová
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Apríl je od roku 1952 tradične ča-
som, keď si pripomíname význam 
lesov vôkol nás. Lesy sú neoddeli-
teľnou súčasťou našej krajiny, tvo-
ria najdokonalejšie prírodné spolo-
čenstvo. Na Slovensku v súčasnosti zaberajú viac ako 41 percent z celej 
rozlohy krajiny, čiže asi 2 milióny hektárov územia.
Viete, koľko  dôležitých funkcii má les?
Minimálne desať! Zvykne sa hovoriť, že lesy majú produkčné a mimo pro-
dukčné funkcie. Lesy plnia mnoho veľmi dôležitých funkcií pre prírodu 
a ľudstvo ako také.
Produkčná funkcia je vnímaná len z pohľadu pro-
dukcie dreva. Drevo je jediný  prírodný materiál, 
ktorý sprevádza človeka od kolísky až po hrob. Vý-
robky z dreva používame denne.
Ekologická funkcia – pozitívne účinky lesov na 
prírodné prostredie, najmä na ovzdušie, vodu 
a pôdu.
Klimatická funkcia – účinky lesov na bilanciu sl-
nečného žiarenia, režim teploty vzduchu a pôdy, 
na prúdenie vzduchu.
Vodná funkcia – zadržovanie vody v krajine a spo-
maľovanie odtoku vôd v lesných ekosystémoch.
Pôdoochranná  funkcia – lesy chránia lesnú pôdu 
pred eróziou a pred zosuvmi pôdy.
Environmentálna funkcia – pôsobenie lesa na ži-
votné prostredie človeka /zdravotná, rekreačná, 
hygienická, liečebná funkcia  a pod./.
Estetická funkcia – vnímanie a estetické pôsobe-
nie prírodných krás lesných ekosystémov.
Kultúrna funkcia – napríklad funkcie pre výskum, 
výuku a osvetu.
Uvedené funkcie plní hlavne zdravý les bez ohľa-
du na jeho vlastníctvo. Spoločnosť na Slovensku si neuvedomuje, že ne-
dostávame žiadne dotácie na svoju činnosť. Potrebujeme ťažiť drevo, aby 
sme mali čím zaplatiť náklady na  pestovanie nového lesa po kalamitách 
a platiť dane a odvody.
Výmera lesov sa znižuje celosvetovo. Nuž, čo na to povedať.   Pravdu 
o tom, že snahou  ľudí na Slovensku nie je „zoťať“ les, aby na jeho mieste 
založili sójovú alebo kakaovníkovú plantáž, či pasienok pre hovädzí do-

   Bývame Pod Lipovou. Manžel práve rýľoval 
záhradku. V  jednej chvíli sa chcel povystie-
rať, rozhliadol sa po okolí a zbadal, že na Lipovej, 
v  strede medzi altánkami a  jaskyňou sa dymí. 
Bolo okolo 16. hodiny a videl odtiaľ utekať dvoch 
mladíkov a  predtým prebehnúť štvorkolku. Keď 
už bolo vidieť aj plamene ohňa, ako sa rýchlo ší-
ria suchou trávou, zavolal  150, hasičov, aby im 
nahlásil požiar, pretože niečo podobné sa stalo 
už aj pred pár rokmi, na tom istom mieste. Bol 
silný nárazový vietor, počasie slnečné, dlho nepr-
šalo, teda poriadne sucho. Hasiči, asi na piatich 
hasičkách a dvoch štvorkolkách, prišli zhruba do 
15 min. Oheň, ktorý sa rýchlo šíril do strán a hore 
na sever v  smere vetra, sa im podarilo uhasiť. 
Na južnej strane požiaru bránila kamenná ces-
ta. Odchádzali okolo 18. hodiny. Patrí im naše 
uznanie a úprimné poďakovanie za ich sna-
hu pri likvidácii požiaru. Keby prišli neskoršie, 
plamene by prenikli až do lesa na severnej strane 
a  nechcem si ani predstaviť, čo by nasledovalo. 
Natíska sa otázka, či by sa dalo zistiť, kto to pod-
pálil, odhaliť vinníka a pre výstrahu aj potrestať, 
či dohovoriť mu. V tom čase sa na Lipovej pohy-
bovalo veľa ľudí a pri dôkladnom vyšetrovaní by 

bytok, a tým premenili les na úplne 
iný typ krajiny. To sú totiž skutočné 
príčiny odlesňovania vo svete. Na 
našom území máme zákonnú po-
vinnosť do dvoch rokov vyťaženú 

plochu znova zalesniť, teda aké odlesňovanie?
Pravdu o tom, že táto situácia je v ostrom kontraste  so situáciou lesov 
v Európe, vrátane Slovenska. Že Európa je jediným kontinentom na svete, 
kde výmera lesov dlhodobo rastie. Že zásoba dreva (a teda aj uhlíka v stro-
moch) v slovenských lesoch je najvyššia. Koho je to zásluha? Nie náhodou 

ľudí, ktorí pracujú v lese? Les je živý organizmus, 
ktorému človek musí pomáhať hlavne po kalami-
tách, aby sa rýchlejšie obnovil.
Musíme sa pozrieť aj do histórie, že človek sa 
o  lesy staral. Už v  roku 1565 Maximilián II. vydal 
Lesný poriadok, od ktorého sa datujú počiatky 
hospodárenia v lesoch.
V  neskoršom období panovníčka Márie Terézia 
v roku 1769 vydaním Poriadku hôr a lesov a J. D. 
Matejovie /1774 – 1841 / dali základy terajšiemu 
systému obhospodarovania lesov.
Za desiatky rokov lesníci vypestovali lesy, ktoré pl-
nia skôr uvedené funkcie. Vo väčšine sú to vypes-
tované  hospodárske lesy, ktoré dosahujú rubný 
vek v horizonte minimálne 80 rokov.
Za tou všetkou krásou našich lesov je práca mno-
hých rúk a umu lesníkov. Práca v lese je ťažká a ne-
bezpečná, vážme si každý vysadený stromček, 
lebo nič nie je zadarmo. V roku 1996 postihla naše 
okolie obrovská veterná kalamita, po jej spraco-
vaní sa pri zalesňovaní postupovalo overenými 
lesníckymi postupmi získanými za desiatky rokov 
a dnes tu máme zdravé a životaschopné porasty. 

Našťastie, v tom čase nemali ochranári taký vplyv ako teraz. V poslednom 
období  kôrovcové a veterné kalamity značne decimujú zdravé lesy, čo má 
za následok zvýšenú kalamitnú ťažbu a hlavne vysoké náklady na opä-
tovné zalesňovanie. Potom sa môže niekomu zdať, že lesov ubúda. Les 
– lesný pozemok je stále ten istý, len výška stromov je iná a samozrejme, 
že funkcie lesa sú tým obmedzené.                                            Ing. Ján Porubský

foto: Tomáš Náther

Apríl - mesiac lesov
(Zamyslenie)

sa mohol nájsť aj vinník. 
   V týchto slnečných dňoch začiatkom jari chodí 
na Lipovú veľa ľudí. Mladí, starší, so psíkmi, s deť-
mi. Niektorí si opekajú pod prístreškami, aj inde, 
niektorí sa chodia nadýchať jarného vzduchu, 
potešiť sa výhľadmi, prebúdzajúcou sa príro-
dou, zabehať si. Je dôležité, správať sa v prírode 
a  k  prírode zodpovedne, najmä keď je poriad-
ne sucho. Stačí ohorok z cigarety, zle uhasené 
ohnisko a požiar je na svete. Netreba spanikáriť, 
ale požiar ohlásiť. 
   Tá zodpovednosť sa týka aj zanechávania od-
padkov po sebe v  prírode. Neviem, či sa mi to 
len zdá, alebo je to skutočne tak, že na Lipovej 
je už odpadkov menej a návštevníci sa správajú 
zodpovednejšie. Alebo je nás viac takých, ktorí 
odpadky zbierame, keď tadiaľ ideme? Asi oboje 
platí a veďme k tomu aj naše deti, či už v škole, ale 
najmä výchovou v rodine a vlastným príkladom. 
Vážme si, že máme také krásne okolie.
   Nedá mi nespomenúť aj odhadzovanie odpad-
kov pri čakaní na vlak, autobus, alebo vyhadzo-
vanie z okien áut a vlakov. Áno, aj takí sú medzi 
nami a je to potom smutný pohľad pri pohľade 
z  okien vlaku, prechádzke popri potokoch, rie-
kach, pri bicyklovaní, koľko odpadkov sa tam 
nachádza. Potom príde vietor, silný dážď a už to 
je v rieke. V tomto niektorým naozaj chýba kul-
túrne a zodpovedné správanie. Sama som videla 

pri čakaní na vlak, a to nie raz, ako dochádzajúca 
mládež zo špeciálnej školy ale aj iní, odhadzujú 
plechovky ku koľajniciam a  ten vulgárny slov-
ník popri tom... Niektoré partie sa v okolí stanice 
a  iných zašitých miestach zgrupujú, popíjajú, 
pofajčievajú a zanechávajú po sebe spúšť. Nuž 
čo, aj tu platí, že mladosť, pochabosť... Bolo by 
správne ísť s  našou školskou mládežou aj tam 
a  pozbierať to v  rámci nejakého ekologického 
predmetu. Našťastie, aj medzi deťmi a mládežou 
sú zodpovední a slušní jedinci a je ich dosť.
   Nech krásnie a prekvitá to naše prírodné oko-
lie, aj naša obec. Pomôžme svojou čiastkou, ako 
najlepšie vieme, pomôžme pracovníkom pri OcÚ 
v  ich snahe o krajšiu, čistejšiu Valaskú. Výsledky 
práce OcÚ môžeme vnímať na rôznych miestach 
a v  rôznych oblastiach života. Treba len chodiť 
s  otvorenými očami, ušami, vnímať a  pomáhať 
pri dobrej veci, pri dobrých nápadoch, čo hneď 
len uznaním, prejavom spokojnosti s ich snahou, 
veď nemôžeme chcieť a  očakávať, že sa všetko 
spraví hneď, je toho veľa, čo treba urobiť, vylep-
šiť a stále bude čo robiť, riešiť. Sme iba ľudia, nie 
stroje .Všetko chce svoj čas a zvlášť v tejto zvlášt-
nej, náročnej dobe.
   Buďme chápajúci, trpezliví, ústretoví, pomáha-
júci, spravodliví a v našej obci bude radosť žiť.

