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Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Voľby 2022

Technické služby            
informujú

78. výročie SNP

september priniesol so se-
bou veľa  nového. Máme za 
sebou pekné slnečné leto, 
školské prázdniny plné zá-
žitkov, oddychu a milých 
spomienok,  z ktorých mno-
hí dokážeme čerpať energiu 
na nasledujúce obdobie, kto-
ré nás čaká. Žiakom a štu-
dentom začal nový školský 
rok. Oddýchnutí a plní síl sa 
vrátili do školských lavíc a 
opäť nabehli na staré známe 
školské povinnosti. Verím, 
že tento školský rok bude 
iný, ako ten predošlý, že ne-

bude už žiadne dodržiavanie 
opatrení kvôli koronavíru-
su, žiadne online vzdeláva-
nie, ale pekne v spoločnosti 
svojich spolužiakov budú 
naberať skúsenosti, vzde-
lávať sa a socializovať v ko-
lektíve. Naši prváčikovia sa 
môžu tešiť z nového kolek-
tívu a  školských zážitkov, 
ako to bežne býva zvykom.  
Želám všetkým žiakom, aby 
sa im v škole darilo a páčilo, 
aby si našli nových kamará-
tov a získali množstvo vedo-
mostí. Verím, že vaše pani 

Leto už prešlo, prišla jeseň,
do srdca sa nám vkráda tieseň...

Ale vy nedajte sa!
V jeseni sú plody – krása.

Nech vám aj v jeseni 
srdce plesá, jasá. 

Spomeňte, koľkých vetrov 
pohladenia teplé,

roky sa dotýkali vašich tvárí.
Veď každé také pohladenie,

vám novou vráskou v tvári žiari.

Popadali zrelé slzy na líca,
dojaté sú vaše oči žiariace.

Zo spomienok čas vám vije kytice,
spomienkou čas vám klope 

na srdce.

Do vázy ružu ponárate
a zašlé roky sa vám budú vracať

v spomienkach na mladosť,
na rokov dva a dvadsať.

Jak víchor sa čas a roky prehnali,
do sĺz sa vryla láska, smútok, ra-

dosť,
čo dlátom spomienok sa vryli

do skaly života.
                                                (zdroj: Internet) 

Jesenný život

učiteľky  rodičom aj žiakom  
ochotne pomôžu a vyriešia 
každý ,,školský“  problém. 
Úspešný školský rok, pevné 
zdravie, veľa trpezlivosti a 
spokojnosti v pracovnom aj  
osobnom živote želám všet-
kým pedagogickým aj nepe-
dagogickým pracovníkom. 
„Učiteľovanie“ je poslanie 
a ja si uvedomujem, aká je to 
zodpovednosť, a  preto vám 
vopred ďakujem za ochotu, 
čas i obetavosť.

V decembri roku 1990   bol 
mesiac október Valným 
zhromaždením Organizácie 
spojených národov vyhláse-
ný za Mesiac úcty k starším 
a 1. október za Medzinárod-
ný deň starších.
V tomto mesiaci  máme prí-
ležitosť prejaviť svoju vďa-
ku, úctu a obdiv vám, skôr 
narodeným. Každému z nás 
každý deň pribúdajú roky. 
Zdravé starnutie sa dotýka 
všetkých zložiek nášho živo-
ta: telesnej, duševnej, spolo-
čenskej aj duchovnej. Starší 
si zaslúžia našu úctu po celý 
rok. Má byť samozrejmosťou 
počas celého nášho života, či 
už v rodine, na pracovisku, v 
dopravných prostriedkoch, 
jednoducho všade.  Nájdime 
si čas, vľúdne slovo, úsmev 
pre starších, neustále, nie-
len počas októbra. Pripo-
mínajme najmä mladým, že 
pozdrav, či vľúdne slovo je 
najjednoduchším prejavom 
ľudskej spolupatričnosti 
a  rešpektovania iných ľudí, 
bez rozdielu veku. Hlavne v 
súčasnej dobe, ohliadnime 
sa okolo seba, komu by sme 

mali prejaviť úctu a poteše-
nie, či podať pomocnú ruku.
Milí naši seniori, dovoľte 
mi zaželať vám pevné zdra-
vie, bystrú myseľ, úsmev na 
tvári, radosť zo života a aby 
vás ďalšie roky sprevádzala 
láska, úcta, pozornosť. Pre-
žite ďalšie roky obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou 
svojich najbližších a dni váš-
ho zrelého veku prepletené 
vďačnosťou nás všetkých. 
Nech je vaša jeseň plná fa-
rieb, z  ktorých každá bude 
znamenať jedno krásne   
prežité obdobie života.

Po štvorročnom období 
nás čaká ešte jedna dôle-
žitá udalosť, a  tou sú voľby 
do orgánov samospráv obcí 
a  miest,  ktoré  budú po 
prvý raz spojené s  voľbami 
do VÚC. Občania si v týchto 
voľbách budú voliť primá-
torov, starostov, miestnych 
a mestských poslancov, ako 
aj predsedu a  poslancov do 
BBSK. Voľby sa budú konať 
v sobotu, 29. októbra 2022, 
v čase od 7.00 do 20.00 hod. 

Mgr. Peter Jenča
starosta obce
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Tatranská ulica

Na rekonštrukciu cesty na Tatranskej ulici bol 

vypracovaný projekt, ktorého predmetom je 

návrh kompletnej  rekonštrukcie miestnej ko-

munikácie, jednostranného chodníka, vjazdov 

k rodinným domom, trvalého a prenosného 

dopravného značenia a prekládka zatrúbnené-

ho potoka. Súčasťou riešenia je aj návrh odvá-

dzania zrážkových vôd z povrchového odtoku 

komunikácie. Projektová dokumentácia bola 

ukončená v 03/2022, v súčasnom období obec 

zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov 

pre vydanie stavebného povolenia. 

Predpokladané náklady na realizáciu rekon-

štrukcie sú 747 167 € s DPH.

Hronská ulica

Na rekonštrukciu cesty na Hronskej ulici bol 

vypracovaný projekt, ktorého predmetom je 

návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie, re-

konštrukcia jednostranného chodníka, parko-

vacích plôch, autobusových zastávok (smerom 

Milí spoluobčania, opakovane sa vám prihovárame cez  Valaštiansky hlás-
nik, že naďalej môžete využívať službu sociálneho taxíka, ktorú prevádz-
kuje fi rma PK – Taxi  Peter Kormanský. Služba pre občanov  je zriadená  na 
prepravu osôb do zdravotníckych zariadení.  Žiadatelia o  sociálny taxík  
avizovali obecnému úradu, že  poskytovaná služba  sa nedostane všetkým 
občanom.  Prevádzkovateľ Peter Kormanský informuje občanov - žiadate-
ľov o sociálny taxík -  o vyčerpanej mesačnej dotácii z obce, a preto nemôže 
službu taxíka poskytnúť všetkým  žiadateľom . Zdôrazňujeme, že v  prípa-
de naplánovanej ďalšej kontroly alebo vyšetrenia u   lekára a   určeného 
presného dátumu, objednávajte si  službu sociálneho taxíka bezodkladne, 
nečakajte do termínu vyšetrenia, či plánovanej návštevy zdravotníckeho 
zariadenia.

Bc. Silvia Krupová

na Hronec), dažďovej kanalizácie a odlučovača 

ropných látok. Súčasťou riešenia je odvádzanie 

zrážkových vôd z povrchového odtoku z par-

kovacích plôch a dobudovanie dažďovej kana-

lizácie v úseku, kde v súčasnosti nie sú zrážko-

vé vody zachytávané a bezpečne odvádzané.

Obec zabezpečila stavebné povolenie, ktoré 

bolo vydané v  07/2022, všetkých dotknutých 

orgánov a podala žiadosť o vydanie stavebné-

ho povolenia.

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 

2 300 409 € s DPH.

Vstup pre imobilných 

do zdravotného strediska

Na vybudovanie vstupu pre imobilných do 

zdravotného strediska  bol vypracovaný pro-

jekt, ktorého predmetom je vybudovanie 

nového oceľového schodiska a  vybudovanie 

oceľovej dvojramennej rampy pre imobilných. 

Obec zabezpečila stavebné povolenie, ktoré 

bolo vydané v 07/2022. Predpokladané nákla-

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

Sociálny taxík PK – Taxi Peter Kormanský

Predstavujem vám projekty, ktoré majú vyriešiť dlhodobé problémy v našej obci. 

Cieľom je priblíženie postupov a  krokov na ich realizáciu. Boli zorganizované 

stretnutia s občanmi dotknutých častí obce, kde boli vysvetlené problémy, ktoré 

vyplynuli ešte pred samotnou realizáciou. Dotknuté projekty sú fi nančne veľmi ná-

ročné, preto sa budeme usilovať získať fi nančné prostriedky aj z externých zdrojov. 

dy na realizáciu stavby sú 44 000 € s DPH. Obec 

v  súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie 

na dodávateľa stavby, aby stavba mohla byť 

realizovaná do konca tohto roka.  

Chodník I/72, Piesok

Projekt rieši chodník pozdĺž cesty I/72 v  obci 

Valaská časť Piesok. Chodník je riešený ako 

pokračovanie existujúceho, ktorý v súčasnosti 

končí pri bývalej autobusovej stanici, po auto-

busovú zastávku na Piesku. Šírka chodníka je 

navrhnutá na 1,5 m a celková dĺžka chodníka 

je 723,69 m. Je riešený s povrchovou úpravou 

z betónovej zámkovej dlažby. V rámci chodní-

ka je riešené aj verejné osvetlenie. 

Na stavbu bolo v roku 2021 vydané stavebné 

povolenie. Obec Valaská na základe výsled-

kov  verejného obstarávania, ktoré prebehlo 

v 03/2022, uzatvorila zmluvu na dodávku die-

la s  fi rmou Hydroizomat Skalica a  odovzdala 

stavenisko. Uvedená fi rma však aj napriek 

viacerým urgenciám obce Valaská stavebné 

práce nebola schopná realizovať z  dôvodu 

nárastu cien stavebných materiálov v  roku 

2022. Z  toho dôvodu obec Valaská odstúpila 

od zmluvy o dielo a vyhlási nové verejné ob-

starávanie, s  tým, že stavebné práce sa budú 

realizovať až v  roku 2023, nakoľko stavebná 

uzávera na ceste I/72 z dôvodu zimnej údržby 

cesty neumožňuje realizovať stavbu v zimných 

mesiacoch. Predpokladané náklady na realizá-

ciu stavby sú 170 000 € s DPH.

,,SPEVNENÉ PLOCHY“ 

– parkovanie vozidiel

Spevnené plochy sú prevažne umiestnené 

v  tesnej blízkosti bytových domov a budú 

slúžiť na odstavovanie vozidiel. Týka sa to 

ulíc: Hronská, Tehelná, Októbrová, Švermova, 

vnútrobloky TDH, za tržnicou a samozrejme sa 

počíta aj s miestami pre zamestnancov školy. 

Celkovo to predstavuje 386 odstavných plôch. 

V niektorých prípadoch sú súčasťou navrhova-

ných odstavných plôch aj stojiská pre kontaj-

nery na odpad.

Skladba konštrukčných odstavných plôch po-

zostáva z  betónových dlažobných tvaroviek, 

kameniva, vibrovaného štrku a  štrkodrviny. 

Pracujeme na vydaní územného a stavebného 

povolenia. Realizácia bude prebiehať vo viace-

rých  etapách. 

 Mgr. Peter Jenča
Ilustračné foto



kajú na križovatke za kultúrnym domom, sme sa rozhodli križovatku 
mierne upraviť. Naším cieľom bolo prispieť k  zvýšeniu bezpečnosti 
v tomto úseku, hlavne z dôvodu blízkosti základnej školy. Ďalej sme 
sa venovali výstavbe nového prístupového schodiska k multifunkčné-
mu ihrisku, pretože prístup k nemu bol už z bezpečnostného hľadis-

ka totálne nevyhovujúci. Veríme, že sme športových priaznivcov as-
poň trochu potešili. V mesiaci august nám konečne dorazila zásielka 
cestárskej farby, a  tak sme dokončili vodorovné dopravné značenie 
pred budovou hasičskej zbrojnice, a taktiež sme namontovali jej fi nál-
ne nasvietenie úspornými LED svetlami. Tiež sme nasvietili dominan-
tu nášho námestia, sochu valacha. V poslednej dobe sme sa venovali 
hlavne vyčisteniu a  obnove autobusových zastávok po celej našej 
obci. Nakoniec dostali naše zastávky nový šat, v podaní špeciálneho 
antikorózneho náteru. Ako každý rok sme na Studničke vyčistili potok 
Teplica, ktorý je každoročne znečisťovaný nezodpovednými občanmi, 
ktorí do neho hádžu všetok odpad zo svojich záhrad.  V súčasnosti sa 
venujeme príprave podkladových plôch pre budúce kontajnerové 
stojiská, a taktiež zberu lístia, pretože jeseň už máme za dverami.