 Veľa sily k tomu želám!  
M. Pacerová

Požiar na Lipovej
štvrtok, 24. marca 2022
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Chcem vám ho predstaviť z   inej stránky ako je 
hasičstvo. Veľa ľudí si myslí, že nás spojilo dohro-
mady hasičstvo. Nie je to pravda. Prvé, čo sme 
mali spoločné, je to, že v rodných listoch máme 
spoločne napísané miesto narodenia - Valaská. 
Potom je to mesiac narodenia, a to máj, rozdiel 
medzi nami je jeden rok a šesť dní. Pavel sa naro-
dil 16. 5. 1952 a ja 10. 5. 1951, a tak som od Pavla 
starší. Ďalej sú to naše mená, ktoré sme oslavo-
vali v jeden deň. Spoločne sme navštevovali Zák-
ladnú školu vo Valaskej. V tejto dobe Pavel stratil 
otca, ktorý náhle zomrel, a  ja som mal otca ne-
právom zavretého v  base, to ako keby som ho 
nemal. Toto nás spájalo, nakoľko sme museli rie-
šiť problémy, o ktorých naši kamaráti nemali ani 
potuchy. Tiež naše fi nančné možnosti neboli 
také, ako našich kamarátov, ktorí mali obidvoch 
pracujúcich rodičov. Tak sme využívali možnosti 
spoločenského vyžitia, ktoré nám umožňovala 
škola. A tak sme sa pracovne stretli v školskom fo-
tografi ckom krúžku. Fotografovanie nás bavilo 
po celý život a  mňa aj teraz. Vďaka tejto našej 
záľube zostalo veľa dokumentov zo života vo Va-
laskej, ako i zo života dobrovoľného hasičského 
zboru. Tiež sme spoločne navštevovali ľudovú 
školu umenia, kde sme sa učili hrať obaja na har-
moniku. Tú sme tiež spoločne ukončili v  treťom 
ročníku, keď odišiel náš pán učiteľ Rýchly. Ten nás 
tiež spoločne dotiahol aj do Dychovej hudby vo 
Valaskej, kde Pavel hral na bicie nástroje, čiže bu-
bon, malý bubník, ako i činely a ja na lesný roh. 
Pavel po čase dychovku opustil a začal sa veno-
vať hre na gitaru. Ďalšou činnosťou, čo nás spája-
la, bolo, že sme sa obaja vyučili za elektrikárov. 
Po vyučení sme začali pracovať ako prevádzkoví 
elektrikári. Pavel v Švermových železiarňach Pod-
brezová a  ja v  Metalurgickom závode Hronec. 
V tej dobe sme sa začali zaujímať o slaboprúdo-
vú elektrotechniku, pracovať aj na domácej výro-
be tranzistorového rádia, čo sa nám podarilo. 
Vyrobili sme tranzistor s  celkom slušnými para-
metrami. Komerčných tranzistorov bolo v  tej 
dobe málo a boli pomerne drahé. Tak sme sa roz-
hodli si vyrobiť vlastné. Okrem toho sme spoloč-
ne a najdlhšie pôsobili ako prví miništranti v na-
šom kostole. Za odmenu za túto činnosť nás p. 
dekan  Vačko poveril vítať banskobystrického p. 
Vikarára pri prvej birmovke  po vojne v r. 1968 vo 
Valaskej. Tiež sme po odchode p. Gonosa kvôli 
veku a  nemoci zabezpečovali a  montovali via-
nočné osvetlenie v  kostole po dlhé roky. Okrem 
toho Pavel pôsobil aj ako betlehemec počas via-
nočných sviatkov. Keď som pri roku 1968, tak 
v tomto roku došlo k nezhodám v burse. Po roz-
delení bursy sme boli s Pavlom povolaní do bur-
sovnej rodiny pôsobiacej vo Valaskej. Burse sme 
venovali celý svoj život, na začiatku sme tvorili 
pár prvého družbu, čo predstavoval Pavel a  ja 
som bol jeho družica. Toto fungovalo do vojny, 
mojím narukovaním v októbri 1970  sa pár roz-

Kamarát za života aj po smrti
Vážení spoluobčania, tento článok je venovaný prvému demokraticky zvo-
lenému starostovi obce Valaská  a dlhoročnému veliteľovi Dobrovoľného 
hasičského zboru vo Valaskej ako i veliteľovi Dobrovoľných hasičov okresu 
Brezno a môjmu dlhoročnému priateľovi p. Pavlovi Zelenčíkovi pri príleži-
tosti 70. nedožitých narodenín. 

padol. Nakoľko Pavel rukoval 
až v apríli 1971, tak poslednú 
bursu pred vojnou absolvo-
val na veľmi dôležitej funkcii 
ražňoša. Čo sa vojny týka, môj otec sa natoľko 
znížil, že šiel prosiť kamarátov na OVS, aby som 
narukoval do Brezna, nakoľko je chorý a stavia-
me dom, že by som mu bol nápomocný, keby 
som bol bližšie. Napriek tomu som narukoval do 
jednej z najhorších posádok do Žatca. To isté po-
stretlo i  Pavla, keď sa za neho prihovárala jeho 
krstná mama, p. Anna Oravcová, funkcionárka 
ROH v  Strojárňach Piesok, nakoľko má staršiu 
mamu, ktorá potrebuje už väčšiu starostlivosť  pri 
bývaní v rodinnom dome, a miesto toho, aby na-
rukoval do Brezna, išiel do Senice. Tam bolo Pav-
lovi v podstate lepšie, ako by mu bolo v Brezne, 
nakoľko tam hrával v posádkovej kapele na bas-
gitaru a hrali tam aj dôstojníci, ktorí dohadzovali 
kšefty, a tak Pavel si na vojne aj zarobil nijaké fi -
nančné prostriedky.  A aj vojna mu utiekla skôr. 
Vojnu sme ukončili ako poddôstojníci v hodnosti 
čatárov, čo bola najvyššia hodnosť v  radoch 
mužstva. Po príchode do civilu, znovu sme sa za-
radili do bursy a do hasičstva. Pavel v roku 1974 
bol zvolený bursovníkmi za bursovného richtára. 
Túto funkciu vykonával do roku 1976. Za jeho 
richtárčenia bursa nabrala iný dych, bola na kva-
litatívne vyššej úrovni, o čom svedčili aj pozvania 
na folklórne slávnosti v Heľpe a v Detve, kde sme 
zožali veľký úspech v  pásme Brehy Hrona vody 
myjú. Tiež sme sa zúčastnili celoslovenského kola 
malých javiskových foriem v  Kláštore pod Znie-
vom, kde sme obsadili II. miesto v rámci Sloven-
ska. Túto akciu sme previedli aj za pomoci vtedaj-
šieho SZM. V týchto rokoch bol aj natočený fi lm o 
burse Slovenskou televíziou, ktorý sa objavuje vo 
vysielaní aj teraz. Po ukončení nášho pôsobenia 
v bursovnej družine sme ako hasičskí funkcionári 
organizovali a zabezpečovali konanie a priebeh 
bursy. Tiež sme začali pochovávať basu. No po 
vojne prišli aj iné funkcie a starosti. V roku 1975 
bol Pavel zvolený a obcou potvrdený ako veliteľ 
Dobrovoľného hasičského zboru vo Valaskej. O 
rok neskôr som bol zvolený za predsedu Hasič-
ského zboru vo Valaskej aj ja. Tak začala naša 
spoločná cesta v  hasičstve, ktorá trvala po celý 
život Pavla. O tejto oblasti sa podrobne zmieňo-
vať nebudem, lebo to by si vyžadovalo knihu 
a nie priestorovo obmedzený článok. Podotknem 
len, že to bola úspešná a slávna cesta, hlavne pre 
Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej. Funkcie 
a úspešné pôsobenie v hasičstve bolo predpokla-
dom, že budeme úspešne pracovať aj v obecnej 
samospráve. Preto sme boli vtedajším Národným 
frontom navrhnutí za poslancov obce Valaská za 
materskú časť obce, ako sa vtedy nazývala stará 
Valaská. V roku 1976 sme boli zvolení za poslan-
cov obce Valaská a začali pracovať v obecnej sa-
mospráve, Pavel ako člen stavebnej komisie a ja 

ako člen komisie ľudovej kontroly a následne ako 
člen výboru ľudovej kontroly s  celoštátnou pô-
sobnosťou. Keďže sme v  tej dobe navštevovali 
večernú priemyselnú školu elektrotechnickú 
a  ešte sme dostávali zodpovednejšie funkcie 
v  rámci okresu v zväze dobrovoľnej požiarnej 
ochrany, naše záujmy išli tak trochu bokom.Tiež 
sme sa v  tomto období stihli oženiť. Ja prvý, 
v roku 1976, a Pavel  v roku 1980, napriek tomu, 
že s budúcou manželkou sa poznal a chodil oveľa 
dlhší čas ako ja. Aj po očlovečení, ako sa manžel-
stvu ľudovo hovorí, tak naše priateľstvo ne-
ochladlo, skôr naopak, ešte sa utužilo, nakoľko aj 
manželky si našli k sebe cestu. V tejto dobe Pavel 
úspešne ukončil Strednú priemyselnú školu po-
žiarnej ochrany v  Martine. V ďalšom volebnom 
období som ja na poslanca nekandidoval pre veľ-
ké pracovné zaťaženie u nového zamestnávateľa 
Tesla Kolín. Pavel kandidoval a  bol zvolený za 
poslanca a člena rady obce Valaská. V tejto funk-
cii ho zastihli udalosti Nežnej revolúcie a po od-
stúpení predsedu MNV p. Martina Švantnera bol 
Pavel poverený ako nestraník riadením obce. 
V nových obecných voľbách bol zvolený za sta-
rostu obce Valaská. Ja som znovu nekandidoval, 
nakoľko som bol veľmi vyťažený v práci, kde som 
zastával dôležitú riadiacu funkciu a  tiež v  práci 
predsedníctva Federálneho výboru Zväzu po-
žiarnej ochrany ČSSR. Napriek tomu ma Pavel 
požiadal, aby som ako zástupca občanov praco-
val vo fi nančnej komisii, nakoľko tam chcel mať 
zodpovedného človeka. Toto som nemohol odo-
prieť, napriek tomu, že som bol extrémne pracov-
ne vyťažený. Časom sa ukázalo, že bolo dobre, že 
ma tam mal, nakoľko predseda fi nančnej komi-
sie ho na rade neinformoval o stanovisku komi-
sie, ale predkladal svoj pohľad na prerokované 
fi nančné transakcie. Ja som prezentoval pri na-
šich hovoroch skutočný stav a stanovisko fi nanč-
nej komisie. Paľovo starostovanie bolo  vo veľmi 
zlej dobe, nakoľko staré zákony neplatili, nové 
neboli prijaté a niektoré nariadenia vyšších orgá-
nov sa menili skoro každý deň. A tak aj rozhodo-
vanie samosprávy bolo veľmi náročné. Aj keď 
Pavla občania obviňovali, že ako starosta nič ne-
spravil, musím uviesť, že to nie je pravda. Urobil 
také veci, ktoré síce pre občana neboli viditeľné,  
ale pre ďalšie obdobie boli pre obec veľkým prí-
nosom. Po prvé - obec nezadĺžil ako celý okres 
a skoro celé Slovensko. Nerozpredal obecný ma-
jetok za facku, ale ho uchoval pre ďalšie obdobie, 
napriek tomu, že si špekulanti, najmä z Bratisla-
vy, denne podávali kľučku, a tak jeho nástupco-
via ho speňažili oveľa väčšou efektivitou. Nešiel 
do pochybných projektov typu - ja dám know 
how a  obec nech dá peniaze, takýchto ponúk 
bolo tiež na úrade nespočetne. Obce, ktoré na to 
pristúpili, skončili u  exekútora a  prišli o  peniaze 
aj   majetok. Pavel získané fi nančné prostriedky 
z poplatkov a prenájmov uložil do Dexia banky, 
kde sa obec Valaská stala významným podielni-
kom tejto banky. Z dividend banky bol starostov 
plat, a tak obec šetrila obecné prostriedky, ktoré 
by išli na plat starostu  z rozpočtu, tie mohla pou-

(Pokračovanie na str. 18)
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Krstné mená od dávnych čias podliehali 

módnym trendom. V cirkevných matrikách 

sa kedysi zapisovali v latinskej podobe, kde 

môžeme nájsť často mená: Georgius, Joan-

nes, Paulus, Jacobus, Thomas.

Meno Georg, po našom Juraj, sa hojne vy-

skytovalo v polovici 17. storočia. Zo súpisu 

z  roku 1643, na ktorom si tri dcéry Juraja 

Séčiho rozdelili poddaných Valaskej, som 

vybrala pre zaujímavosť Jurajov a  Jánov aj 

s priezviskom.  

Márii pripadol Juraj Cipciar, Juraj Matoš, Ju-

raj Vendúr, Juraj Ivančík, Juraj Koreň, Juraj 

Lopejský, Ján Dolňanský, Ján Jamrištík, Ján 

Kordoš.

Kataríne sa dostal Juraj Dolňanský, Juraj Za-

jac, Juraj Lipa, Juraj Ľupták, Juraj Kováč, Ján 

Štefanko, Ján Kilc, Ján Kapka, Ján Zkura.

Eva získala starého šoltýsa Juraja, Juraja 

Pavličku, Juraja Makušíka, Jána Révaya, Jána 

Králika, Jána Ignáta, Jána Oravca, Jána Lau-

ka, Jána Kušníra.

Vidíme, že mnohé z uvedených priezvisk sa 

nezachovali. Najstaršie rody - Molčanovci 

a Trangošovci boli slobodníci, preto sa v zo-

zname poddaných nevyskytujú.

Z  mapy z  roku 1819, na ktorej je vypísaný 

zoznam majiteľov jednotlivých domov, som 

si spravila prehľad mužských krstných mien. 

Napísala som ich v podobe, ako sú uvedené 

na mape, s údajmi v nemeckom jazyku.

Najčastejšie meno – JANO sa vyskytlo 40-

krát. Druhé najčastejšie meno JOZEF – 21-

krát. Nasledoval MARTIN – 18-krát, ONDREJ 

– 16-krát, MICHAL – 6-krát, ŠTEFAN – 6-krát, 

MACZO – 5-krát, DIURO – 5-krát, TOMÁŠ – 

3-krát, FERO – 2-krát, PAUL – 2-krát, ADAM 

– 2-krát, KUBO – 2-krát, MATHEUS – 1-krát, 

MELICH – 1-krát.

Z prehľadu vidíme, že meno Ján bolo v 19., 

ako aj v  20. storočí vo veľkej obľube. Prvý 

syn v  rodine obyčajne zdedil po otcovi aj 

krstné meno. Na základe ľudových piesní 

môžeme povedať, že meno Ján bolo rozší-

rené po celom Slovensku. Žiadne iné meno 

nebolo toľko ospievané, ako Ján, Janko, Ja-

níčko. 

V dnešnej dobe mladí rodičia pre svoje rato-

lesti málokedy vyberú pôvodné slovenské 

mená. Sú však aj výnimky, ktoré potešia už 

len tým, že vo Valaskej nevymiznú mená ako 

Jurko, Janko, Samko, Števko, a  dievčenské 

Anička, Hanka, Alžbetka, Dorotka.  

Mária Luptáková

žiť na fi nancovanie sociálnych projektov. Tiež 
obec Valaská bola podielnikom vo fi rme Sekom, 
odvážajúcej komunálny odpad, a  tak Valaská 
mala o 40 % lacnejší odvoz odpadu ako ostatné 
obce okresu. Mal rozpracované aj ďalšie projekty 
v  rámci turistického ruchu, spoločne s  obcami 
Horehronia, no keď došlo k  realizácii projektu, 
tak sa niektoré obce odtrhli, začali sa hrať na 
vlastnom piesočku, využívajúc poznatky zo spo-
ločného projektu. Bolo to nefér, ale, bohužiaľ, dia-
lo sa to. Na prepracovanie projektu na samostat-
ný, už v  tomto volebnom období nebol čas.V 
nasledujúcom období mu občania nedali šancu 
na zrealizovanie pripravených projektov,  hoci 
jeho  nástupcovia túto šancu dostali. Treba si 
uvedomiť, že jedno volebné obdobie  je treba na 
pripravenie projektu, na vybavenie všetkých po-
volení, posudkov a  vyjadrení k  predloženému 
projektu, a pri tej korupcii a byrokracii to trvá tak 
dlho. Druhé volebné obdobie je potom samotná 
realizácia projektu, na ktorú treba mať fi nancie. 
Po skončení volebného 
obdobia nastali pre 
Pavla krušné chvíle, 
existenčné problémy, 
nakoľko ho bývalý za-
mestnávateľ neprijal 
nazad do zamestna-
nia, hoci mal na to zá-
konný nárok. Potom 
Pavel pracoval v  nie-
koľkých súkromných 
fi rmách, ktoré, bohu-
žiaľ, nemali dlhú život-
nosť. No nakoniec sa 
mu podarilo zamest-
nať v  technickom úse-
ku Špeciálnej internát-
nej školy vo Valaskej. 
Zdalo sa, že sa jeho 
pomery stabilizovali, 
podarilo sa mu odkú-
piť a zariadiť byt. Stal 
sa tichým spoločníkom 
v  mojej fi rme, s  ktorou sme previedli generálnu 
opravu verejného osvetlenia vo Valaskej. Trochu 
sa mu polepšilo a naše kamarátstvo bolo na vr-
chole našich možností. No najhoršie malo prísť, 
a to vo forme zlyhania jeho zdravotného stavu. 
Nepochopenie, rozpad manželstva, osočovanie, 
existenčné  problémy, to bola privysoká daň za 4 
roky honoru, ak sa dá starostovanie tak nazvať, 
čo sa prejavilo na jeho zdravotnom stave. Ešte 
viac ho zdravotne podlomila smrť jeho staršieho 
syna Juraja. Pri našich spoločných rozhovoroch 
bolo zrejmé, ako ho to trápi. Potom prišiel ten 
osudný okamih, keď  mu v krku praskol vred a on 
stratil veľa krvi, polovicu objemu krvi v ľudskom 
tele. Nevieme, koľko ležal v  bezvedomí, kým ho 
našla priateľka Oľga, a  zariadila prevoz do ne-
mocnice. Aj keď ho v nemocnici priviedli k životu, 
bolo jasné, že tak veľká strata krvi zanechala na 
jeho zdraví trvalé následky. Ani lekári nedokázali 
povedať, aký je rozsah poškodenia organizmu 
toľkou stratou krvi u Pavla. Že to bolo veľmi zlé, 
som pochopil, keď som ho bol v  nemocnici po-