Michal Lengyel, riaditeľ TS
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Obrovské teplo a sucho, len týmito slovami sa dá opísať tohtoročné 
leto, ktoré nám v  našej práci prinieslo viacej prekážok ako radosti. 
V prvom rade bolo potrebné vysporiadať sa s dlhotrvajúcim suchom 
a venovať omnoho väčšiu starostlivosť zeleni v našej obci. V novovy-
budovanej oddychovej zóne sme tento rok vysadili niekoľko desiatok 
rôznych rastlín a stromov, ktorým naši pracovníci venovali každý deň 
obrovskú pozornosť, a to hlavne závlahu každý deň. Taktiež naši kosci 
mali čo robiť v obrovských horúčavách. Aj keď tráva samotná veľmi 

nerástla a na prvý pohľad sa mohlo zdať, že je všetko spálené od slnka, 
opak je pravdou. Kosiť sa muselo pravidelne, pretože v tomto počasí 
sa darilo najviac rôznym burinám a ostatným nežiaducim rastlinám, 
ktorými bola celá obec prerastená. Preto sme ich museli pravidelne 
likvidovať, aby sa nepremnožili, čo by mohlo viesť do budúcna k veľ-
kým problémom pri údržbe obecnej zelene. Ako už bolo spomenuté, 
vybudovali sme novú oddychovú zónu na ulici TDH, v ktorej si už teraz 
môžete príjemne posedieť na nových lavičkách. Najväčšiu časť našej 
práce sme venovali odstraňovaniu početných havarijných stavov po 
celej obci, pričom asi najväčší bol na Hronskej ulici, kde sa po poruche 
vodovodnej prípojky prepadla na úseku niekoľkých metrov celá jedna 
strana vozovky. Miesto bolo potrebné celé vybagrovať a nanovo uro-
biť riadny podklad pod vozovkou. Okrem bežnej údržby našej obce, 
kde patrí aj pravidelný zber biologického odpadu, pri ktorom sme 
v tomto roku doposiaľ vyzbierali 135 ton tohto odpadu, sa venujeme 
samozrejme aj jeho ďalšiemu spracovaniu na obecnom kompostovis-
ku. Po mnohých pripomienkach na nebezpečné situácie, ktoré vzni-

INFORMUJÚ
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Volebný obvod č. 1  - počet poslancov 8

Volebný okrsok  č. 1  - Valaská, sídlisko – východ 

Volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. A. Baníka, 

Námestie 1. mája 460/8, Valaská

ulice: bez ulice,  Budovateľská, Chalupkova, Kpt. Jána Nálep-

ku, Kukučínova, Námestie 1. mája,  Októbrová, Partizánska 

cesta, Pod Hrbom, Štúrova, Trieda dukelských hrdinov 455, 

456, 457, 458, 462, 463, 464, Tehelná, Pod Lipovou

Volebný okrsok  č. 2 – Valaská – sídlisko – západ 

Volebná miestnosť č.  2 -  učebňa Odborného učilišťa, 

Švermova ulica 449/1

ulice: Hronská, Švermova, Trieda dukelských hrdinov 439, 

440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 454, Školská 

Volebný obvod č. 2 -  počet poslancov 3

Volebný okrsok  č. 3 - Valaská – materská časť obce

Volebná miestnosť č. 3 - Klub dôchodcov, 

 Cesta osloboditeľov 89/20

ulice: Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, 

Tatranská, Vladislava Valacha, Záhradná

Volebný okrsok  č. 4 - Valaská, časť Piesok

Volebná miestnosť č. 4  - Klub dôchodcov Piesok, 

Robotnícka 372/10

ulice: Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská

Voľby do orgánov samosprávy 
obcí a samosprávnych krajov 2022

Vážení Valašťania!

Vydanie Valaštianskeho hlásnika č. 4/2022 sa časovo posunulo z toho dôvodu, že vám chceme poskytnúť informácie o spojených 

voľbách -  kandidátov do orgánov samosprávy obcí a kandidátov do orgánov samosprávnych krajov. Všetci kandidáti boli informo-

vaní o využití tejto možnosti prostredníctvom obecného rozhlasu, osobne alebo telefonicky. Redakčná rada nedáva žiadne rozsahové 

obmedzenia a nezodpovedá za obsah prezentácie kandidátov. Niektorí z kandidátov na poslancov nevyužili možnosť prezentovať sa 

a nezaslali foto.

Určenie volebných obvodov, volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Podľa zákona č. 180/2014, Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, je obec povinná do 20. júla 2022 určiť volebné obvody,  počet poslancov, volebné okrsky, volebné miestnosti  pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2022 – 2026.

Obec Valaská určuje

1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská: 11 

2. počet volebných obvodov: 2

Redakčná rada

Voľby do samosprávy obcí a VÚC sa  konajú v sobotu – 29. októbra 2022 
v čase od 7:00 do 20:00 hodiny.

Kandidáti na post starostu obce Valaská: 

Mgr. Peter Jenča

Marek Poliak

Ing. Pavol Šmidák

Kandidáti na post poslancov OZ obce Valaská

Obvod č. 1: 

Bc. Radovan Antal

Ing. Peter Bánik

Milena Dobrotová

Ing. Ján Dundovič

Ing. Igor Hrebíček

Vojtech Kokavec

Igor Kováč

Norbert Kučera

PhDr., Mgr. Zuzana Kúdelková

PaedDr. Matúš Magera

Ing. Ján Marcinek

Bc. Marek Mora

Tomáš Púchovský

Ing. Zuzana Rolincová  MSc.

Mgr. Zuzana Wodziková

Obvod č. 2

Michal Kováč

Ľubomír Múka

Jozef Vrbovský
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KANDIDÁTI NA POST STAROSTU OBCE VALASKÁ

Odpočet práce 2018 - 2022

Rok 2019
 Oprava ciest - Hronská ulica (od Jednoty po železničnú stanicu), Mierová 
ulica (časť pri kravínoch), Chalupkova ulica (oprava kanalizačných šácht)
 Asfaltovanie - Štúrova ulica - vnútroblok,  TDH ( za COOP Jednotou)
 Údržba budov:
 - výmena podláh v posilňovni v novej Valaskej
 - údržba verejného osvetlenia
 - MŠ - oprava komínov, náter strechy, výmena podláh
 - ZŠ - vybudovanie sociálneho zariadenia a šatne v školskej jedálni
 - oprava elektrických rozvodov a osvetlenia
 - nákup varného elektrického kotla 
 - rekonštrukcia riadiaceho systému
 - ZUŠ - renovácia dverí, nákup skríň, stavebné práce 
 - oprava interiéru miestností a chodieb
 Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome 
 Čiarovanie ihriska s doskočiskom
Rok 2020
 Asfaltovanie ulíc - Mierová, Na Studničke, Záhradná, Javorová, Robot-
nícka ulica
 Asfaltovanie vnútrobloku pred bytovým domom na. Švermovej ulici
 Asfaltovanie a vybudovanie parkovacích miest pri budove ZUŠ
 Výmena priepustov v miestnej časti Piesok
 Osadenie dažďového žľabu na Ceste osloboditeľov
 Údržba budov:
 - rekonštrukcia obecných bytov 
 - výmena okien a dverí - nebytové priestory Hronská, Švermova ul.
 - údržba a opravy kamerového systému, meračov rýchlosti
 - oprava prvkov na detskom ihrisku
 - rekonštrukcia pamätníka padlých hrdinov v starej časti Valaskej a vý-
mena pamätnej tabule
 Výmena strechy na dome smútku
 Rekonštrukcia schodov od železničného priecestia k cintorínu
 Osadenie informačných turistických tabúľ
 Osadenie dopravných zrkadiel 
 Odvodnenie a úprava studničky na Robotníckej ulici
Rok 2021
 Oprava spevnenej plochy pri potravinách na Piesku
 Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne
 Vybudovanie workoutového ihriska
 Údržba budov:
 - údržba a oprava Zvoničky na Piesku
 - oprava bleskozvodu na dome smútku
 - oprava elektrickej prípojky na futbalovom ihrisku
 - výmena krytiny na schodoch v kultúrnom dome
 Nákup štvorkolky DHZO
 Nákup vianočného 3D osvetlenia do každej časti obce
 Vybudovanie nového detského ihriska z agátového dreva
 Dominanta našej obce - socha VALACHA
 Rekonštrukcia schodov v miestnej časti Piesok pri studničke
 Asfaltovanie ulice Cesta osloboditeľov a Partizánskej ulice
 Výmena verejnej kanalizácie medzi ulicami Októbrová a TDH
 Výmena basketbalových košov na ihrisku pri ZŠ
Rok 2022
 Asfaltovanie pred budovou DHZ 
 Kompletná rekonštrukcia budovy DHZ: 
- Nová fasáda na budove

- Odvedenie dažďových vôd zo strechy
- Oprava bleskozvodu
- Revitalizácia sochy svätého Floriána, nový nápis na budove 
- Celkové osvetlenie budovy DHZ
 Rekonštrukcia priestorov pre detskú herňu – Detičkáreň
 Asfaltovanie časti ulice TDH – vnútrobloky
 Vybudovanie novej oddychovej zóny a chodníka na ulici TDH
 Rekonštrukcia schodov k multifunkčnému ihrisku
 Vybudovanie nového vyústenia pre dažďovú vodu na ulici Na Studničke
 Údržba budov:
 - klampiarske práce ZUŠ
 - výmena dverí a okien na kine a nebytových priestoroch
 - oprava elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach kultúrny dom
 Nákup defi brilátora DHZO
 Nákup hasičskej športovej striekačky DHZO
 Nákup futbalových striedačiek na futbalové ihrisko
 nákup traktora na kosenie Husquarna TC 242 T
 osvetlenie sochy VALACHA na námestí

Bez investícií  sa veľa vecí nedá zrealizovať. Preto sa stále venujeme aj ve-
ciam, ktoré máme v pláne urobiť v budúcom období. Práce úradu nie sú 
len projekty, ale aj bežné práce obce a údržba obecného majetku, tak isto 
riešenie havarijných stavov.
Je veľmi dobre rozbehnutá spolupráca s občianskymi združeniami pôso-
biacimi v  našej obci. Spoločne sme urobili množstvo krásnych podujatí, 
ako 50. výročie Festivalu  dychových hudieb, každoročne sa organizujú Fa-
šiangy, 550. výročie obce Valaská či Haruľa, ale aj množstvo iných.

Investície (rozbehnuté projekty, ktoré sa po schválení môžu realizovať):
 Projektová dokumentácia Hronská ulica  –  v štádiu vydania stavebného 
povolenia
 Projektová dokumentácia odstavné plochy  –  v štádiu vydania územné-
ho a  stavebného povolenia
 Projektová dokumentácia Chodník na Piesku – bolo vydané stavebné 
povolenie, bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž, nakoľko zhotoviteľ 
nebol schopný  vykonať realizáciu, takže prebieha opätovne verejno-ob-
chodná súťaž
 Projektová dokumentácia Námestie 1. mája – v  štádiu vypracovania 
podkladov pre vydanie stavebného povolenia
 Vodozádržné opatrenia  -  polohopis 
 Projektová dokumentácia Tajch –  pracujeme na vydaní stavebného po-
volenia
 Projektová dokumentácia – zmeny a doplnky územného plánu 
 Projektová dokumentácia Tatranská ulica -  pracujeme na vydaní staveb-
ného povolenia
 Projektová dokumentácia a urbanistická štúdia Pod Hrbom a Pod Lipo-
vou 
 Projektová dokumentácia bezbariérový vstup zdrav. stredisko  – prebie-
ha verejno-obchodná súťaž
 Projektová dokumentácia dom smútku – celková rekonštrukcia – pracu-
jeme na vydaní stavebného povolenia
 Projektová dokumentácia na odstavné plochy pre motorové vozidlá 
a stojiská pre komunálny a separovaný odpad – v štádiu vydania staveb-
ného povolenia a následná realizácia
Je veľa vecí, ktoré mám v pláne zrealizovať, pokračovať v začatej práci.  Či 
už to budú veľké projekty, alebo malé veci, veľa bude závisieť od vás, milí 
občania. Budem naďalej počúvať váš hlas, podnety a nápady, aby sme spo-
ločne posunuli  našu krásnu Valaskú opäť o krok dopredu. 

Mgr. Peter Jenča

Keď som sa rozhodol  v októbri 2018 kandidovať na post starostu obce, uve-

domoval som si,  že ma čaká veľa práce. Držal som sa však slov Henryho Forda: 

„Nehľadaj chyby, hľadaj nápravy!“, a o to som sa celé 4 roky snažil. Všetko závi-

selo od spolupráce  OcÚ so zastupiteľstvom a šikovnosťou technických služieb. 

Nebolo to jednoduché a ovplyvňovala to neľahká situácia, ktorá nás potrápila 

v rokoch 2020 - 2021, ale spoločne sme to zvládli. Odpočet, ktorý vám pred-

stavujem, nie je len moja práca, ale práca spoločná, práca nás všetkých. Tu sú 

zrealizované vaše návrhy, podnety a všetko, čo sa nám spoločne s OcÚ a zastu-

piteľstvom podarilo zrealizovať. 
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Marek POLIAK,  nezávislý kandidát na starostu obce 
vek: 45

stav:  ženatý

2 deti, vzdelanie stredoškolské s maturitou

vierovyznanie: kresťan – katolík, nie som a ani v minulosti som nebol členom žiadnej  poli-
tickej strany

zamestnanie: zásobovač  

záľuby: rodina, šport, náš región a občasné moderovanie

Kandidujem bez veľkých sľubov, s rešpektom, s úctou  a veľkou chuťou  byť prospešný  pre 
ďalšie smerovanie a rozvoj našej obce.

Verím, že „naša Valaská“ bude miesto, kde budeme radi žiť a spoločne ju  budovať, pretože len 
spoločnými silami a zanietením v zložení  STAROSTA – POSLANCI – OBČANIA dokážeme našu 
obec nasmerovať na tú správnu cestu. 

Aktívne prezentovať obec a spolupracovať s regiónom , fi rmami a okolitými mestami a dedina-
mi a s cieľom všestranne podporovať rozvoj cestovného ruchu.

Motto: Poďme urobiť  veľa malých krokov a budeme sa tešiť spolu z niekoľkých veľkých.

Ing. Pavol Šmidák

Volám sa Pavol Šmidák,  mám 55 rokov, som ženatý a s manželkou Jankou máme dve dospelé 
deti, dcéru Janku a syna Andreja. Okrem niekoľkých študentských rokov a práce v armáde celý 
život bývam vo Valaskej.

Základnú deväťročnú školu som absolvoval vo Valaskej, ďalej som pokračoval štúdiom na Vo-
jenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici a svoju kvalifi káciu som získal na Vysokej vojenskej 
škole pozemného vojska vo Vyškove na Morave, kde som dosiahol titul inžinier. Hneď po skon-
čení vysokej školy som pracoval ako vojak z povolania, avšak služobný pomer som po dvoch 
rokoch z rodinných dôvodov ukončil. Následne som sa zamestnal vo fi rme ESPE Piesok, a. s., 
kde som sa prepracoval od robotníka do vedúcich funkcií v oddelení nákupu. V roku 1998 som 
sa rozhodol vrátiť do štátnej správy a nastúpil som na pozíciu príslušníka Policajného zboru na 
Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici. Po dvadsiatich šiestich rokoch služby som odišiel do 
výsluhového dôchodku.

Napriek skutočnosti, že som vo verejných funkciách nepracoval, som 

sa po zrelej úvahe rozhodol kandidovať na post starostu obce. Verím, 

že naplno využijem skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní – prá-

cu s ľuďmi, organizáciu oddelení, či prácu v riadiacej a vedúcej pozícii. 

Som presvedčený, že s podporou občanov, poslancov obecného za-

stupiteľstva, ako aj samotných zamestnancov obecného úradu sa mi 

podarí v nasledujúcom období zlepšiť podmienky života v obci tak, 

aby sa tu každý cítil dobre. 

Nie som človek, ktorý veľa nasľubuje, a potom málo splní. Nechcem 

politikárčiť, ale chcem urobiť čo najviac v  prospech občanov obce 

a pre obec. 

V rozpracovaných projektoch, ktoré sú pre obec nevyhnutné a pro-

spešné, budem veľmi rád pokračovať a urobím všetko preto, aby som 

ich doviedol do úspešného konca. Tak, ako vy, aj ja si uvedomujem 

nutnosť komplexnej rekonštrukcie Hronskej ulice a nebojím sa pre-

vziať za ňu zodpovednosť. A keďže viem, že na tento účel je potrebné 

vynaložiť nemalé fi nančné prostriedky, chcel by som v čo najväčšej 

miere využiť potenciál technických služieb, ako aj domácich podnika-

teľov a živnostníkov, aby zostala „robota doma“. 

Pri rekonštrukcii Hronskej ulice by som realizoval:

• výmenu pôvodnej kanalizácie za novú s umiestnením pod chod-

ník, aby k nej bol v prípade potreby jednoduchý prístup,

• bol by som nápomocný spoločenstvám vlastníkov bytov pri výme-

ne ich vodovodných prípojok.

• chodníky vyložené zámkovou dlažbou, 

• zabezpečil by som čo najväčší počet parkovacích miest s ohľadom 

na zachovanie zelených plôch pred bytovými domami.

• V rámci celej obce by som rád zabezpečil a vybudoval:

• chodník v miestnej časti Piesok,

• uzamykateľné stojiská pre smetné koše, aby sa nám nehromadil na 

uliciach odpad,

• dopravné značenia a osvetlenie ulíc tak, aby bola dosiahnutá maxi-

málna bezpečnosť chodcov a účastníkov premávky,

• rekonštrukciu námestia,

• rozšírenie kamerového systému s  cieľom eliminácie kriminality 

a vandalizmu,

• bezbariérový vstup do zdravotného strediska a jeho prestrešenie,

• stomatologickú ambulanciu,

• parkovacie miesta pri obchodnom centre Billa,

• novú fasádu na materskej škole,

• opatrovateľskú službu.

Neuniká mi ani potreba starostlivosti o našich seniorov, ktorí si zaslú-

žia našu pozornosť, pretože vďaka nim sme tým, kým sme. A to, kým 

budeme, závisí od toho, ako sa budeme správať k našim deťom a mlá-

deži. Som odhodlaný a pripravený podporiť každú dobrú myšlienku či 

nápad a urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som podporil ak-

cie, či program pre deti a žiakov, mládež, ale aj dospelých a dôchod-

cov. Rád podporím športovcov, ktorí svojou snahou a úspechmi šíria 

dobré meno našej obce.  

Rád sa postarám o to, aby naša obec prekvitala, budem spokojný, keď 

vy budete šťastní a bude sa vám tu dobre žiť. 

 Som presvedčený, že konštruktívnym a otvoreným dialógom a kva-

litnou spoluprácou s  poslancami obecného zastupiteľstva, riaditeľ-

mi inštitúcií a predovšetkým s vami, milí spoluobčania, dosiahneme 

úspech.

Chcem byť vaším starostom s vnímavým srdcom. Verte, že dvere môj-

ho úradu vám budú vždy otvorené.  



Ing. Peter Bánik 
Tak ako moji rodičia, aj ja som ro-
dený Valašťan a bývam tu dodnes. 
V  rodnej obci som prežil celé det-
stvo a  získal som tu i  základné 
vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie 
som nadobudol na elektronickej 
priemyslovke v  Liptovskom Hrád-
ku, odbor Meracia a automatizačná 
technika. Vysokoškolské vzdelanie 
som ukončil v  roku 1983 na Elek-
trotechnickej fakulte  Vysokej školy 
technickej v  Košiciach, v  odbore 
Elektronické počítače. Po absolvo-
vaní vojenskej základnej služby som sa zamestnal v Strojárňach Piesok 
na odbore Organizácia a technika riadenia ako analytik – programátor. 
V tom období som si rozšíril svoje vzdelanie prostredníctvom postgra-
duálneho štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte  Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 
Od roku 1993 pracujem na Mestskom úrade v Brezne ako samostatný 
odborný referent na úseku informatiky, v súčasnosti zaradený do kan-
celárie prednostu. Starám sa, spolu s kolegami, o chod celej výpočtovej 
techniky, programového vybavenia, komunikačného prostredia. Dôle-
žitou zložkou mojej práce je kvalitná a otvorená komunikácia so všet-
kými kmeňovými zamestnancami mestského úradu i zamestnancami 
mestských organizácií.

Mám 63 rokov a som ženatý. Spolku s manželkou sme vychovali dvoch 
synov. Bol som 25 rokov členom Dychovej hudby vo Valaskej v hre na 
klarinet. Ako člen predstavenstva Družstva vlastníkov oviec vo Valaskej 
som sedem rokov vykonával funkciu personalistu a účtovníka. Od roku 
1994 som poslancom Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. Bol som dl-
horočným členom Rady školy pri Základnej škole vo Valaskej a 15 rokov 
som zastával funkciu jej predsedu.

Záleží mi na tom, ako sa žije obyvateľom Valaskej, či a akým spôsobom 
sa riešia problémy v obci, a preto som sa rozhodol opäť kandidovať na 
poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1. Ponúkam 
skúsenosti z dlhoročnej praxe vo verejných funkciách, tak ako uvádzam 
vyššie, a profesionálny prístup k práci poslanca. Poslanci obecného za-
stupiteľstva majú zákonom vymedzené kompetencie, ktoré sú priamo 
závislé na dobrej spolupráci s  vedením obce. Posledné štyri roky do-
kázali, že sa to dá. Ochota starostu spolupracovať s obecným zastupi-
teľstvom a spoločne presadzovať zmeny v obci bola zrejmá. Verím, že 
všetko, čo sa ešte nestihlo urobiť, sa podarí v nadchádzajúcom voleb-
nom období. Preto sľubujem zodpovedný prístup k práci poslanca, tr-
valý dialóg a spoločné riešenie terajších i novovzniknutých problémov 
vo svojom volebnom obvode a v rámci spolurozhodovania v obecnom 
zastupiteľstve.

Ing. Peter Bánik
kandidát na poslanca OZ vo VO č. 1
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KANDIDÁTI NA POST POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Milena Dobrotová

Na post poslanca kandidujem 
tretie volebné obdobie. Rada sa 
opäť budem podieľať na zveľaďo-
vaní našej obce a zastupovať vás, 
občanov, pri rozhodovaní o jej 
ďalšom smerovaní.
 

 Ing. Ján Dundovič
Vážení spoluobčania,
blíži sa čas, kedy budeme môcť vy-
užiť svoje právo voliť. Prihováram 
sa vám ako kandidát na poslanca 
obecného zastupiteľstva v  nasle-
dujúcom období. Funkciu poslan-
ca som vykonával dve volebné 
obdobia, pracoval som ako pred-
seda fi nančnej komisie a  tvrdím, 
že keď to chcete robiť vážne, nie je 
to sranda. Nech urobíte čokoľvek, 
vždy sa nájde niekto „nespokojný“. 
A  svoju nespokojnosť   dá  pocí-
tiť  hlavne na sociálnych sieťach. 
Občas si pripadám, že všetci sú múdri,  iba poslanci so starostom sú 
hlúpi. V takých okamihoch si poviem, že by si to mal skúsiť každý je-
den z takých občanov a garantujem vám, že rýchlo zmení názor. Ako 
poslanec som mal plány spojené hlavne s infraštruktúrou a k tomuto 
splneniu ešte chýba Hronská ulica a námestie. Obidva projekty sú už 
vo fi nálnej fáze všetkých povolení, ktoré trvalo viac ako 2 roky. Ak vám 
niekto povie,  že keby to robil, urobil by to ak nie hneď, tak rýchlo, ne-
verte mu, pretože to nie je možné. Byrokracia na Slovensku je tak veľ-
ká, že veľké veci sa vybavujú roky. To samozrejme nevidno a ľudia sú 
nespokojní, že sa nič nerobí. Verte, že keď vidíte niečo budovať, tak to 
už je čerešnička na torte. Nevidíte to úsilie, ktoré tomu predchádzalo. 
Samozrejme je rozrobených aj viacero iných projektov, ktoré sa budú 
dokončievať v novom období, a chcem tomu pomôcť.
O  funkciu poslanca sa uchádzam opäť predovšetkým preto, aby sa 
dotiahli začaté investície. Valaská to potrebuje ako soľ. Vidím význam 
zapájať sa do vecí verejných, počúvať občanov a presadzovať ich záuj-
my.  Chcem, aby sa pokračovalo v začatých projektoch, ako je obnova 
domu smútku, rozšírenie Tatranskej ulice, chodník na Piesku, a predo-
všetkým Hronská ulica a námestie. Práve v tomto ťažkom období eko-
nomickej a  sociálnej nestability. Som človek otvorený, priamy, som 
Valašťan, ktorému záleží na veciach verejných.
Prajem vám šťastnú ruku pri výbere poslancov a  starostu, lebo zlá 
kombinácia zastupiteľstva a starostu môže skončiť pre obec zle, nech 
sú akokoľvek dobrí kandidáti.
S prianím všetkého dobrého

Ján Dundovič

Vojtech Kokavec, starší 
V  obci Valaská žijem od svojich 7 
rokov, kde som navštevoval aj zá-
kladnú školu.  Po skončení základ-
nej školy  som nastúpil na Strednú 
priemyselnú školu v Brezne. Po jej 
ukončení som sa zamestnal v Že-
leziarňach Podbrezová ako tech-
nicko-hospodársky pracovník, kde 
som odrobil 36 rokov. Toho času 
pracujem v Technických službách 
vo Valaskej. Som dlhoročným 
členom dobrovoľného hasičské-
ho zboru, kde som nazbieral veľa 
užitočných skúseností pri ochra-
ne zdravia, života a  majetku  na-
šich občanov. Tieto skúsenosti by som chcel zúročiť aj ako poslanec 
v poslaneckom zbore vo Valaskej. 
Vopred vám ďakujem za prejavenú dôveru a snažil by som sa preniesť 
vaše starosti a požiadavky do obecného zastupiteľstva k vašej spokoj-
nosti.  
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Igor Kováč 
Mám 49 rokov a bývam v obci Va-
laská od narodenia, preto mám 
na obec pohľad ako niekto, kto 
tu vyrastal celý život. Moje plány 
sú:  pomôcť najmä v oblasti infraš-
truktúry obce, zlepšiť bezpečnosť 
obce vybudovaním kamerového 
systému, riešiť parkovacie miesta, 
zvýšiť bezpečnosť ulíc namonto-
vaním spomaľovacích pruhov na 
kritických miestach v obci, a  tak-
tiež prijať konštruktívne návrhy v 
oblasti športu, či riešiť problémy s odpadom vybudovaním uzamy-
kateľných kontajnerových miest, prechod osvetlenia obce na solárnu 
energiu a mnoho ďalších.