zrieť, pri rozhovore mu vypadávali vety a miesta-
mi ma nepoznal. To mu už, žiaľ, neostávalo veľa 
času na život. A tak prišlo to, čoho som sa najviac 
obával, Pavel svoj boj o život prehral dňa 27. 7. 
2016. Ostala mi smutná povinnosť dať vedieť ha-
sičskému svetu o  Pavlovom skone, oznámiť dá-
tum pohrebu. Následne sa s  Pavlom rozlúčiť. 
V deň rozlúčky bolo veľmi pekné počasie, s Pav-
lom sa prišiel rozlúčiť veliteľ hasičských zborov 
z okresu Brezno, vedenie okresného výboru DPO 
z  Banskej Bystrici, predseda, riaditeľ, členovia 
predsedníctva OV DPO. No z obce Valaská nikto 
nepovedal pár slov na rozlúčku, napriek tomu, že 
Pavel pre obec tak veľa spravil, ako veliteľ hasič-
ského zboru, činovník bursy aj ako starosta obce. 
Na jeho pohrebe som musel hanbiť, keď mi hasiči 
na kare povedali: ,,Peter, to vám zomrel prvý de-
mokraticky zvolený starosta a  obecný,  okresný 
dlhoročný veliteľ? Keby sme tu neboli my, tak tu z 
občanov nikto skoro nebol. Keby sa to stalo u nás, 
tak je na pohrebe celá dedina.“ To by mohol byť 
koniec článku, ale nie je. Teraz príde tá časť, prečo 

som zvolil názov člán-
ku taký, aký som zvolil. 
V roku 2019 som zne-
nazdajky musel bojo-
vať o život aj ja, vtedy 
ešte nikto ani netušil, 
čo je covid, môj stav sa 
behom troch dní už 
v  nemocnici zhoršil 
tak, že som skončil 
v  kóme, a  potom 
v umelom spánku. To, 
čo vám teraz rozpo-
viem, neviem, či sa to 
stalo v  kóme alebo v 
umelom spánku, ale 
v  mojom podvedomí 
alebo mozgu sa zrazu 
pri posteli zjavil Pavel 
veľmi ustarostený. 
Moje prvé vnemy boli 
- ty by si tu nemal byť, 
neviem vysvetliť, na 

akej báze naša komunikácia prebiehala. On na 
to akože odpovedal, nemal, ale musím, lebo ťa 
posielam na skúšku. Ja  som mu na to - Pavle 
Pavliči, tak sme sa po celý život oslovovali, je to 
prvý raz, čo ideme na skúšku, koľko sme ich už 
absolvovali? Gazda, tak on stále oslovoval mňa, 
táto skúška je najťažšia v tvojom živote, drž sa 
a začal sa rozplývať v hmle. Doteraz som na ta-
kéto javy veľmi neveril, aj keď mne blízki ľudia 
ako p. Molčan Šmalcik, aj moja stará mama 
Anna Kúdelková, ktorá bola silné médium na 
špiritistických seansách, ktoré sa vo veľkom ko-
nali medzi dvoma vojnami, tvrdili, že záhrobný 
život existuje. Po tejto príhode som prehodnotil 
svoje postoje k tejto sfére a verím, že Pavel je tu 
medzi nami, kdesi v priestore a v dimenzii, akú 
my nepoznáme. Ale v odbornej  literatúre som 
zistil, že tu boli a  sú niekoľkí  jedinci, ktorí túto 
komunikáciu ovládajú. A  preto názov článku 
Kamarát za života a po smrti.

Peter Turňa, 
celoživotný priateľ

Kamarát za života aj po smrti
(Pokračovanie zo str. 17)

Pre zaujímavosť
JANÍČKO, JANKO NÁŠ
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Za verné služby panovníkovi  obdržal v roku 1470 
Ladislav Valach listinu, ktorou jemu, jeho dedi-
čom a zákonitým nástupcom bolo udelené PRÁ-
VO ŠKULTÉCIE, čiže RICHTÁRSTVO V  OSADE 
SCHEBNICZA (Štiavnica). 
 
Ladislav Valach a jeho ľudia – valasi rumunského 
pôvodu, stavali svoje drevené, zrubové obydlia 
pod kopcom Kopa (dnes hovoríme pod Úbočou) 
popri ceste smerom na Brezno, v  blízkosti už 
jestvujúcej osady Štiavnica. Sprvu osadu nazvali 
Olachfalwa, neskôr ju pomenovali Valaskou. Tá 
časom splynula s  pôvodnou Štiavnicou, ktorej 
názov zanikol. 
Ľudia si časť od Hrona, smerom na sever ku hrad-
skej nazvali Dedinou (dnes Tatranská ulica).  Zá-
stavbu okolo hradskej volajú podnes Ulicou. 
(Hradskou nazývali cestu od Závozu smerom na 
Brezno, lebo viedla od hradu Ľupča.)
 
Valaský život za čias poddanstva bol pokojnejší a 
ľahší v porovnaní s poddanými, ktorí museli robo-
tovať na panskom.  
V dávnejšej minulosti mohli jednotlivé rody stavať 
svoje príbytky len na vlastnom, určenom grunte. 
Synovia si k otcovskému domu pristavili izbičky 
smerom do dvora, ale aj do Ulice, čo môžeme vi-
dieť na mape obce z  roku 1819. Dvojnásobný 
grunt mali potomkovia šoltýsov, tí mohli stavať 
nové domy aj z  druhej strany dvora. Zástavba 
pôsobila chaoticky, a to nehovorím o Potôčkoch, 
kde stavali tak, ako im to terén dovolil. Postupom 
času sa obec Valaská rozrástla a pôvodné valaské 
priezviská v Ulici nahrádzali nové. (Do dnešných 
dní tu žijú potomkovia valaského rodu Vološin 
a Havrila.)

POŽIAR „V ULICI“
Ulica pred rokom 1838 vyzerala celkom ináč ako 
dnes. Dvory boli uzavreté od cesty (Hradskej). Za 
drevenými domami maštale, humná, šindľové 
strechy jedna pri druhej. Preto nie div, že keď pri-
šlo k požiaru, vyhorela takmer celá Ulica. 
V  Št. archíve v  Radvani sa zachovalo dojímavé, 
po maďarsky písané úradné hlásenie hlavného 
slúžneho Martina Theisza o veľkom požiari, ktorý 
vypukol 15. mája 1838. 
Celé hlásenie v preklade zaznamenal v monogra-
fi i historik – amatér, Ernest Laubert. Text je roz-
siahly, časť z neho je použitá v Monografi i obce 
Valaská na strane 41. 
Obšírne hlásenie začína slovami:
Pod oblohou nebeskou nik nemôže ignorovať úde-
ry osudu, dokonalé a úplné šťastie je len akýsi zrod 
sna...Aj čaša nášho celého života sa napĺňa menli-
vo, radosť sa strieda so smútkom a bôľom. 
Tento úder najnovšie skúsili daňovníci váženej sto-
lice, obyvatelia obce Valaská, ktorí síce každodennú 
obživu si krvopotne zaopatrujú, a  keď i  to príroda 
len skúpo – macošsky im udeľuje, predsa s upoko-
jením, kľudnou mysľou a  vďakou prijímali požeh-
nanie od nebies, cítili sa blaženými v  ich úzkych 
príbytkoch, a preto ani zďaleka netušili približujúce 
sa nešťastie. Na mape z roku 1819 vidíme pôvodnú zástavbu v časti Ulica, pred požiarom, v roku 1838

 

Čo rozprávali pamätníci
VALASI „V ULICI“

Dňa 15. mája usmievavo, vľúdne sa objavilo slnko 
nad príbytkami a svojimi lúčmi – papršlekmi vypre-
vádzalo ľud do poľnej práce. Ešte pokiaľ zodraté údy 
pripravovali sa do práce, a skromnou potravou sa 
posilnili – bol to posol pokoja. Keď zmizla po hodine 
rosa, pracovník z domu sa vzdialil, smutný hlas zvo-
nenia im oznámil nešťastie a ich pozornosť sa  ob-
rátila k príbytkom. Ohromnú žiaru a v plameňoch 
uvideli svoje domy, ktoré našli v popole po príchode 
domov. 
Nakoľko chlapi väčšinou furmankou a  dopravou 
vyhľadávali živobytie a  ich manželky boli v  ceste, 
lúky čistili, tiež vzdialené z domu a preto tým väčšie 
bolo nivočenie, škoda a nebezpečie. Zúrivo sa rozši-
roval plameň z domu na dom, ničil budovy. Úplné 
zničenie sa ukazovalo na celú obec, keď obyvatelia 
Hronca a  mesta Brezna a  z  ostatných susediacich 
obcí povzbudení kresťanskou láskou k spolublížne-
mu ako anjel strážca, náhlením na miesto nešťastia 
sa dostaviac, povzbudení práve tam prítomným 
podžupanom Mikulášom Ostroluckým, župným 
notárom Štefanom Ruttkaym a  viacerými kame-
rálnymi úradníkmi nasadením vlastných životov 
vrútili sa do víru nebezpečia a  zachránili obec od 
úplnej skazy.
Vzdor tomu, že vo veľkom počte sa zišli pomocné 
ruky a  dvojnásobnou silou sa snažili oheň uhasiť, 
pritom všetkom predsa 32 domov so všetkými hos-
podárskymi budovami, ďalej dve obecné maštale 
a stodola s pajtou panstva sa stali obeťou rozzúre-
ných plameňov.
Ďalej desiatim domom boli strechy strhnuté, čím 
bolo zabránené ďalšej skaze a ničenie sa tým skon-
čilo.
Požiar zasiahol časť smerujúcu k  Breznu. (Na hor-
nom konci zastavila požiar strhnutá strecha 
u  Mlynárov. Na dolnom konci strhli strechy na 
domoch, ktoré stáli v  miestach nad dnešnou 
kaplnkou sv. Jána Krstiteľa, ktorú vystavali až po 

požiari, v roku 1846.) 
Osud poškodených daňovníkov je tým viac dojíma-
vejší, lebo len to je ich majetkom, čo na sebe majú. 
Ostatné šatstvo a potraviny ohňom pohltené opla-
kávajú.
Seno, slamu a  ostatné krmivo strovila veľká zima, 
len málo bolo zničené ohňom. Na odhadnutie ško-
dy na budovách bol privolaný miestny tesár, ktorá 
bola odhadnutá na 13100 zlatiek, o  čom zoznam 
pripojene predkladáme...
Ako prišlo k požiaru:
Tento požiar, ako od 5-ročného dievčatka Anny 
Oravcovej sa dalo zistiť, zapríčinilo 3-ročné dievčat-
ko Mariška Poliak, ktorá v  črepine popol priniesla 
z domu a  volala ju zabávať sa k  nízkemu chlievu 
pod strechu. Na chliev po opretej daske vyšli a tam 
Mariška Poliaková popol rozsypala a začala dúchať 
doň, načo Anka Oravcová matku si privolala z izby 
a jej povedala, že Mariška Poliaková popol vyniesla 
na poval chlieva. Slama na povale chlieva sa zapá-
lila a  oheň vzbĺkol, ktorý ale vybehnuvšia žena už 
nebola v stave uhasiť...
(Text článku je neupravený, je odpísaný z  pre-
kladu, ktorý obsahuje monografi a od Ernesta 
Lauberta.)
Nasleduje prosba hlavného slúžneho Martina 
Thaisza a  okresného prísažného Pavla Hudobu 
k Veľaváženým stavom a  spoločnosti šľachticov. 
Po tomto hlásení sa stolica obrátila na hlavné 
knieža a  Miestodržiteľskú radu v  Budíne o  na-
riadenie zbierky pre valaštianskych pohorelcov. 
Hlavný slúžny prevzal milodary od stoličnej 
šľachty, kapituly, od Kamerálneho panstva, mes-
ta Brezna, Banskej Bystrice, daňovníkov a zbierku 
od valaštianskeho pána farára. 
Suma zo zbierok a  podpôr musela byť dosta-
točne veľká, lebo vyhorelci vo Valaskej  postavili  
nové, murované domy. Z príkazu vrchnosti stava-
li najmä zo skál, v určenej línii ako aj vzdialenosti 
od cesty. 
My, starší občania starej Valaskej, si pamätáme 
kamenné domčoky  v spoločnom Čutorove, ale-
bo Vojtkove dvore. Keď sa prejdete po Zahum-
nách, uvidíte ešte kamenné múry v  bývalých 
spoločných dvoroch. Keď mali možnosť obyva-
telia obstarať si tehly, prestavali si svoje príbyt-
ky podľa vtedajšej doby. Aj v dnešných časoch 
si vylepšujú svoje bývanie, a  tak sa mení aj ráz 
obce. 

   Mária Luptáková
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II. časť
Po rozpustení a zrušení Federálneho výboru Zväzu dobrovoľnej požiarnej 
ochrany  ČSFR sme my, členovia predsedníctva a pléna Zväzu dobrovoľnej 
požiarnej ochrany ČSFR, zostali nezaradení. Hoci pri záverečnom protokole 
bolo dohodnuté, že všetci členovia Federálneho výboru PO ČSFR budú za-
členení do republikových orgánov Zväzu dobrovoľnej požiarnej ochrany, 
čiže členovia predsedníctva FV ZPO ČSFR do českého predsedníctva Česi, 
a do slovenského predsedníctva Slováci, a to isté platilo aj o členoch pléna 
FV ZPO ČSFR. Česi do českého pléna ZPO a Slováci do slovenského pléna 
ZPO. O hodnostiach bolo rozhodnuté, že ostanú federálne hodnosti, len sa 
odstráni symbolika federálneho výboru. A na brigadírkach sa nahradí sym-
bolika FV PO ČSFR symbolikou bývalej  českej a slovenskej Hasičskej jedno-
ty. A že sa prispôsobia rovnošatové predpisy na republikách tomuto doho-
voru. Uniformy, bolo dohodnuté, že zostanú tmavomodré, rozety budú 
v  obidvoch republikách identické, teda doteraz používané. Lenže pasáž 
o ponechaní federálnych hodností sa do zápisu neuviedla. Keď som na to 
upozornil pri prerokovaní zápisu, bol som ubezpečený, že je to na džentl-
menskej dohode medzi obidvoma republikovými predsedami, uveril som 
a už nemal žiadne námietky. No kým česká strana všetky podmienky skon-
čenia dodržala, na slovenskej strane to tak nebolo. Aké bolo rozčarovanie, 
keď na prvom Slovenskom pléne ZPO SR bolo predložené, že federálna 
hodnosť ostane len predsedovi Ing. Forgáčovi, CSc., ostatní pôjdu na slo-
venské hodnosti, aj to po schválení výcvikovým štábom.  V praxi to zname-
nalo, že členovia predsedníctva FV ZPO, okrem predsedu slovenského vý-
boru Ing. Forgáča, CSc., ktorému priznali federálnu hodnosť, ostatní 
členovia predsedníctva FV ZPO ČSFR išli o päť hodností dolu, členovia plé-
na FV ZPO ČSFR o tri hodnosti dolu. Keď som upozornil, že dohoda znela 
ináč, bol som nazvaný čechoslovakistom, a  čo vraj mám na slovenskej 
pôde upozorňovať na federálne dohody. A tak som na protest nenosil žiad-
nu hodnosť. Pritom nešlo len o mňa, ale o všetkých zástupcov Slovenska vo 
federálnych orgánoch. No hodnosti neboli hlavným problémom, ale 
v rámci delenia sa naše orgány dohodli odpojiť výzbrojňu požiarnej ochra-
ny od československej výzbrojne. Hoci sa pri delení federálneho  majetku 
dohodlo, že pre ďalšie obdobie bude výhodnejšie mať nadnárodnú ob-
chodnú spoločnosť, čo zabezpečovalo spoločný obchodný priestor, a tým 
aj väčší zisk. Pritom boli dohodnuté aj počty zástupcov republík  v riadia-
cich orgánoch spoločnosti, aj v dozornej rade pre jednotlivé organizácie, 
a to Združenie hasičov Čiech, Moravy a Sliezska, a v tej dobe Slovenského 
zväzu požiarnej ochrany. To isté bolo i s orgánmi Hasičskej poisťovne a tiež 
dozornej rady tejto inštitúcie. Nakoľko som bol členom komisie pre delenie 
majetku, ktorá pozostávala z predsedu federálneho výboru p. Ing. plk. Ol-
šanského, CSc., a z dvoch zástupcov federálneho výboru za každú republi-
ku. Ďalej bola komisia zložená z   českých zástupcov Združenia hasičov 
Čiech, Moravy a  Sliezska,  vedených p. Kŕiklavom, predsedom Združenia 
hasičov Čiech Moravy a  Sliezska, ich vedúcim sekretariátu p. Mydlom 
a ekonómom p. Ing. Janebom. Toto isté zloženie bolo na slovenskej strane, 
čiže predseda Zväzu požiarnej ochrany p. Ing. Forgáč, CSc., vedúci sekreta-
riátu, p. JUDr. Minárik a  ekonóm p. Roth. Ako som už v  minulom článku 
uviedol, jednania boli náročné, nakoniec všetci súhlasili na dohodnutých 
podmienkach, čo bolo potvrdené zápisom o rozdelení federálneho majet-
ku, ktorý podpísali všetci zúčastnení. Preto bolo pre mňa rozčarovaním toto 
odpojenie a jednoznačné porušenia dohody o delení majetku. Tento krok 
mal nedozerné následky pre Zväz požiarnej ochrany Slovenska. Stratili sme 
dve tretiny trhu z  predaja protipožiarnych prostriedkov. Rozdelením vý-
zbrojne požiarnej ochrany sa zmenšil trh oproti Čechom, ktorým po rozde-
lení zostalo päť predajných stredísk, my sme  mali len dve predajné stredis-
ká. Tiež sme mali menšie územie, na ktorom sme prevádzali obchodnú 
činnosť. Pracovníci tiež nepochopili, že nastali iné, tvrdšie podmienky pre 
obchodnú činnosť. A tak nečudo, že výzbrojňa požiarnej ochrany nedoká-
zala vyrobiť si ani na výplaty. Pre zväz dobrovoľnej požiarnej ochrany sa 
stala príťažou a nie organizáciou,  ktorá mala prinášať pre organizáciu zisk 
a fi nancie na organizovanie vlastných akcií. Opak bol pravdou, nakoľko sa 
do výzbrojne nalievali peniaze, ktoré boli určené dotáciou vlády na činnosť 
DPO SR. Sekretariát DPO, vedenie DPO SR v nádeji, že nepriaznivé obdobie 
výzbrojňa prekoná ďalej dotovalo výzbrojňu. No ale jej agónia sa prehlbo-
vala a nakoniec zbankrotovala a vynaložené prostriedky sa nikdy DPO SR 
nevrátili. A tak DPO SR prišla o prostriedky, ktoré mali byť použité na zlepše-