Michal Kováč
Vážení spoluobčania!
Som Michal Kováč a v obci Valaská žijem 52 rokov. Určite mnohí z vás 
vedia, kto som. Za tie roky asi nie je občan Valaskej, s ktorým by som 
sa nestretol. Preto si myslím, že nie je potrebné moje siahodlhé pred-
stavovanie. V komunálnych voľbách 2022 kandidujem na poslanca 
obecného zastupiteľstva obce.
Svet okolo sa mení závratnou rýchlosťou k horšiemu. Posledné roky 
chýba v  spoločnosti pochopenie, porozumenie, tolerancia a  hlavne 
zdravý sedliacky rozum. Niekedy sa zdá, akoby už neplatilo, že  2 + 2 = 
4. Vŕtame sa v zbytočnostiach, energiu míňame na nezmysly, a potom 
nám chýba sila na jednoduché a priame riešenia problémov a úloh.
Chcel by som, aby sme to spolu zmenili k lepšiemu!

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková
Vážení spoluobčania a priatelia!
Uplynuli 4 roky veľmi náročného 
obdobia, ktoré poznačilo nielen 
nás, občanov, ale celkový vývoj 
spoločnosti vo všetkých oblas-
tiach. Zažili sme ťažké obdobie 
pandémie Covid-19,  teraz čelíme 
vojne na Ukrajine a  čaká nás ťažká 
zima /energetická kríza/. Plány, kto-
ré sme si dali pred 4 rokmi, sa len 
veľmi ťažko dali zrealizovať a splniť. 
Niektoré projekty sa rozbiehajú, 
iné nám neboli schválené.  Pevne 
verím, že nové volebné obdobie 
nám prinesie lepšie časy a pustíme 
sa do nových výziev a  projektov, 
ktoré sa nám podarí zrealizovať, 
a tým zveľadiť našu obec.  Preto som sa rozhodla, že chcem byť súčas-
ťou novej zmeny  a  opäť kandidujem na poslankyňu OcZ Valaská. Nik-
dy som nevystupovala ako nominantka politickej strany, ale ako človek, 
ktorému záleží na rodnej obci. Chcem sa venovať oblastiam, o ktorých 
už teraz viem, že budú náročné a veľmi ťažké. Budeme musieť bojovať 
s  rozpočtom,  za záchranu škôlky, ZŠ a ZUŠ, fi nančne zabezpečiť chod 
škôl cez vykurovacie obdobie, pomáhať a hľadať riešenie pre seniorov 
a rodiny s priemernými príjmami a riešiť mnoho ďalších problémov, kto-
ré nás čakajú a už aj klopú na dvere. Mojou snahou je prispieť k rozvoju 
obce, zastávať záujmy všetkých občanov. Pevne verím, že sa nám podarí 
spoločnými silami zvládnuť neľahké obdobie, ktoré máme pred sebou, 
a zvolíme sinielen dobrého starostu, ale hlavne poslancov, pretože od 
zastupiteľstva závisí, akú schvália podporu na získanie dobrých návrhov 
a projektov.
Ďakujem za vaše hlasy a podporu.
S úctou

PhDr. Mgr. ZuzanaKúdelková
56 rokov, stredoškolská učiteľka
kandidujem s podporou hnutia S ocialisti.sk

PaedDr. Matúš Magera
Priatelia, Valašťania, opätovne sa 
uchádzam o váš hlas a dôveru. Plá-
nujem sa venovať problematike 
životného prostredia, ochrany prí-
rody, ktorá mi je veľmi blízka, ako 
aj podpore mladých športových 
talentov v  našej obci. Z  pozície 
predsedu MO MS budem aj naďa-
lej podporovať kultúrne, historic-
ké, kresťanské a  národné dedič-
stvo našich otcov a obce. Verím, že 
v znamení dvojkríža, ktorý je nie-
len symbolom našej domoviny, to 
spoločne zvládneme. Uchádzam 
sa o vašu dôveru pre rozvoj obce, 
vašej spokojnosti a radosti našich 
detí. Už teraz vám zo srdca úprimne ďakujem za podporu. Spravím 
všetko preto, aby som vás nesklamal. 

Ing. Ján Marcinek
Vážení občania,
volám sa Ing. Ján Marcinek, mám 
35 rokov. Vo Valaskej bývam už 
šiesty rok, odkedy som si zobral za 
manželku rodáčku z  Valaskej. Po 
vyštudovaní priemyselného ma-
nažérstva na Materiálovotechnolo-
gickej fakulte v Trnave som 5 rokov 
žil v Nemecku. V súčasnosti pracu-
jem ako SZČO v oblasti stavebného 
priemyslu. Aktívne sa zaujímam 
o  znižovanie energetickej nároč-
nosti budov a efektívne využívanie 
zdrojov energie. Jedným z  kľúčo-
vých dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať, je aktuálna hrozba 
energetickej krízy a uvedomenie si vyčerpateľnosti zdrojov potrebných 
pre výrobu energie.  Bývam na Hronskej ulici a keďže chcem ísť príkla-
dom, osobne sa angažujem a plánujem rekonštrukciu nášho bytového 
domu s  cieľom dosiahnuť maximálne úspory pri čo najnižších nákla-
doch. Vďaka mojim vedomostiam a osobným skúsenostiam chcem pri-
spieť k modernizácii obce. Podporím projekt komplexnej rekonštrukcie 
Hronskej ulice, rád podporím revitalizáciu námestia, ako aj ďalšie rieše-
nia pre skvalitnenie života obyvateľov obce. Ako otec 5-ročnej dcéry si 
uvedomujem potrebu podpory projektov určených pre deti a mládež, 
podporu voľnočasových aktivít, športových a kultúrnych podujatí. Vo-
pred vám ďakujem za prejavenú dôveru.

Bc.  Marek Mora
Som rodený Valašťan, ktorý tu vy-
rastal a dodnes žijem so svojou 
rodinou, ktorému záleží na bu-
dúcom napredovaní našej obce. 
Rozhodol som sa kandidovať na 
poslanca, pretože Valaská si so 
svojimi možnosťami zaslúži pl-
nohodnotne napredovať. Som 
otvorený k priamej komunikácii 
s občanmi a ich námetmi. Mojou 
prioritou je zachovať tradície a 
zároveň zabezpečiť maximálnu 
občiansku vybavenosť od našich 
najmenších naprieč všetkými generáciami. Životné prostredie je jed-
nou z kľúčových otázok, ktoré majú vplyv na ďalšie fungovanie a roz-
voj ľudstva, ktoré mi nie sú ľahostajné. Je dôležité dbať na obnovu a 
udržiavanie zelene v obci a jej zveľaďovanie. V rámci rozvoja infraš-



truktúry obce považujem za potrebné obnovu ciest, chodníkov, vybu-
dovanie bezbariérových prístupov a odstavných plôch pre maximálny 
komfort našich občanov. Napredujme SPOLU pre našu krásnu obec, 
ktorá si to zaslúži.
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Ľubomír Múka
50. ročný
Valaská, Cesta osloboditeľov 
171/109

Prečo som sa rozhodol kandidovať 
za poslanca do obecného zastupi-
teľstva? Za posledných 30 rokov 
sa v obci riešilo veľa problémov. 
Množstvo sa vyriešilo, niektoré sa 
začali riešiť a niektoré  sa neriešili 
vôbec. Budem sa zasadzovať   za 
rozumné riešenia v prospech ob-
čanov.   V minulosti sa schvaľovali 
projekty skôr podľa aktuálnej módy a nie podľa skutočných potrieb 
ľudí. Som za včasné zverejňovanie zámerov a projektov na verejnú 
diskusiu, potom sa nebudú  musieť riešiť petíciami. Som za to, aby 
boli dodržané sľuby obyvateľom obce, ktoré dostali za svoje obme-
dzovanie. Myslím tým riešenie bezpečnej dopravy na Ceste oslobodi-
teľov. Taktiež nedoriešené prepadové územie, odvodnenie verejných 
priestranstiev, spustnutú ovocnú záhradu nad ihriskom oproti prepa-
dovému územiu a taktiež  nezrealizov aný bezbariérový prístup na že-
lezničnú stanicu. Nevyriešených a sľúbených vecí je veľa, treba konať. 
A v neposlednom rade netreba zabúdať  na našich seniorov a rodiny s 
deťmi. Treba pokračovať v tom, čo sa podarilo dobre vykonať doteraz.

Tomáš Púchovský
44- ročný 
povolanie: obsluha strojových za-
riadení
trvalý pobyt: Valaská, TDH 456/30
KSS

Ing. Zuzana Rolincová, MSc.
Moje meno je Ing. Zuzana Rolin-
cová, MSc. a vo Valaskej žijem od 
narodenia. Študovala som v Nitre, 
kde som študovala odbor ma-
nažment rozvoja vidieckej krajiny 
a turizmu a v  zahraničí, kde som 
študovala v odbore poľnohos-
podárska ekonomika. Po štúdiu 
som sa zamestnala na fi nančnom 
oddelení a odvtedy sa účtovníc-
tvo, fi nančné analýzy a vnútorná 
kontrola stali mojou profesiou. Vo 
voľnom čase sa venujem svojej 
rodine, poľovníctvu, čítaniu a nik-
dy nekončiacemu vzdelávaniu sa. 
Mám za sebou 4 roky poslanec-
kej práce v našej obci a opäť kandidujem na pozíciu poslankyne do 
miestneho zastupiteľstva. 

Jozef Vrbovský
Vážení priatelia, susedia, Valašťa-
nia!
Chcel by som sa vám prihovoriť 
ako kandidát poslanca do OcZ. 
Budem kandidovať ako nezá-
vislý poslanec, a tak vám týmto 
veľmi pekne ďakujem, že ste mi 
to vašimi podpismi umožnili. 
Nebudem sa predstavovať, mys-
lím si, že väčšina z vás ma pozná. 
Doteraz som sa ako poslanec 
venoval hlavne kultúre, a to je 
môj plán aj do budúcna. Bez roz-
dielu, či dostanem mandát ale-
bo nie. V našej obci je ešte veľa práce a taktiež mnoho skvelých 
projektov, v ktorých by som chcel byť nápomocný v ich realizácii. 
Na záver vám chcem popriať veľa síl   a zdravia v tomto hektic-
kom období a taktiež zdravý úsudok pri vašom rozhodovaní.

Mgr. Zuzana Wodziková 
Po úspešnom ukončení vysoko-
školského štúdia som sa veľmi 
potešila, keď ma prijali na miesto 
učiteľky prvého stupňa Základnej 
školy Jaroslava Simana v mojej 
rodnej obci. Pred rokom sa mi 
narodila krásna dcérska a v sú-
časnosti som na materskej dovo-
lenke. Rola matky a každodenné 
prech ádzky s kočíkom mi odkryli 
mnohé nedostatky v našej obci, 
ktoré by som veľmi rada zlepšila. 
Konkrétnejšie - chodníky, parko-
vanie, pouličné smetné koše a 
osvetlenie, lavička a bezbariérový 
prístup na vlakovej stanici - je len 
pár vecí z mnohých, ktorých ab-
senciu v našej obci som na materskej odhalila. Nemôžem sľúbiť, že 
všetko spomenuté sa mi podarí vybudovať, ale môžem sľúbiť, že sa 
o to budem z celých síl snažiť. Na post poslankyne som sa rozhodla 
kandidovať práve z tohto dôvodu, aby som pomohla zveľaďovať našu 
obec a snažila som sa z nej urobiť krajšie, bezpečnejšie a lepšie miesto 
pre život s možnosťou rôznych voľnočasových aktivít pre obyvateľov 
každej vekovej kategórie. Ďakujem za vašu podporu. 
 

Ako poslankyňa som pracovala vo fi nančnej komisii, stavebnej ko-
misii, sociálnej komisii, športovej komisii a v komisii pre ochranu ve-
rejného záujmu. V  rámci opakujúcich sa interpelácií som sa snažila, 
aby sa na požiadavky a  problémy obyvateľov nezabúdalo. Niekto-
ré sa nám spolu s  kolegami, poslancami, podarilo presadiť, no na 
realizáciu ďalších stále čakáme. Ďakujem vám za dôveru, ktorú ste 
mi v tomto volebnom období dali.  Do nového volebného obdobia 
budeme potrebovať veľa síl a nečakajú nás ľahké rozhodnutia. Budú 
nám chýbať skúsení poslanci a nahradiť ich nebude ľahké. Moje pri-
ority naďalej zostávajú zabezpečenie bezbariérového prístupu do 
zdravotného strediska a všetkých budov v správe obce, dohliadnutie 
na efektívne míňanie fi nancií a riadenie investičných projektov, sta-
bilná podpora športu v našej obci, konzistentné riešenie problémov 
občanov tak, aby na každý dotaz alebo problém dostal občan odpo-
veď. V zastupiteľstve chcem byť stále aj vaším hlasom a presadzovať 
záujmy občanov.



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 10

PhDr. Mgr.  Zuzana Kúdelková, 
kandidátka na poslankyňu VÚC BBSK za okres Brezno

Spolu ako kandidátka  sa zhodujem s názorom, ktorý poznamenal kandidát na predsedu BBSK, Maroš 
Čupka: „Náš kraj má bohatú, hrdú históriu a ešte bohatšie prírodné zdroje. Máme na čom stavať, no mu-
síme zabezpečiť rovnomerný rozvoj a zamerať sa na najslabšie regióny, pretože tak, ako sa vraví, reťaz 
je taká silná, ako silný je jej najslabší článok.“
Programové priority kandidátov hnutia Socialisti.sk vo voľbách do BBSK:
 prinavrátenie dôstojného života v každej obci pomocou obnovenia tradičnej miestnej výroby a zalo-
ženia lokálnych trhov na princípe „z dediny do mesta“,
 zakladanie sociálnych výrobných a poľnohospodárskych podnikov,
 využiť potenciál duálneho vzdelávania a zlepšiť prostredie na školách tak, aby žiaci rozvíjali svoje 
zručnosti priamo v podnikoch v okolí a budovali si vzťah k tradičnému remeslu a poľnohospodárstvu, 
aby nemuseli opúšťať svoje rodisko,
 vznik nájomných sociálnych bytov,
 rozvoj a obnova verejnej dopravy za pomoci ŽSR a ZSSK a založením dopravného podniku vo vlast-
níctve kraja (podľa úspešného projektu Ústeckého kraja v ČR),
 zlepšenie sociálnej starostlivosti o seniorov,
 a snaha politicky posilniť kompetencie kraja, aby sa VÚC chápal ako medzistupeň medzi vlá-
dou a ľuďmi. 
Rozhodla som sa kandidovať na poslankyňu VÚC BBSK, aby som mohla pomôcť zrealizovať a zveľaďovať hlavne HOREHRONIE a re-
gión BREZNO.  
 Ďakujem za vašu podporu a hlasy.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Tak, ako každé štyri roky, opäť sa nám zvo-
lebnieva a  na povrch sa pretláčajú cha-
rakterové črty kandidátov, či už úprimné 
s  jasnými zámermi, alebo tie také klasic-
ké populistické – inými slovami – faloš-
né a  akurátne, vyhovujúce na získanie si 
a opantanie voličov. 

Nezabúdajme na výrok Ľudovíta Štúra, kto-
rý jasne hovorí:
,,Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často ska-
zený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“
Čo myslíte, je to tak? 
Odpoviem vám, VERU TAK!!!

Totižto ani komunálne voľby by nemali byť 
podceňované. 
Zasadnutie do starostovského kresla zna-
mená prevzatie zodpovednosti za ľud, jeho 
kultúru a kvalitu. O reprezentácii obce a jej 
zveľaďovaní ani nehovorím.
Každý jeden človek, pristupujúci k volebnej 
urne s  hlasovacím lístkom, by si mal plne 
uvedomiť, že si vyberá  „vodcu“ na štyri 
roky, a nie na štyri hodiny, mesiace, či dni. 
Taktiež aj kandidát by si mal byť plne vedo-
mý, do akej úlohy sa hrnie. 
Štyri roky, to je dosť dlhá doba (niekedy aj 
krátka), aby obec pod novým vedením - 
bud´ napredovala, stagnovala, alebo zaží-
vala tzv. regresiu – vracala sa v čase. 
A  preto by mal mať každý kandidát veľmi 
dobre premyslené kroky, ako a  čo ďalej, 
aby sa nenaplnili tie dve horšie možnosti 
z troch. 
Dôležité je uvedomiť si, čo vlastne od sta-
rostu obce očakávame.

Tak čo teda? 
Väčšina občanov ani nevie. Niektorí pristu-
pujeme k voľbám len preto, aby sme podpo-
rili  „kamaráta“, pretože veľmi túži  po oble-
kovej robote. 
Ale má na to aj predispozície? 

Túžime po vyriešení vecí, ktoré majú tuhý 
koreň, ale poväčšine zakopaný niekde úplne 
inde, a nejde ho len tak ľahko vytiahnuť. 
A nevyrieši to ani šufl ík plný peňazí. 
Dokonca to nevyrieši ani neprestajné ohová-
ranie a rozširovanie nepravdivých informácií 
zo strany občanov alebo večných vyrývačov. 
Ponižovaním iných sa predsa vyššími nesta-
neme.

Ak si ľudia zvolia zmenu, znamená to, že 
nie sú s niečím dlhodobo spokojní. Vidia, že 
v systéme sú očividné diery alebo medzery, 
že niečo nie je v poriadku a nefunguje to. 
Problémy sa často zametajú tam, kde to ne-
vidno – jednoducho – pod koberec.
A viete, čo musí urobiť novozvolený starosta 
s tým neporiadkom? 
Vymiesť a vyniesť. 
Až potom sa môže pustiť do dôležitých 
zmien, po ktorých občania tak veľmi túžia. 
A na to je veru niekedy tá štvorročná doba 
skrátka – krátka. 

Samozrejme, nezáleží len na starostovi obce, 
aké zmeny sa v obci urobia. Potrebuje na to 
aj podporu poslancov, ktorá je v  mnohých 
prípadoch veľmi chabá.
Preto sa zamyslite aj nad tým, koho si po-
sadíte do poslaneckej stoličky, pretože ak 

poslanci nemajú hlasovať za zmeny po 
ktorých túžite, na čo sa teda hrnú do tejto 
pozície?
Podkopávať nohy? Získať spoločenský sta-
tus bez náznaku záujmu vo vyriešení prob-
lémov?

Nezabúdajme, že my, ľudia, často bývame 
slaboduchí a  ľstivými rečami nám niektoré 
osoby dokážu dokonale pomasírovať nielen 
uši, ale aj mozog.
Také lži sú nielen záťažou pre pamäť, ale aj 
odrádzajú a  podkopávajú dôveru na dlhú 
dobu.
Preto touto cestou radím aj kandidátom, 
nielen občanom, aby si dobre zvážili, akú 
cestu si zvolia, pretože po nej budú kráčať 
už navždy a za sebou budú ťahať všetko to, 
čo týmito lžami spôsobia nielen sebe, ale aj 
svojej rodine a  blízkym a  v  neposlednom 
rade aj človeku, voči ktorému tieto lži mie-
ria. 

A na záver bodka malá. 
Vyberajte triezvo a premyslene, so zdravým 
rozumom a bez ovplyvnenia: aby človek, 
ktorého si zvolíte za starostu, odrážal kvality 
ľudu.
Aby ste sa nemuseli hanbiť a  prehĺtať hor-
kú a ťažkú hrču s kyslým výrazom v tvári pri 
každom stretnutí s budúcim pánom staros-
tom a poslancami. 

Dovidenia a veľa zdaru!

Anton Kučera
váš pravdovravný občan

Volebný zvon už bije 
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Práve v tomto období si pripomíname 78. výročie 
vyhlásenia Slovenského národného povstania. 
Slovenské národné povstanie bolo bojom za 
slobodu a nezávislosť. Zároveň jednoznačne de-
monštrovalo vôľu národa vziať osud do vlastných 
rúk a biť sa za hodnoty, ktoré vyznával. Aj v našej 
rodine sme mali priamych účastníkov SNP. Bol to 
len 18-ročný Ján Kúdelka, ktorý odišiel k partizá-
nom 10. augusta a za ním 22. augusta aj Marek 
Žabka. Nepovažovali sa v  tom čase za hrdinov, 
len boli presvedčení o správnosti svojho konania: 
nečakať na iných a  podieľať sa na oslobodení 
svojho rodného kraja. Svojím konaním nám oni 
a  tisíce ďalších, ktorí sa pridali do národnooslo-
bodzovacieho boja, zanechali tri dôležité odkazy: 
Prvým odkazom je obrovská zodpovednosť ľudí, 
ktorí 29. augusta 1944 zobrali do rúk zbrane. 
Nechceli čakať, že za nich vyrieši situáciu niekto 
iný. Oni boli práve tí, ktorí sa rozhodli nastaviť 
hrude okupantským guľkám.
Druhým odkazom je obrovské hrdinstvo, pretože 
vedeli, že splnenie si zodpovednosti ich môže stáť 
život a v slovenských zákopoch a lesoch sa reálne 
zomieralo. Nebola to žiadna počítačová hra, ale 
skutočný zápas o holý život. A mnohí z tých, ktorí 
vojnové besnenie prežili, ešte mnoho rokov trpeli 
svojimi zraneniami alebo sa s hrôzou strhávali zo 
sna, budení scénami, ktoré boli nútení prežiť.
Posledným a tým najdôležitejším odkazom je 
skromnosť tých, ktorí sa napriek všetkému pre-
žitému utrpeniu necítili byť hrdinami. Chcem im 
však dnes, aj z tohto miesta povedať, že hrdinami 
boli práve oni. Slovenský národ im má za čo ďa-
kovať. A nielen im, ale všetkým tým desaťtisícom, 
ktorí sa, žiaľ, dnešného dňa nedožili. Mnohí z nás 
si dnes nevieme predstaviť, že sa niekto tvárou v 
tvár smrti rozhodne povýšiť boj za slobodu nad 
svoj vlastný život. Zviedli existenčný zápas so 
zlom. Vďaka nim bolo vtedajšie Československo 
prijaté medzi víťazov druhej svetovej vojny a vďa-
ka nim sa skončilo najhoršie hromadné zabíjanie, 
aké kedy svet spoznal. Veľká vďaka patrí obeta-
vým Slovenkám a Slovákom, ktorí našim partizá-
nom pomáhali. A ja, ako Valašťan, som poctený 
tým, že aj naši obyvatelia sa priamo zapojili do 
tohto odboja. Sláva a česť pamiatke všetkým 

   8. 1. 2022 umrela pani Veronika Belasá, kto-
rá sa narodila 13. novembra 1931 vo Valaskej 
rodičom Amálii a  Štefanovi Bánikovcom. 
V našom hlásniku sme sľúbili, že jej pohnu-
tý život v detstve, tiež život jej rodiny si pri-
pomenieme v rámci Spomienok na SNP. Zo 
životopisu, ako ho predložila rodina, vyberá-
me:
   Jej radostné detstvo sa skončilo príliš skoro. 
Začiatkom 2. svetovej vojny ochorela na tý-
fus. Pri umierajúcom dieťati, ktorému lekári 
nevedeli pomôcť, sa modlili – pán farár, uči-
teľ a všetci príbuzní. Poslednou nádejou pre 
dieťa bol židovský lekár, Alfréd Strellinger 
z Hronca. Tomu sa podarilo vrátiť ju späť do 
života. Ani sa mu nestačila poďakovať za zá-
chranu, fašisti ho v roku 1944 pripravili o ži-
vot aj s rodinou. 
   Tak, ako všetci Valašťania, aj rodina Veroniky 
si vytrpela svoje počas SNP a počas precho-
du frontu. Keď sa front na dlhých sedem týž-
dňov zastavil v chotári obce, ľudia sa ukrývali 
v  pivniciach. Už len jedenásť dní chýbalo 
do oslobodenia obce, keď si zatúlaná mína 
našla cestu na dvor rodiny Bánikovej, rovno 
predo dvere, odkiaľ práve vyšli chlapi, otec 
a  starý otec. Veronika videla cez otvorené 
dvere umierať svojho otca. Starý otec bol ra-
nený, dom rozbitý. Zo šoku sa spamätávala 
dlhú dobu. Starý otec prevzal starostlivosť 
o dcéru aj vnučku.
   Keď sa v septembri 1951 vydala za Jána Be-
lasého z Brusna, manželom sa narodila dcéra 
Lýdia a  dcéra Veronika. Za ulicou postavili 
nový dom, kam sa presťahovali aj so starým 
otcom a matkou Amáliou, o ktorých sa prí-
kladne starali až do ich skonu.

Vážení čitatelia!
   Toľko zo spomienok  na život pani Veroni-
ky Belasej. Mnohí z nás mladších si nevedia 
ani predstaviť, čo museli ľudia prežívať po-
čas vojnových rokov, počas SNP a neskôr aj 
počas normalizácie po roku 1948, keď prišli 
k  moci komunisti. Veľa krutej nespravodli-
vosti si museli prežiť naši predkovia a nikomu 
isto ani vo sne nenapadlo, že niečo podobné 
budú naši ukrajinskí susedia prežívať v roku 
2022, v 21. storočí. A nielen na Ukrajine.
   Človek je zdá sa nepoučiteľný. Treba nám 
len veriť, že pravda a dobro v konečnom dô-
sledku zvíťazia nad zlom, nastane vyrovna-
nie a  medzi ľuďmi konečne zavládne láska, 
pokoj a mier, začnú si vzájomne zmysluplne 
pomáhať, naprávať krivdy, stavať zničené.  
Vše obsiahla pomáhajúca láska rozprestrie 
nad svetom svoje ochranné krídla a ľudstvo 
sa spoločne bude snažiť zachrániť tento 
svet, planétu Zem, ktorú dlhé roky svojimi 
nevhodnými aktivitami systematicky  devas-
tovalo.
   Rozsievajme spoločne lásku a  vykvitne 
nám radosť, šťastie, mier.

Za RR M. Pacerová 

Veronika Belasá 
v Spomienkach na SNP

78. výročie SNP
účastníkom, ktorí dnes už nie sú medzi nami.
 