nie technického vybavenia okresných výborov DPO SR, ako na organizáciu 
súťaží a  vybavenia na ich zabezpečenie. Bankrot spôsobili aj vonkajšie 
okolnosti ako povolenie ministerstvom vnútra na  predaj  protipožiarnej 
techniky a materiálu aj súkromným fi rmám a nebolo ich málo, čo tiež zna-
menalo obmedzenie obchodného priestoru pre výzbrojňu DPO SR. Tiež 
výzbrojňa požiarnej ochrany nedokázala rozšíriť svoju činnosť na susedné 
krajiny, ako Poľsko a hlavne Maďarsko a Ukrajina, kde podobné organizá-
cie neboli a svoje potreby uvedené štáty zabezpečovali dovozom. Pričom 
Česi začali expandovať aj na našom území, hlave v prihraničných oblas-
tiach. A nakoniec aj DPO SR si vrazila nôž do chrbta sama, keď vytvorila 
ešte jednu obchodnú spoločnosť s podobným programom, a to FINEST, s. r. 
o., ktorá po čase tiež zbankrotovala pre už opísané skutočnosti. Vytvorenie 
samostatnej hasičskej poisťovne bolo neprezieravé, nakoľko trh v  tomto 
produkte bol už na Slovensku v dobe jej vzniku presýtený. A tak aj táto orga-
nizácia po poldruha roku zanikla. Týmito počinmi sa DPO SR dostala do fi -
nančných problémov, z ktorých sa nevymotala doteraz. Keď som otvorene 
na sneme DPO SR na tieto riziká upozorňoval, bol som označený za zradcu 
a čechoslovakistu, nikto nebral do úvahy, že som ako servisný technik pra-
coval v obchodno-technických službách vyše 20 rokov v českej fi rme Tesla 
Kolín a mal som celkom slušné poznatky z tejto činnosti. Za toto bolo hlav-
ne zodpovedné najvyššie vedenie DPO SR na čele s predsedom DPO SR, Ing. 
Forgáčom, ktorý mal v tom čase 68 rokov a vôbec nemal o dianí prehľad, 
ani o trendoch, ktoré sa na našu organizáciu valili, nakoľko do DPO SR sa 
vrátil po 30 rokoch. Jeho podpredsedovia boli na tom podobne, p. Bešina 
mal 72 rokov a p. Franek 64 rokov a boli na hony vzdialení od vzniknutej 
situácie. Títo  nevytvárali potrebný tlak na pracovníkov sekretariátu  DPO 
SR, aby sa vzniknutou situáciou zaoberali  a urýchlene ju riešili a nečakali, 
ako to dopadne. Tiež nepredložili zámer, akým smerom sa bude naša orga-
nizácia uberať. Naopak umožnili, že vláda po revolúcii sa rozhodla nás vy-
radiť zo systému civilnej ochrany a  zaradiť medzi občianske združenia. 
Takto sme stratili štatút organizácie potrebnej pre činnosť štátu a zaradili 
sme sa medzi záujmové združenia ako rybári, včelári  a podobne. Hoci naša 
činnosť patrila medzi záchranárske organizácie alebo charitatívne organi-
zácie. Bohužiaľ, za tento aspekt vedenie DPO SR nebojovalo, ani ho pri jed-
naniach s Ministerstvom vnútra SR nepresadzovalo. Tým sme prišli o ďalšie 
fi nancie, nakoľko na činnosť charitatívnych organizácií a záchranných sys-
témov boli udeľované iné dotácie, podstatne vyššie ako pre občianske 
združenia. Tiež ich pridelenie nebolo isté. A tak došlo k tomu, čoho sa vr-
cholní predstavitelia DPO SR obávali, a to bolo prepúšťanie zamestnancov 
DPO SR. Čo samozrejme na popularite nepridalo a pri nasledujúcich voľ-
bách boli všetci vymenení. A tak som sa za svoje názory a postoje stal kan-
didátom na člena prezídia DPO SR, kde som bol aj snemom DPO SR zvole-
ný. S novým prezidentom, p. Ing. Forgáčom, som sa poznal z pôsobenia FV 
DPO Československa. Nové prezídium DPO SR malo z 11 členov 9 členov 
vysokoškolsky vzdelaných, a len dvaja sme boli s úplným stredoškolským 
vzdelaním, ich vekový priemer bol do 50 rokov. Táto štruktúra predstavova-
la pre smer a rozvoj DPO SR  vyššiu úroveň a kvalitu práce, no treba pove-
dať, že nie všetko, čo sme si vytýčili, sa podarilo uviesť do života. Nakoľko 
nekonanie predchádzajúceho vedenia utvrdilo  ministerstvo vnútra a vlá-
du v tom, že ich rozhodnutia v minulosti boli správne. A nebola ochota ich 
meniť. Napriek uvedeným skutočnostiam sa nám podarilo v novom funkč-
nom období  presadiť pri novelizácii zákona o protipožiarnej ochrane č. 315 
že previerku dobrovoľných a obecných hasičských zborov prevádza DPO 
Slovenska, ktorá je oprávnená o  previerke spôsobilosti hasičského zboru 
vystaviť certifi kát. Týmto sa nám podarilo zabezpečiť stabilnejšie podmien-
ky pre výkon výcviku a školenia za poskytnutia štátnej dotácie na tieto ak-
tivity, ako i  na Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičských zborov. 
Tým sa podarilo zachrániť aj Odbornú školu požiarnej ochrany v Martine, 
ktorej hrozil zánik pre nedostatok fi nančných prostriedkov, ako i konkuren-
ciou nových škôl s tematikou požiarnej ochrany a krízového manažmentu. 
Z uvedeného vidno,  že veľa negatívneho pre DPO SR zapríčinili rozhodnu-
tia štátnej moci. Tento trend sa podarilo zvrátiť po živelných pohromách, 
ktoré Slovensko zasiahli v 90. rokoch, pri ktorých dobrovoľní hasiči zohrali 
významnú úlohu pri ochrane životov a pomoci obyvateľstvu, ako i pri od-
straňovaní následkov jednotlivých živelných pohrôm. Tieto udalosti od-
štartovali aj rokovania o výzbroji a vybavení dobrovoľných hasičských zbo-
rov. Ja som po celý čas môjho pôsobenia vo vrcholných funkciách tvrdil, že 
pri zásahu majú profesionálne a dobrovoľné jednotky rovnaké podmien-
ky. Teda by mali byť rovnako vystrojení, nakoľko oheň sa nespráva k profe-
sionálnym hasičom tvrdšie a dobrovoľných šetrí. Pri zásahu majú i jedni aj 

Odpočet generála
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Vedomosti nie sú to isté ako inteligencia. Vďaka 
vzdelaniu môžeme toho vedieť veľa, ale nevie-
me nič o sebe. Naučili sme sa čítať, písať, počítať, 
môžeme vedieť, ako fungujú stroje, môžeme 
poznať dejiny, prácu s počítačom atď., ale bez 
určitej inteligencie nevieme, ako fungujeme my 
sami. Vzdelanie nie je príliš veľká pomoc, ak ho 
používame pasívne a  nevyužívame v  náš pro-
spech, aby nás posunulo ďalej v našom živote.
Zo vzdelania čerpáme hlavne naše vedomosti. 
Vedomosti sú potrebné najmä pre praktický 
život.
Niekedy to vyzerá, akoby sme boli závislí od 
uspokojenia sa z vedomostí. Tie však dlho ne-
vydržia a  s  vývojom ľudstva a  spoločnosti sa 
neustále menia.
To, čo potrebujeme k  duchovnému rastu, je 
múdrosť a  inteligencia. Vedomosti získame  
vzdelaním. Inteligencia a múdrosť je nám daná. 
Múdrosť získavame počas života a  je to maxi-
málna dokonalosť vedenia svojho vlastného 
života. Výsledkom je pochopenie zmyslu nášho 
života. Múdrosť, inteligencia a vedomosti utvá-
rajú osobnosť človeka. Čím viac je v osobnosti 
múdrosti  a inteligencie, tým je osobnosť silnej-
šia a navonok sa prejavuje svojím duchovným 
vyžarovaním.
Život nie je školou vedomostí, ale školou múd-
rosti.
Múdrosť často neprichádza s  vekom. Niekedy 
vek prichádza sám – bez múdrosti, čo je dosť 
zlé.
Múdrosť rovnako ako bohatstvo sú určené 
k užívaniu v náš prospech.
Kto hromadí vedomosti, rozmnožuje bolesť, ak 
ich nedokáže správne využiť.
Múdrosť je neviditeľná, môžeme ju len vycítiť 
a rozpoznať.
Múdrosť je poznať: „Viem, že nič neviem.“ (So-
krates) Alebo ináč povedané: ,,Všetko, čo viem, 
je to, že neviem nič, zatiaľ, čo iní veria, že vedia, 
čo nevedia.“
S tou inteligenciou je to trošku komplikovanej-
šie, ako sa bežne uvádza na základe IQ testu.
Aby sme poznali komplexnú inteligenciu člo-
veka, je potrebné sa naňho pozrieť z viacerých 
duchovno-inteligenčných  stránok. Komplexné 
poznanie inteligencie človeka pozostáva z ďal-

ších testov, ktoré sa však málo používajú.
Na záver by som chcel obrátiť pozornosť na zá-
kladné druhy inteligencie, ktoré pre svoj rozvoj 
a  dokonalosť by mal poznať a  využívať každý 
z nás.

SQ + EQ + IQ + PQ = ŽIVOTNÝ ÚSPECH

Čo sú tieto čarovné skratky ?
SQ – DUCHOVNÁ INTELIGENCIA
EQ – EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
IQ -   INTELEKTUÁLNA INTELIGENCIA
PQ – FYZICKÁ INTELIGENCIA

Dosiaľ bola považovaná, hodnotená a testova-
ná hlavne IQ. Avšak história nám ukazuje, že 
vysoko intelektuálne inteligentní ľudia nie sú 
vždy najúspešnejší, najšťastnejší a najvplyvnejší 
ľudia na svete. Ak spolu s tým nemajú tiež vy-
soko rozvinuté ďalšie časti inteligencie. Podľa 
psychológov a  mystikov zaoberajúcich sa du-
ševným rozvojom a  inteligenciou je dôležité 
poradie inteligenčných kvocientov.
Tieto inteligencie sú navzájom prepojené, a tým 
nadväzujú na seba. Pretože celková inteligencia 
sa zvyšuje vzájomným zvyšovaním jednotli-
vých SQ, EQ, IQ, PQ inteligencií, a to nám hovorí 
o komplexnej inteligencii človeka. Niektorí psy-
chológovia a duchovne vyspelí jedinci tvrdia, že 
toto je správne poradie pre dosiahnutie najvyš-
šej životnej inteligencie a životného úspechu.

SQ – DUCHOVNÁ INTELIGENCIA
Je to schopnosť správať sa múdrosťou a  súci-
tom pri zachovaní vnútorného a  vonkajšieho 
pokoja bez ohľadu na danú situáciu. Múdrosť 
a súcit sú stĺpmi SQ.
Vlastné ovládanie duchovného rastu, vášho cie-
ľa hodnôt a vízie, ktoré máte pred sebou. Hľadá 
sa vedenie od vyššej moci. S tým súvisí sociálne 
majstrovstvo, duchovná prítomnosť a priprave-
nosť pre zvládnutie múdrych a  súcitných roz-
hodnutí.

EQ – EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA 
To sú vedomosti o princípoch a postupoch na 
zlepšovanie sebapoznania a  sebahodnotenia. 
Zvýšená schopnosť sebaovládania, prispôso-
bovania. Stať sa spoločenský s  orientáciou na 
služby pre ostatných a spoločnosť.

IQ – INTELEKTUÁLNA INTELIGENCIA 

Každý sa narodí s nejakým IQ kvocientom, avšak 
len celoživotné vzdelávanie sa všeobecne pova-
žuje za zvyšovanie IQ. (I keď to nemusí byť vždy 
pravda.)
Každý, kto si želá zlepšiť svoju myseľ, odborné 
znalosti a  pozíciu v  živote, potrebuje neustá-
le vzdelávanie. Vždy existuje zmena a  zmena 
je príležitosť v  pokračovaní vzdelávania, čo je 
vlastne nekonečný proces zvyšovania svojho 
IQ.
IQ výrazne prispieva k osobnej „múdrosti“, ktorá 
sa dosahuje počas celého procesu „dozrievania“.

PQ – FYZICKÁ INTELIGENCIA 
Je to schopnosť počúvať a identifi kovať vnútor-
né správy o fyzickom stave. Napr. bolesť, hlad, 
depresia, únava vyčerpanosť a pod. Pre fyzickú 
kondíciu je dôležité stanovenie dokonalej teles-
nej hmotnosti, kondície a kvalitnej stravy. Je to 
vlastne pochopenie rozdielu medzi vnútorným 
hlasom a  telesnými potrebami a  ich regulá-
ciou pre správnu životosprávu a  výkonnosť. 
Bez správnej telesnej a zdravotnej kondície sú 
ostatné inteligenčné kvocienty nie v  správnej 
kondícii a harmónii. 
Z uvedeného vidíme, že duchovná, emocionál-
na, intelektuálna a fyzická inteligencia veľmi 
úzko súvisia a sú kľúčové stavebné kamene, aby 
sa vyhovelo našim rýchlo sa meniacim potre-
bám a túžbam. Dbajme o ich systematické zvy-
šovanie pre náš úspešný život a život budúcich 
generácií.
Jedno pekné príslovie: 
Kto chodieva s múdrymi zmúdrie, kto sa priatelí 
s hlupákmi ohlúpne.

VEDOMOSŤ podľa SOKRATA: „Vedomosť má 
hlavne mravnú dimenziu, pretože je spojená 
s dobrom. Kto pácha zlo, je vlastne nevedomý 
– koná zo svojej nevedomosti a vlastne nedob-
rovoľne. Pri hľadaní dobra pomáha človeku 
daimonion, čiže akýsi vnútorný hlas Božského 
pôvodu.“
 Len sebapoznávaním a  spoznaním pravdy o 
svojej duši dôjdeme k múdrosti poznania.

Život je veľkou, dlhou cestou k tomu, aby sme 
dospeli k nejakej životnej pravde.

Ing. Lucián Oravec

druhí rovnaké podmienky, v mnohých prípadoch im pri zásahu  rovnako 
ide o život. Prešlo dosť času, kým štátne orgány prisľúbili, že budú o tejto 
otázke rokovať, hoci čas hral v náš neprospech. Nakoniec sme aj tento zá-
pas o charakter a vybavenie dobrovoľných hasičských zborov vyhrali, ale 
len čiastočne. Nakoľko sa zákonne nepodarilo odstrániť dvojkoľajnosť ha-
sičských zborov a stále tam bol  dobrovoľný hasičský zbor a obecný hasič-
ský zbor, ktorý tvoria tí istí ľudia, ktorí sú členovia dobrovoľného aj obecné-
ho hasičského zboru. Tento problém nejdem vysvetľovať, lebo ďaleko 
presahuje rámec tohto článku. Výsledok týchto jednaní bol pozitívny v tom, 
že obce začali dostávať novú techniku v rámci štátu a nemuseli ju kupovať. 
Mnohé obce by si nákup novej techniky ani nemohli dovoliť, nakoľko im to 
nedovoľovali príjmy obecného rozpočtu. Išlo prevažne o obce do 1000 oby-
vateľov. Takto sa predsa podarilo zabezpečiť vyššiu ochranu obyvateľov 
pred požiarmi a živelnými pohromami. V rámci tejto iniciatívy dostala aj 
naša obec novú motorovú striekačku, a tým sa zvýšila akcie schopnosť náš-
ho obecného dobrovoľného hasičského zboru. Ďalšou dobrou novinou 
bolo, že na obce začali prichádzať aj peniaze na výstavbu a opravu požiar-
nych zbrojníc v rámci programu EU na obnovu a rozvoj vidieka. Tiež sa uja-

la mnou  presadzovaná myšlienka na kategorizáciu dobrovoľných obec-
ných zborov, kde tí najlepší boli zaradení do kategórie „A“. Úroveň tejto 
kategórie musí dosahovať úroveň profesionálnych požiarnych jednotiek, 
a to vybavenosťou ako i odbornou prípravou, do tejto kategórie bol zara-
dený aj valaštiansky dobrovoľný hasičský zbor. Úroveň kategórie „B“ je už 
tak náročná na dobu zídenia sa a výjazdu na zásah  a tvoria ju takzvané 
druhosledové jednotky pre  protipožiarny zásah. No ich odborná  úroveň je 
na úrovni kategorizácie typu „A“. Kategória „C“ zahrňuje jednotky na zabez-
pečovacie práce ako dodávka vody, likvidácia objektov značne poškode-
ných požiarom alebo vodným živlom pri likvidácii následkov požiarov a ži-
velných pohrôm. Za tieto aktivity som bol povýšený ako najmladší v  tej 
dobe do hodnosti vrchný inšpektor zo šiestich vrcholových orgánov  DPO 
SR, ako bol zemský veliteľ, veliteľ odbornej školy DPO, vedúci sekretariátu 
DPO SR, riaditeľ výzbrojne DPO SR, predseda kontrolnej a  revíznej komi-
sie.  Ja som bol najmladší a mal som len 48 rokov. A pri odchode do výsluž-
by v roku 2012 som bol služobne najstarší žijúci vrchný inšpektor. V tejto 
hodnosti som pôsobil 22 rokov. 

Pokračovanie nabudúce.

 VEDOMOSTI, INTELIGENCIA a MÚDROSŤ -  ich vzájomný vzťah



Odišla tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žijeme spomienkami.

Dňa 25. apríla uplynul rok, čo nás navždy opustila
Jolana  Majerčáková.

S láskou a úctou na ňu spomínajú jej najbližší. 

Milovali sme ho a on miloval nás.
Tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.

Dňa 25. apríla uplynul rok, čo nás navždy opustil
Ondrej Husár.

S láskou spomínajú manželka Oliva, rodina, 
priatelia a známi.
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Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
február: Emma Baranová        marec: Simon Németh
Opustili nás:
február: Alžbeta Csordášová (80),  Vladimír Donoval (72), 
Eva Haľková (76), Anna Hartvichová (89), Pavol Huraj 
(87), Marta Kardhordová (81), Ivan Leitner (48), 
Vojtech Žabka (88) 
marec: Otokar Caletka (89),  Júlia Hrušková (89), 
 Lýdia Patrášová (69),  Jaroslav Ťažký (73), 
Ivan Vetrák (52),  Božena Ždánská  (91) 

Obec Valaská je členom miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Muránska 
planina – Čierny Hron. 
Partnerstvo z prostriedkov fondov Európskej únie podporuje rôzne akti-
vity obcí, podnikateľov, združení cez tzv. program LEADER. 
Ak plánujete investovať do rozvoja svojej podnikateľskej činnosti, mo-
dernizovať, zakúpiť nové stroje a pod., neváhajte sa informovať o mož-
nosti získať časť svojej investície z tohto programu. 
Pracovníci kancelárie partnerstva vás ochotne poinformujú, poradia 
a pomôžu.

Kancelária MAS, Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Príležitosť pre podnikateľov na fi nancovanie svojej investície

POĎAKOVANIE
Aj v tomto roku sa OUI vo Valaskej 
v spolupráci so ZUŠ, ZŠ a MŠ po-
dieľalo na príprave a výzdobe obce 
pri príležitosti veľkonočných sviat-
kov. Ďakujeme všetkým deťom a 
pedagogickým zamestnancom za 
krásne veľkonočné vajíčka, ktoré 
skrášlili lipku na námestí a brezu 
v materskej časti obce. Ďakujeme 
obecnému úradu za možnosť pri-
spievať  a zúčastňovať sa kultúrnych 
podujatí v obci. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

  Judita Miklošová



Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 21. mája 2022 uplynie 20 rokov, čo nás na-
vždy tragicky opustil manžel, otec a deduško

Vladimír Kaša.
S láskou v srdci spomínajú manželka Mária, dcéry 

Vladimíra  a Petra, zať Milan, vnučka Emuška 
a ostatná rodina. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Odišiel si tíško, ako odchádza deň, bez rozlúčky..., čo nikto z nás ne-
čakal. Už nepočuť po dome tvoje kroky ani tvoja rada nesprevádza 
nás. More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal a prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas. Už len kytičku ti na hrob môžeme dať, mod-

litbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 20. marca uplynul rok, ako nás opustil náš 

milovaný manžel, otec, starý otec
Milan Šimko.