Vážené dámy, vážení páni,
na sociálnych sieťach sa dnes otvorene šíria prí-
spevky podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou 
propagandou vnášajú do spoločnosti chaos. 
Prekrúcajú historické súvislosti a tvária sa, ako-
by boli viac záležitosťou názorov ako faktov. 
Extrémisti pritom prejavujú čoraz väčšiu sofi s-
tikovanosť, zjemňujú svoju rétoriku, maskujú ju 
do tradičných či ľudových hodnôt a pri svojich 
politických ambíciách sa snažia vplývať najmä 
na mladých ľudí.
Veďme preto, prosím, mladých doma, v rodinách 
a školách k tomu, aby chápali, kam môže dospieť 
nenávisť a učme ich tolerancii. Vysvetľujme im, že 
v druhej svetovej vojne bola defi nitívne porazená 
ideológia, ktorá sa snažila o ovládnutie sveta, a 
nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto pod-
radná rasa. I to, kto nemá právo na život. V duchu 
tohto poučenia sa dnes musíme stavať na odpor 
každej ideológii, ktorej predstavitelia sa neštítia 
ničiť všetko, k čomu pociťujú nenávisť.
Sloboda je slovo s hlbokým obsahom. Skutočná 
sloboda však tkvie aj v ochote niesť zodpoved-
nosť - zodpovednosť za budúcnosť, za iných, hoc 
aj neznámych ľudí. Naši predkovia sa postavili 
na odpor aj preto, lebo vedeli, že budúcnosť v 
neustálom strachu a prenasledovaní sa nedá 
nazvať životom. Títo ľudia mali tiež svoje túžby 
a sny o slobodnom živote. Mali svoje rodiny, ku 
ktorým sa už nikdy nevrátili. Doma po nich ostali 
vdovy a siroty. Matky a otcovia, ktorí sa nedočkali 
návratu svojich synov. Nech je pripomienka 78. 
výročia Slovenského národného povstania pre-
dovšetkým vyjadrením našej vďačnosti za obete, 
prinesené pre naše dobro, život a slobodu.

A ja vám chcem všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, 
naozaj úprimne a zo srdca poďakovať, že ste sa 
prišli pokloniť hrdinstvu tých, ktorí bojovali a pad-
li za našu slobodu.

Česť ich pamiatke!
Ing. Peter Bánik

predseda MO SZPB
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V prvú júlovú sobotu sa v Brezne uskutočnil 

druhý ročník festivalu Mladé talenty v Brezne, 

ktorý je zameraný na prezentáciu detských a 

mládežníckych dychových orchestrov. Festi-

val začal v roku 2018 a druhým ročníkom po-

kračoval po pandemickej prestávke. Na tomto 

festivale organizovanom priateľmi, dychov-

kármi z Brezna, v spolupráci s mestom Brezno 

a Združením dychových hudieb Slovenska 

sa predstavili najlepšie detské kolektívy na 

Slovensku. Sme radi, že sme ako hosť mohli 

spríjemniť večer na breznianskom námestí v 

rámci tohto festivalu.

Vlaňajšia Prázdninová veselica bola úspešná, tak sme sa pustili do or-
ganizovania Prázdninovej veselice aj tento rok. Zúčastnení hostia môžu 
posúdiť, či sa nám to podarilo a či budeme pokračovať aj v budúcom 
roku. Ďakujeme všetkým hosťom, ďakujeme všetkým sponzorom.

Členky MS ČK

Prázdninová veselica 

Letné účinkovanie Tanečného orchestra Valaská

Vlani sme boli pozvaní na účinkovanie do 

obce Teplička nad Váhom, no pre covid sa 

podujatie nekonalo. Na druhý pokus to vyšlo, 

a tak sme 25. augusta zavítali do tejto peknej 

obce a predstavili nás, našu hudbu a našu 

obec na obecných Slávnostiach Matky Božej 

na námestí tejto obce. Dobre sa o nás posta-

rali, dobre sa nám hralo, spevákom sa dob-

re spievalo. Najbližšie nás nič nečaká, a tak 

máme čas pustiť sa do nacvičovania nových 

pekných skladieb.

R. Hlaváčik

Tanečný orchester Valaská
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POĎAKOVANIE
Drahí Valašťania,
dovoľte mi poďakovať za možnosť zastupovať vás 
vo volebnom období 2018 - 2022 ako poslanec 
obecného zastupiteľstva v našej obci. Od začiatku 
som pôsobil ako predseda Komisie životného pro-
stredia, ochrany prírodných hodnôt a  poľnohos-
podárstva pri OcZ Valaská. Potom neskôr som bol 
zvolený za predsedu Komisie športu pri OcZ Va-
laská. Ďakujem členom spomínaných komisií ako 
aj referentom za spoluprácu - naša cesta nebola 
vždy jednoduchá, ale myslím si, že sme spoloč-
ným úsilím urobili všetko preto, aby bol za našimi 
stretnutiami jasný výsledok pre rozvoj obce a spo-
kojnosti občanov. Byť poslancom je veľmi ná-
ročné, je to robiť rozhodnutia, kroky, ktoré sa nie 
vždy stretnú s pozitívnou spätnou väzbou, ale ja 
som vďačný za každý jeden postreh, za spoločné 
rozhovory, za možnosť sa vzájomne spoznávať. 
Prajem všetkým vám, aby sme si spoločne vybrali 
starostu obce a poslanecký zbor, ktorý bude našu 
obec nielen reprezentovať, ale bude podnikať kro-
ky a smerovanie k tomu, aby sa nám tu všetkým 
žilo tak, ako sa patrí. Čo ešte dodať? Odpustite mi, 
ak som vám ublížil, nepochopil vás, nesplnil vaše 
očakávania, či som vám nepomohol, snažil som 
sa tak, ako som vedel. Náš spoločný cieľ je naša 
OBEC!

PaedDr. Matúš Magera, poslanec OcZ Valaská

 V pondelok bol  veľký deň, splnil sa nám tajný sen.

Všetci sme sa stretli v tábore Bahniatka.

Cesta na Lipovú bola hravá, na jej konci 

nás čakala strava.

Veľa sme sa naučili, dobre sme sa spoznali, zo 

žiadnej úlohy sme strach nemali.

Úpal očí trápil Maxima, súťažili sme až do maxima.

V utorok sme plávať boli, 

do Kováčovej si namočiť nohy.

V ten deň meniny Ninka mala, sladkosti 

nám všetkým dala.

V stredu veľká paráda, hrnčiarsky kruh nás ovláda.

Misky sme si vyrobili,  veľa sme sa naučili.

Veľmi sa nám darilo, lebo nás to bavilo.

Ďalší deň smer  Donovaly, všetci sme sa radovali, 

na autíčkach jazdili, kolená si rozbili.

Domčeky malé pre nás pre deti, čakali sme, 

kto skadiaľ vyletí.

A je tu posledný deň, rozlúčka veľká už nastala, 

dúfam, že o rok stretneme sa rovnaká zostava.

                                                                                Deti z tábora

Leto a prázdniny sa blížia ku koncu. Aj v tomto roku Občianske združenie Bahniatka organizovalo pre 

deti z Valaskej a blízkeho okolia denné letné tábory. Prázdninovú zábavu si počas tohto leta užilo skoro 

80 detí v troch táborových turnusoch. Každý jeden bol zameraný na inú tému. V prvom týždni sa deti 

vžili do role umelcov a spolu s tromi animátorkami a tromi pedagogickými vedúcimi bližšie spoznali 

jednotlivé druhy umenia: výtvarné, hudobné aj literárne. Počas jednotlivých dní spoznávali umelecké 

diela a vďaka inšpirácii a svojej kreativite si vytvorili vlastné. Uprostred týždňa nás navštívili hrnčiari 

z MS keramik z Polomky, ktorí priniesli so sebou okrem pozitívnej energie aj dva hrnčiarske kruhy. Po 

úvodnej inštruktáži a ukážke mali deti možnosť si túto prácu vyskúšať a vytvoriť si vlastný výrobok, ktorý 

im po vypálení a  glazovaní bude pripomínať tvorivé doobedie. Nespútanej  zábave boli venované celo-

denné výlety do Holidayparku Kováčová a do detského mestečka Donovalkovo. Záver týždňa bol veľ-

kolepý. Deti  pripravili pre svojich rodičov vernisáž. Okrem vlastných výtvarných dielok sa predstavili aj 

spoločným táborovým tancom a vtipnými básničkami zachytávajúcimi zážitky z táborového týždňa.

Druhý  turnus tábora s OZ Bahniatka bol venovaný olympionizmu a olympionikom. Tento turnus bol 

určený pre deti vo veku 10 až 13 rokov. Celý  týždeň bol veľmi dynamický, aktívny a športovo ladený. At-

mosféru olympijských hier sme si mohli  zažiť vďaka podujatiu EYOF - olympijské hry mládeže v Banskej 

Bystrici.  Obohatení o zážitky si deti vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť pri Bowlingu v Osrblí, plávaní v Holi-

dayparku Kováčová a v Bounceparku v Banskej Bystrici. Stmelenie kolektívu prebehlo okrem denných 

aktivít aj vďaka prespávačke a noci odvahy v predposledný večer. Za zábavou a poznaním sme sa vybrali 

do novootvoreného Red cars múzea v Brezne a týždeň sme zavŕšili chutnou pizzou a zmrzlinou v Lopeji.

Ani sme sa nenazdali a už sme vítali ďalšie deti v treťom a zároveň tohtoročnom poslednom 

táborovom turnuse. Tento bol venovaný téme svetobežníci. Deti hneď v prvý deň spoznali jed-

notlivé svetadiely. Rozdelení   do skupín sa vydali cestou spoznávania na Lipovú. Počas cesty pl-

nili rôzne úlohy a po ich splnení na nich čakala v cieli sladká odmena. Každé dieťa si vyrobilo svoj 

vlastný pas s portrétom a odtlačkom prsta, do ktorého počas týždňa získavalo pečiatky.  Okrem 

spoznávania cudzích krajín a ich metropol sme spoznávali aj Slovensko. Navštívili sme Ková-

čovú, Brezno a Banskú Štiavnicu. V tvorivom ateliéri deti pracovali ako včeličky a vytvorili si nie-

koľko výrobkov na pamiatku. V blízkosti Banskej Štiavnice sme navštívili Aves park, kde deti za-

žili blízky kontakt s dravcami pri ukážke sokoliarstva a mali možnosť vidieť zvieratá z mnohých 

kontinentov pri prehliadke mini ZOO. Záver týždňa bol opäť v znamení pizze. Obľúbená talianska 

pochúťka ukončila tretí táborový turnus a tento obed bol vyhlásený za najlepší z celého týždňa.

Opäť   vďaka precízne pripravenému programu a aktivitám si aj v tomto roku deti od-

niesli množstvo zážitkov, nových kamarátstiev, zručností a poznatkov. Touto ces-

tou ďakujem za spoluprácu pedagogickému dozoru a tvorivému tímu Monike Polia-

kovej a Zuzke Ottingerovej, ako aj animátorkám Lucii Troligovej, Zuzane Malčekovej, 

Karolíne Giertlovej.   Veľké poďakovanie patrí aj obci Valaská, ktorá podporila táborové aktivity 

poskytnutím priestorov zrkadlovej sály v obecnom kultúrnom dome a BBSK za fi nančnú podporu.

S víziou zábavného a poznania plného leta 2023 sa už teraz teším na stretnutie možno aj s vašimi 

deťmi.                                                              

  Mgr. Silvia Križianová, predseda OZ Bahniatka

Vážení občania Valaskej, vážení čitatelia náš-

ho hlásnika!

   Ak nájdete medzi svojimi fotografi ami, naj-

mä tými staršími, po vašich starých a prasta-

rých rodičoch  zaujímavé fotografi e, týkajúce 

sa Valaskej a jej okolia z minulosti, ako vyze-

rala  v začiatkoch, o rôznych zvykoch a podu-

jatiach, prineste ich, prosíme vás, na OÚ, kde 

ich preskenujeme, fotografi e vrátime a  s  va-

ším dovolením použijeme pri rôznych obec-

ných podujatiach, slávnostiach, zvykoch.  

  Ďakujeme!

Redakčná rada

TÁBOR 2022

LETO S OZ BAHNIATKA
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O CESTÁCH SLOVENSKOM
Minulý školský rok sme zakončili vernisážou 
rozsiahlej záverečnej výstavy. Na výstave, 
ktorá trvala do konca augusta, tak mohli 
návštevníci domu kultúry vo Valaskej vidieť 
nielen záverečné projekty našich absolven-
tov, ale aj prácu celého výtvarného odboru. 
Bola to výstava a v podstate aj výsledok našej 
celoročnej výtvarnej cesty dejinami a zau-
jímavými miestami Slovenska.
Kým počas letných mesiacov naša výstava 
ponúkala návštevníkom zaujímavé pohľady 
na našu úžasnú krajinu plnú kras a histórie, my, 
výtvarníci zo ZUŠ-ky sme ako každý rok letné 
dni strávili na objavných cestách a tie úžasné 
miesta sme zažili a spoznali na vlastné oči. 
Ak by som to vzal chronologicky, ako v prúde 
čias vznikali nenápadné unikáty nášho 
malého-veľkého Slovenska, tak toto leto sme 
napríklad navštívili výnimočné archeologické 
lokality s  nálezmi z  prvohôr a  druhohôr. Či 
uč je to Lisková a Martinček pri Ružomberku, 
Červená skala pri Podbieli alebo mnohé iné 
miesta, pozorné oko návštevníka môže nájsť 
nesmierne množstvo fosílií z  čias, keď naše 
územie bolo ešte dnom pravekého mora.  
Samozrejme, že počas leta sme navštívili aj 
množstvo hradov, rozprávajúcich napínavé 
príbehy obrancov a  dobyvateľov z  dávnych 
čias a  zlatým klincom bol pre nás výstup na 

Leto výtvarníkov zo ZUŠ-ky

vrch Sitno. Od čias praveku tu bývalo mocné 
hradisko. Nádherné výhľady do celej okolitej 
krajiny, ktoré dnes ľudia obdivujú, tým dávnym 
obyvateľom ponúkali pocit istoty. Preto tu ešte 
v stredoveku stál mocný hrad, z ktorého dnes 
už síce veľa neostalo, no jeho rozvaliny ponú-
kajú človeku s fantáziou nekonečné množstvo 
predstáv.