S láskou na neho spomína manželka, synovia 
a vnuci.

S láskou a jeho humorom na neho spomínajte 
a v srdci odpustite snáď, ak priek či krivda prišla 

medzi vás.
 

Každý z nás má v nebi niekoho,
komu by sme chceli poďakovať za to, 

že bol a povedať jej: „Veľmi nám chýbaš.“
 Dňa 29. 03. 2022 sme si pripomenuli 1. výročie 

úmrtia našej mamy, starej mamy
Márie Oboňovej.

S láskou a úctou  spomína celá rodina.

Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám.

Dňa 16. marca sme si pripomenuli smutné 10. vý-
ročie, kedy nás  navždy  opustil náš drahý manžel, 

otec, brat a švagor
Jaromír Rafaj.

S úctou a vďakou spomína celá rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečok na teba myslíme.

Dňa 2. júna si pripomíname smutné výročie , ako 
nás navždy opustil manžel a otec

Ján Palider.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 

spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac 
ako ostatní.

O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.

Dňa 30. apríla sme si pripomenuli 4. výročie 
úmrtia nášho otca

Ľudovíta Kováča
a  3. mája uplynulo 1. výročie úmrtia našej mamy

Janky Kováčovej.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Pripomíname si druhé výročie, odkedy nás opustil 
Štefan Zelenčík, dvanáste Matúško Oleríny, jedenáste 

Emília Zelenčíková, desiate Kristínka Olerínyová.

Tí, krorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na valaštianskom cintoríne spíš svoj večný sen.

Len sviecu horiacu a krásnu kyticu
na hrob ti môžeme dať

a na krásne prežité roky s tebou spomínať.

Dňa 21. apríla sme si pripomenuli 20. výročie, čo 
nás navždy opustila

naša mama, stará mama a sestra
Evka Semančíková

S láskou a úctou spomínajú synovia Marián, Svetozár, brat Ján 
s rodinamia najbli žší príbuzní a známi.

Tak rýchlo čas letí,  tak rýchlo uteká.
Na každý deň patrí ti naša spomienka.

Osud ti nedoprial s nami dlho byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 5. mája si pripomíname siedme výročie úmrtia 
Petra Katreniaka. 

S láskou a úctou spomínajú družka Marcela, bratia 
Jaroslav a Pavel s rodinami, dcéra Zdenka 

s rodinou a kamaráti.
 Pepo, chýbaš nám!

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

Dňa 18. mája si pripomenieme siedme výročie 
odvtedy, ako nás opustil náš drahý 

František Deme.
Venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka Anna a vnuk Ferko
 

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká.
No každý deň ti patrí naša spomienka.
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 23. apríla 2022 sme si pripomenuli nedožité 
70. výročie narodenia nášho drahého manžela, 

otca, starého otca
Jána Datka.

S láskou a úctou  v srdci spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu  tichú spomienku. 
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Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám všetkým priať a tichú modlitbu odriekať.

Všetko na svete sa dá nahradiť, ale blízki,
ktorí nám odišli navždy, nám budú chýbať stále.



Ani sme sa nenazdali a  je tu jar. Všetci netr-

pezlivo čakáme na slnečné lúče, prvé jarné 

kvietky, na spev vtáčikov. 

Zima má tiež svoje čaro, aj keď tento rok 

nám neprial. Bol skúpy na snehovú nádielku. 

Aj keď to síce vyzeralo nádejne, sneh nám 

v Potôčkoch nevydržal. Napriek covidu a ne-

dostatku snehu sme sa nakoniec dočkali. Kr-

nohových pretekov síce nebolo veľa, ale naši 

Valašťania boli úspešní. 

Prvé preteky boli na Beňuši, kde Miroslav 

Zelenčík  a Ladislav Ridzoň získali 3. miesto. 

V  zmiešanej posádke Miroslav Zelenčík 

a Ľubka Stieranková 1. miesto. Ďalšia radost-

ná správa – preteky na nádhernom Telgárte. 

Trať drsná, rýchla a pomerne nebezpečná. Po-

sádok z Valaskej bolo požehnane a aj tam sa 

nám zadarilo. Muži – Miroslav Zelenčík a La-

dislav Ridzoň 2. miesto, v zmiešanej posádke 

obsadili Milan Chovanec a Renáta Kubove 1. 

miesto. Celú atmosféru nám spríjemňovali 

svojím spevom Horehronskí chlopi.

Posledné preteky  krnohárov boli organi-

zované v  Mýte pod Ďumbierom. Počasie 

bolo upršané, chladné, trať ťažká, ale nik sa 

nevzdal. Atmosféru na štarte spríjemňovala 

Ľubka Hroncová na harmonike, Jarko Babic 

hrou na píšťalke a Milan  Čellár na husličkách 

a píšťalke.

Veru sa oplatilo pospúšťať sa. Ženská posád-

ka Patrícia Piliarová a  Alexandra Vrbovská 

získala 2. miesto. Zmiešané posádky Martina 

a Jozef Vrbovský 3. miesto a Milan Chovanec, 

Renáta Kubove 2. miesto.  Mužská posádka 

v  zložení Jakub Vichr a  Alexander Murín 1. 

miesto. 

Sezónu sme zahájili úspešne a hlavne v zdra-

ví. Dúfame, že sa nám podarí o rok usporiadať 

preteky aj u nás vo Valaskej. 

Čas pomaly plynie a členovia OZ – Valašťania 

pripravujú pre naše deti Cestu rozprávkovým 

lesom na MDD, v júni Jánsku vatru a po skon-

čení prázdnin Rozlúčku s letom. Všetci pevne 

veríme, že nás už nebude obmedzovať žiad-

ny covid automat a budeme si v zdraví užívať 

všedné, ale aj sviatočné dni. Na všetky pláno-

vané podujatia sa na vás tešia členovia OZ  

Valašťania. 

Za  OZ Valašťania Renáta Kubove

Foto: Ján Miškovič 
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  Milí moji! Do nášho života vstúpili nečakané 

udalosti. Museli sme sa s nimi vysporiadať a 

postaviť k nim tak, ako sme to cítili vo svojom 

srdci. 

     Píšem vám tento príbeh, ktorý je jeden z 

mnohých, a predsa jedinečný a neopakova-

teľný. Tento príbeh je o vás a vašom veľkom 

dare lásky.

     Do nášho domova a rodiny sme prijali 

mamičky a deti z Ukrajiny. Prišli vo veľmi ťaž-

kom fyzickom, ale hlavne duševnom stave. 

Apatickí - bez radosti zo života, nejedli, málo 

prijímali tekutiny, uzavreli sa. Mnohí možno 

poznáte tento stav, keď ste prežili veľkú du-

ševnú traumu. Život z vás uniká všetkými čas-

ťami vášho tela i duše. Choroba preto nedala 

na seba dlho čakať a tak trojročná Natali a 

osemročná Máška skončili v nemocnici. Ako 

matka som vedela, že potrebujú nielen lieky a 

starostlivosť, ale aj veľký balík lásky, ktorý by 

ich postavil na nohy a mali chuť a vôľu žiť, i 

keď v inom svete, aký si vysnívali. Požiadala 

som o pomoc duchovného otca Martina vo 

vašej farnosti a on sa ako muž a kňaz ujal 

iniciatívy a ponúkol riešenie. Zorganizoval 

stretnutie rodín z Ukrajiny, ktoré nazval „Pose-

denie pri čaji“. Poprosil vás o pomoc a fara vo 

Valaskej sa naplnila koláčmi, chlebíkmi, hrač-

kami. Ale hlavne láskou, dobrotou, ochotou, 

súcitom a sebadarovaním. Keď prišlo očaká-

vané stretnutie, nastalo sklamanie. Prišla iba 

jedna pozvaná rodina. Dnes, s odstupom času 

to hodnotím ako veľké požehnanie. Použijem 

slová z evanjelia: „Čokoľvek ste urobili jedné-

mu z týchto mojich maličkých, mne ste urobi-

li...“ Obdarovali ste jednu rodinu a zároveň ste 

obdarovali Boha a On cez vašu lásku a vaše 

otvorené srdce môže (a On to aj urobí) obda-

rovať celý svet. Preto aj cez toto jedno stretnu-

tie, cez túto jednu rodinu, cez váš veľký balík 

lásky môže zvíťaziť.

     Od toho dňa táto rodina pomaly začína žiť. 

V cudzom svete, a predsa nie v cudzom, me-

dzi cudzími ľuďmi, a predsa blízkymi, s vecami 

požičanými, a predsa s niečím vzácnym, čo 

darovali milujúce srdcia. 

     Týmito slovami sa chcem prihovoriť a po-

ďakovať každému, kto obdaroval a zároveň 

bol obdarovaný. Týmto skutkom, ktorý sa 

možno vo vašich očiach zdá malý a nepatrný, 

ale v očiach Boha má nekonečnú hodnotu. 

Dali ste šancu životu v tomto svete. Preto je 

tento príbeh o vás. Ako sv. otec Ján Pavol II. 

povedal: „Budujme civilizáciu lásky v treťom 

tisícročí.“ Ešte vám chcem na záver povedať: 

„Máte vzácneho duchovného otca s otvore-

ným srdcom. Žije to, čo káže, a to je veľkým 

požehnaním.“

Viera Weissová

PoďakovanieSpomienky
na zimné radovánky