V PODZEMÍ, ALE AJ V ĎALEKÝCH KRAJOCH
Tento rok sme viackrát zablúdili aj do 
podzemia. Gombasecká jaskyňa a  jaskyňa 
Domica nám predviedli úžasné dielo prírody. 
V  rozsiahlom podzemnom kameňolome Bar-
langy a v štôlni Bartolomej v Banskej Štiavnici 
sme pre zmenu obdivovali nesmiernu vynalie-
zavosť a vytrvalosť našich predkov snívajúcich 

o pokladoch pod zemou.
Našou najväčšou výpravou tohto leta bolo 
augustové Chorvátsko. Za deväť dní sme 
navštívili množstvo úžasných mies na ostrove 
Krk a  na polostrove Istria. Slávna Pula nás 
svojimi pamiatkami vtiahla do čias starovekých 
Rimanov, a keďže sme boli pomerne blízko aj 
ďalšiemu výnimočnému miestu, jeden celý 
deň sme strávili v slávnych Benátkach. 

POZÝVAME NA VÝSTAVU
Ako každý rok, aj túto jeseň pre návštevníkov 
Domu kultúry vo Valaskej pripravili členovia 
ArtSpoločenstva EXZU zaujímavú výstavu. Táto 
šiesta spoločná výstava absolventov, bývalých 
žiakov a priateľov výtvarného odboru ZUŠ Va-
laská, má tentoraz podtitul „VODA“. Jednotliví 
autori z  oblasti maľby, kresby, grafi ky či fo-
tografi e na slávnostnej vernisáži v  piatok 16. 
9.  predstavili svoje práce a  návštevníci túto 
našu rozsiahlu výstavu môžu vidieť do konca 

novembra 2022. Srdečne vás pozývame.
Mgr. Rastislav Turňa 



späté kultúrne zvyky a  tradí-
cie. Možnosť poukázať na 
rôznorodosť umenia a  krásy 
krojov a  byť hrdí na svojich 
predkov, ich dedičstvo a dať 
najavo svoju poctu remesel-
níkom i  bežným ľuďom, ktorí 
uchovávajú a  s  hrdosťou nosia 
slovenské ľudové kroje. 
Na záver sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili a  užili si Deň 
kroja spolu s  nami. Veľký obdiv 
a vďaka!

Rozlúčim sa ver šami z  knihy 
Poézie v krojoch:
Dávne piesne pamäťou sa vinú,

ešte hučí hrdlo fujary.
Zakotvená v hrude tvojho činu,

myšlienka mi dýcha do tvári.

Chleby jej ma dlho živiť budú
až po starôb múdru inovať:

aká sila – spievať svojmu ľudu!
  Aká sila – úsmev darovať!

  (M. Rúfus, P. Brenkus)

Adam Lenčo, žiak 9.ročníka
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A  korunou tejto krásy sú naše 
ľudové odevy - kroje. Nie nadar-
mo sa hovorí, aký kroj, taký kraj. 
Kroj, teda tradičný odev roľníckej 
spoločnosti, bol viazaný na dedi-
nu, región, na špecifi ckosť danej 
oblasti. Jeho pôvab a  krása je 
základom kultúry Slovenska. Far-
by, vzory a symboly, ktoré vklada-
li šikovné ruky našich babičiek 
a prababičiek do výšiviek svojich 
krojov, sú dušou a  ženskou en-
ergiou, ktorá nám otvára cestu 
k  spomienkam na našich pred-
kov.
Ale prečo by sme si vlastne 
mali pripomínať to, ako žili 
ľudia v  minulosti? Pretože 
veľa krásnych vecí a  tradícií sa 

Keď som sa rozhodla napísať tento krátky 
príspevok do VH, máme v  materskej škole 
za sebou ešte len prvý školský týždeň. A aký 
bol? Rodičia privádzali svoje deti do mater-
skej školy s  obavami, niektorí si pri rozlúčke 
s nimi aj poplakali, ich obavy boli oprávnené. 
Bude sa v materskej škole moje dieťa cítiť isto 
a  bezpečne, nebude dlho plakať, zvykne si 
na nových kamarátov, pani učiteľky? Otázok 
bolo veľa. Chcem uistiť všetkých rodičov, že 
ich deťom vytvoríme bezpečné a  láskyplné 
prostredie, ak ich bude treba pohladiť, pohla-
díme, ak ich bude treba povarovať, povaruje-
me, nachováme, dáme im všetko to, čo budú 
potrebovať, ale hlavne im dáme lásku a poro-
zumenie. Postupne si zvyknú na nové prostre-
die a  budú do škôlky prichádzať s  radosťou. 
Detí je veľa, hlavne tých najmenších, ktoré by 
potrebovali byť v  menších skupinách. Je to 
pre ne a pani učiteľky veľmi náročné. Ja verím, 

Zo života materskej školy
že na konci septembra to už budú zohraté ko-
lektívy detí a rodičia si už ani nespomenú, že 
ich ratolesti plakali. Prvý týždeň nás prekvapil 
aj zvýšenou chorobnosťou detí a pani učite-
liek. Rodičia už po dvoch dňoch hlásili u detí 
pozitivitu a verte či nie, odrovnalo to aj polo-
vicu pani učiteliek. Niektoré museli zabojovať 
s chorobou dlhšie, niektorým stačil na prelie-
čenie víkend. Pevne dúfame, že sa už neocit-
neme v situácii, kedy budeme musieť opätov-
ne zatvárať triedy, či nebodaj aj celú materskú 
školu. Preto chcem aj touto cestou apelovať 
na rodičov, aby svoje deti privádzali do ma-
terskej školy len zdravé, aby nepodceňovali 
soplík, či kašlík. Bude záležať na nás, ako dlho 
si dokážeme udržať našu pozíciu, prvý týždeň 
nás presvedčil o tom, že choroba si nevyberá 
ani čas, ani miesto. Dávajme pozor na zdravie 
našich detí.

   Mgr. Iveta Babčanová 

Deň kroja v ZŠ Jaroslava Simana
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja,

krásne i tie hory, kol teba, čo stoja, 

krásne je i nebo  nad tými horami, 

žehnám ťa, vítam ťa vďačnými slzami...

z  nášho „moderného“ a  zby-
točne urýchleného spôsobu 
života vytráca. Pamätám si, že 
presne s  naším príchodom na 
druhý stupeň prišla naša triedna 
pani učiteľka s  nápadom, ako si 
tieto krásne kultúrne zvyky pri-
pomínať, a je to práve Deň kroja.
Som hrdý na to, že túto ,,päťročni-
cu“ sme oslávili a  odštartovali 
horehronským ženským spe-
vom FOLKLÓRNEHO súboru 
Šumiačan a  ich svadobným 
vystúpením. Náš školský areál 
rozžiarilo množstvo krojovaných 
detí, učiteľov aj nepedagog-
ických zamestnancov školy. Mali 
sme možnosť vidieť prekrásny 
kroj z  Valaskej, heľpiansky, po-

horelský, detviansky či šumiacky. 
Žiaci našej školy sa v dnešný DEŇ 
vyučovali netradične, pretože na 
nich čakali  rôzne zaujímavé témy, 
napr.  včielky, naše kamarátky, 
čarovanie s  drôtom, beseda 
o  zvykoch a  tradíciách v našej 
obci, tiež zistili, že práca s  hli-
nou nie je vôbec jednoduchá 
a  tešiť sa mohli aj na zaujímavý 
výklad v  Pamätnej izbe vo Va-

laskej. Po takomto programe si 
všetci mali možnosť vychutnať 
výborný tradičný obed, ktorý 
pripravili naše šikovné a  krojo-
vané tety kuchárky. Čerešničkou 
bola výstava tradičných ľudových 
predmetov, ktoré sa kedysi dávno 
používali v kuchyni. Žiaci 9. roční-
ka tiež nelenili a  vítali všetkých 
žiakov a učiteľov v priestoroch ŠJ, 
kde sa o nich aj s láskou postarali.
Týmto dňom sme mali možnosť 
pripomenúť si neoceniteľnú 
krásu krojov, históriu a  s  ňou 



Mlieko od kôz chovaných 
na farmách uprostred čistej 
prírody možno označiť ako 
ekologické. My i napriek 
tomu pri výrobe produktov 
z  kozieho mlieka z  preven-
tívnych dôvodov  využívame 
pasterizáciu a rovnako našim 
odberateľom odporúčame 
surové mlieko pasterizovať.  
Pasterizácia je zahriatie mlie-
ka na teplotu asi 71,7 °C počas 
15 sekúnd. Takýmto spôsobom sa 
v mlieku síce zahubia prípadné cho-
roboplodné zárodky či baktérie, no 
zároveň sa v rámci možností čo najviac 
zachovajú pôvodné fyzikálne, chemic-
ké aj biologické vlastnosti mlieka.
U nás na farme takto upravené mlieko 
ďalej spracúvame na chutné produkty, 
napr.: syr, tvaroh, bryndzu, jogurt.
Najmä kozí syr je delikatesou. Má ne-
zameniteľnú chuť a je dobre strávi-
teľný, pomerne nízkotučný s nízkym 
obsahom cholesterolu. Kozie syry sa 
rozlišujú podľa stupňa zrelosti na mladé, 
zrelé a vyzreté alebo podľa konzistencie 
na nátierkové, mäkké, polomäkké a tvrdé. 
Zatiaľ vyrábame a  ponúkame čerstvý kozí syr 
v BIO kvalite, avšak našu ponuku syrov budeme postupne rozširovať. 
Prajeme vám dobrú chuť a na zdravie priatelia!
     rodina Križianová
Zdroje:
https://zchok.sk/plemena-koz/
https://primar.sme.sk/c/7971416/naco-je-dobre-kozie-mlieko.html 
https://www.mliekoshop.spol.sk/kozie-mlieko
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Milí Valašťania, pri nedeľnej prechádzke na Lipovú, cestou do kostola, 
či na cintorín určite neuniklo vášmu pohľadu postupne sa zväčšujúce 
stádo neobyčajných kôz na ulici Pod Hrbom. Na našej farme sme sa 
rozhodli pre chov plemena, ktoré je najmä vďaka chutnému mlieku 
a produktom z neho na Slovensku čoraz rozšírenejšie. 
ANGLONUBIJSKÁ KOZA  je mliečne plemeno vyšľachtené v 19. sto-
ročí krížením miestnych anglických kôz s orientálnymi plemenami. 
Plemeno je veľkého telesného rámca na vysokých nohách. Oblúkono-
sá hlava má typicky dlhé, široké a zvislé uši. Krátka srsť má nejednot-
né sfarbenie. Vyskytujú sa jedince bielej, smotanovej, svetlo hnedej, 
gaštanovej a čiernej farby, prípadne i strakaté. Toto plemeno sa vy-
značuje vysokou plodnosťou a vynikajúcou mliekovou úžitkovosťou s 
denným pôdojom 5 - 6 litrov mlieka pri vysokej tukovosti 4,8 % (roz-
pätie 3,7 - 6,7 %) a obsahu bielkovín 3,8 % (rozpätie 2,7 - 4,4 %). Mlieko 
je veľmi lahodné, bez typického kozieho zápachu. Okrem týchto vý-
znamných vlastností je kozie mlieko biologicky cenným a zdraviu 
prospešným nápojom.
Pozitívne pôsobí:
 na nervovú sústavu, jeho pravidelná konzumácia vedie k zníženiu 
nervozity, stresov
 ľuďom trpiacim migrénou pomôže vylúčenie kravského mlieka a 
výrobkov z neho a ich nahradenie mliekom kozím
 priaznivo pôsobí pri kĺbových ochoreniach
 zlepšuje imunitný systém a celkovú kondíciu
 významne reguluje vlhkosť pleti
 pozitívne pôsobí pri alergických ochoreniach kože
 významne prospieva pri ochoreniach tráviaceho traktu a pridruže-
ných orgánov (pečeň, pankreas), nakoľko má  zásaditejší charakter a 
vyššiu neutralizačnú kapacitu
 pôsobí ako prevencia nádorových chorôb - bolo spozorované, že 
organizmus kozy je schopný vytvárať si účinné protilátky, a preto koza 
neochorie na rakovinu

Šikovní ľudia, šikulkovia
   Mám to šťastie, že si môžem chodiť po obed 
do školskej jedálne v  ZŠ Jaroslava Simana. 
Ako bývalá učiteľka na tejto škole, toho času 
na dôchodku, bola som na takúto stravu zvyk-
nutá, chutilo a chutí mi. Okrem toho v školskej 
jedálni  pracujú milé žienky, priateľské, zhov-
orčivé, usmievavé a  občas, keď si idem po 
obed,  sa mi podarí prehodiť s nimi pár slov. 
A práve touto cestou som sa dozvedela, aký 
šikovný a pracovitý je pán zastupujúci školník 
Janko Molčan. Keďže ho tiež poznám tak-
mer odjakživa a  keď idem strednou cestou 
Pod Lipovú okolo ich peknej záhrady, 
kde má všetko svoje miesto, verím, že 
chýry o  jeho šikovnosti sú pravdivé. 
Takto o  pánovi školníkovi hovoria 
zamestnankyne školskej jedálne:

NÁŠ ŠIKOVNÝ ŠKOLNÍK

   Možno bude prekvapený on, ale-
bo tí, ktorí ho poznajú, ale o  takých 
šikovných ľuďoch ako je Janko Molčan 
treba hovoriť, písať:
- vodár, kúrenár, zámočník, elektrikár 
a  záhradník v  jednej osobe, školník, 
ktorého nám iné školy môžu závidieť,

FARMA POD HRBOM

Čo sa nedostalo do hlásnika v letnom čísle

- sme radi, že ho tu máme,
- je priateľský, za každú srandu,
- šetrný, zručný,
- nie je vec alebo problém, ktorý by nevyriešil, 
neopravil,
- ušetrí nám nervy, čas a  nemalé fi nančné 
prostriedky (keby sme volali fi rmu...),
- popremýšľa a príde s nápadom,
- je promptný. 
PS: niektorých ľudí by bolo dobré naklonovať. 

   Želáme mu, aby mu naďalej slúžilo 
zdravíčko, pretože sa tešíme z jeho prítom-
nosti, z  jeho pozoruhodných výsledkov 

a nápadov.
Doplnenie za vedenie školy:
   Všetci na škole si ho vážia, pre neho 
naozaj nič nie je problém. K  prianiu všet-
kého dobrého sa s  vďačnosťou pripájajú 
všetci zamestnanci školy.

   Pridávame sa aj my, z redakčnej rady, k pri-
aniu všetkého dobrého pre pána školníka. 
Veríme, že máme vo Valaskej takýchto ši-
kulkov viacej. Ak o  niekom viete, milí čitate-
lia, budeme radi, keď nám napíšete alebo 
sa prídete do obecnej knižnice porozprávať 
o vašom type.

DOPLNENIE
   P. Molčan len zastupoval pána škol-
níka, Jaroslava Adamca, ktorý bol na 
PN. Pre  nový školský rok mu zmluva 
končí. Bola to dobrá voľba, poveriť 
práve jeho zastupovaním. Úspešný 
nový školský rok želáme všetkým žia-
kom, ich učiteľom a všetkým zamest-
nancom školy. Samozrejme, nech sa 
darí aj pánovi školníkovi Jaroslavovi 
Adamcovi,  želáme mu veľa dobrých 
nápadov, odvahy a  sily na ich real-
izáciu.

Za redakčnú radu M. Pacerová
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Na hornom konci dediny, nad Skalkou, v časti 
zvanej Ihráč, sa po zrušení poddanstva usadi-
li rody Siládiovcov. Bývalý grunt (zhruba na 
mieste Hostinca pod Úbočou) opustili po veľ-
kom požiari. 
Rodiny, v ktorých sa rodilo viac synov, sa rozras-
tali, chceli sa osamostatniť. Priamo nad Skalkou 
si kamenný dom postavil Ján Siládi s manželkou 
Rózou, rod. Kúdelkovou. 
(Rodiny s  rovnakým priezviskom sa rozlišovali 
prímením. Tejto rodine prischlo, nevedno prečo, 
prímenie Nevinný.)
Ján bol pomerne majetný gazda (uvádza sa ako 
malostatkár). Manželom sa v  roku 1874 narodil 
jediný syn Jakub. Mládenec sa r. 1897 oženil s 
Máriou Orságovou,  ktorá pochádzala z osady pri 
sklárskej hute, s názvom Mikloš Falva. Spoznal ju 
vraj ako slúžtičku u notárovcov vo Valaskej. 
Siládiovci  Nevinní vlastnili pozemky, kravy, pár 
bielych koní, ktoré boli pýchou mladého gazdu. 
Do rodiny sa narodili dve dcéry, Rozália a Emília. 
Osud im nedoprial viac, len dva roky spolužitia 
s otcom Jakubom. Nevedno z akého dôvodu um-
rel a bola to tragédia aj pre starnúcich rodičov. 
U Siládich – Nevinných  slúžili pri statku (dobytku) 
a pri práci na poli mládenci, siroty Martin a  Ján 
Bánikovci. Ich nebohý otec, Jozef  Bánik s príme-
ním Kanko, pochádzal z dvora od Baňov. (Príme-
nie kanko s malým začiatočným písmenom som 
objavila pri jeho mene v daňovom súpise z roku 
1875. Bolo to vôbec prvé zapísané prímenie 
v tomto úradnom zozname obyvateľov Valaskej. 
V  roku 1877 už mali zapísané prímenia aj ďalší 
Bánikovci: hlavoš a  hungár . V tej dobe bývali aj 
títo na grunte u Baňov, dnes druhý dvor vľavo od 
hlavnej križovatky.)
Matka chlapcov Bánikovcov Kankovcov sa volala 
Mária a pochádzala z rodiny Kúdelkovej. 

Čo rozprávali pamätníci
O ŽIVOTE OBYVATEĽOV V ČASTI ZVANEJ „IHRÁČ“

Bola príbuzná, pravdepodobne sestra starej pa-
nej, Rózy Siládiovej Nevinnej (rod. Kúdelka). Pred-
pokladám, že keď chlapci osireli, zobrala ich tetka 
Róza k sebe do služby. Mladí sluhovia u Siládich 
spávali v maštali vo válove, do ktorého sa dávalo 
krmivo pre dobytok. V zime ich ohrievali hoviad-
ka a koníky svojím dychom.

AKO SA SLUHA MARTIN BÁNIK „KANKO“  
STAL GAZDOM

Po roku smútku oznámili svokrovci svojej ovdo-
velej neveste Márii, aby sa vydala za mladého 
sluhu Martina, že im dobre slúži a  pozná všetky 
pozemky v chotári, ktoré patria rodine Nevinných.
Okrem toho sa k majetku pričlenilo aj dedičstvo 
Martina Bánika Kanku po nebohých rodičoch. 
Aj keď sa mladá vdova Mária Siládi, rod. Orság 
v  roku 1900 vydala za Martina Bánika – Kanku, 
ľudia z  dediny ju vždy volali Nevinná, alebo Vr-
chovka. S novým mužom, o niečo mladším, mali 
spolu ešte päť detí. Najstarší bol syn Štefan, po-
stupne sa narodili dcéry Mária, Jozefína, Zuzana 
a najmladší syn Ján. 
Takto sa na Ihráč medzi Siládiovcov dostali 
Bánikovci. 

Ako žila rodina Bániková na Ihráči
Môj starý otec, aj otec spomínali, že sa tam od-
dávna chodili hrať deti z celého okolia. To môžem 
potvrdiť aj ja, veď tak to bolo aj v čase mojej mla-
dosti. Cez náš spoločný dvor prechádzali počas 
prázdnin na Skalku a na Hron všetky deti a mlá-
dež z  dediny. Brány na spoločných dvoroch vo-
ľakedy neboli.
V  minulosti, po roku 1900, keď sa stal gazdom 
Martin Bánik Kanko, žila rodina v pôvodnom ka-
mennom dome. Vchádzalo sa cez pitvor, v kto-
rom bola pec, kde sa varilo v hrnci na trojnožke. 
V  peci piekli raz do týždňa chlieb. Drevenými 
kľuchtami vykúrili aj časť pece v prednej izbe. 
(V Monografi i obce Valaská na strane 70 vľavo 
je zaznamenaný postup pečenia chleba v tejto 
rodine, podľa výpovede dcéry Martina Bánika, 
Jozefíny, ktorá sa vydala za Štefana Bánika s prí-
mením Hungár. Jej rozprávanie zapísal vo va-
laštianskom nárečí jazykovedec, profesor Gejza 
Horák.) 
V  prednej izbe boli okolo pece lavičky, na mú-
riku - prípecku sa dalo posedieť, zohriať, ako to 
vidíme v starých fi lmoch. Vedľa pece pod pova-
lou visel zavesený drúk, na ktorý si večer chlapi 
povešali súkenné kološne a  čuhy, aby sa im do 
rána presušili. Do južnej strany boli na izbe dva 
malé oblôčky. Pod nimi bol stôl, okolo neho lavi-
ce. Cez Vianoce mávali nad stolom o hradu zave-
sený vianočný stromček. Popri bočných stenách 
boli umiestnené postele s vankúšmi a perinami. 
Pitvor bol v strednej časti domu a z neho sa pre-
chádzalo do komory. Tam mali drevené maľova-
né truhlice, do ktorých si dcéry ukladali plátno, 
oblečenie, kroj. V  komore sa tiež skladovali po-
traviny. V štoku, drevenej truhlici, bolo nasypané 
zbožie (obilie), alebo múka. Na policiach býval 
chlieb, maslo, mlieko v mliečnikoch. V drevenom 
sude držali nasolené baranie mäso, bryndzu mali 
natlačenú v  drevených geletkách. Údené mäso 

a slaninu zvykli povešať na pôjde. Tam sa vyná-
šali krosná na tkanie plátna a pokrovcov a tiež ko-
lovraty a kúdele ľanu, keď nebola sezóna pre tieto 
práce. Od jari do jesene sa robilo na poli. Ľudia 
toho veľa v tých časoch nepotrebovali. V dome sa 
zdržiavali len matky s malými deťmi. Chlapi vča-
sráno museli obriadiť statok v maštali, zapriahnuť 
kone a ísť za poľnými prácami.  
Takisto dievčatá sa od rannej mladosti priúčali 
vtedajším ženským prácam. Vedeli variť, piecť 
chlieb, dojiť kravy, hrabať seno, sadiť, okopávať 
krumple a  zeleninu. V zime priadli a  tkali. Popri 
tom chovali hydinu, prasa. Prať chodili na Hron, 
keď zamrzol, tak na Teplicu na Studničke. 
Voda, to bol okrem skalnatej pôdy druhý prob-
lém na Ihráči. Do záhradky chlapi navozili úrod-
nej pôdy z inej lokality, no pre pitnú vodu chodili 
až na Studničku. Keď prišli do Valaskej odborníci, 
majstri studniari, využili to aj obyvatelia z Ihráča. 
Na vodu narazili vo veľkej hĺbke, možno na úrovni 
Hrona. Miesto pre kamennú studňu určili poniže 
cesty na Zahumnách a  hornom okraji Ihráčove 
dvora. Takto aj obyvatelia z okolia mali k nej prí-
stup.  
Keď mali dievčatá z Ihráča 12 rokov, odchádzali za 
slúžtičky do panských rodín na maďare.  V biede 
a trápení prežili rodiny bez mužov prvú svetovú 
vojnu. Práce mali všetci nad hlavu, tak si matka 
Mária zobrala do domácnosti slúžku, Jolanu z Ho-
rehronia. Otec Martin Bánik Kanko, keď porobil 
jarné práce na svojom, chodil za zárobkom. So 
svojím konským záprahom vozil drevo z  Hron-
čoka na Štiavničku. Keď boli kone staré, kúpil voly. 
V medzivojnovom období išla za slúžku do krčmy 
U Mihálikov dcéra Marka, moja stará mama. Ma-
jiteľka Rozália Chudíková bola prísna a  lakomá. 
Nedopriala ani svojej neteri, ďalšej slúžtičke, zho-
dou okolnosti tiež Márii Baníkovej od Valenzákov. 
Dosť sa naplakali, tak otec moju starú mamu 
zobral zo služby, starala sa o domácnosť a poľné 
práce, lebo matka už nevládala, chorľavela. (Mar-
ka od Valenzákov uprosila otca, aby ju dal do ško-
ly, aj sa stala učiteľkou, jednou z prvých v dedine.)
Keď synovia a  dcéry Martina Bánika Kanku do-
rástli do dospelosti, postupne sa poženili a povy-
dávali. To sa už v každej mladej rodine začal písať 
nový životný príbeh. 

   Mária Luptáková
Martin Bánik Kanko sa rád obliekal do kroja, na-
koniec ho v ňom aj pochovali.

Martin Bánik Kanko s manželkou a najmladším 
synom Jankom.
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SPOMIENKY
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 6. augusta sme si pripomenuli 25 rokov, čo 
nás tragicky opustil náš syn a brat 

Bohuslav Libič.
S láskou v srdci spomínajú mama, brat, sestry 

s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.  

,,Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach.“

Dňa 13. 3. 2021 uplynulo 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný

Ladislav Bielik.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra, 

vnučka, vnuk, nevesta 
a ostatná rodina.

Bolesťou unavená, tíško ste zaspali, 
zanechali ste všetkých, ktorých ste milovali.

Spinkajte sladko, snívajte svoj sen, 
sme pri vás v spomienkach každý deň.

Smútok a žiaľ stále v srdci máme,
s láskou a úctou na vás spomíname. 

Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 2. výročie 
odchodu do večnosti našej príbuznej

Melánie Kušpálovej.
S láskou spomínajú deti Mária a Peter s rodinami, 

sestra Mária, ostatná rodina, priatelia a známi. 

More lásky si so sebou vzal a hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba ostáva v nás.

Dňa 16. augusta by oslávil svoje 34. narodeniny náš milovaný 
synček, vnúčik, synovec, bratranec a kamarát

Miško Kováč
a dňa 24. augusta sme si pripomenuli smutné 

13. výročie, keď nás 
po tragickej nehode navždy opustil.

S láskou a bolesťou v našich srdciach spomínajú 
maminka, starká, otec, 

blízka rodina a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

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

Dňa 4. augusta sme si pripomenuli
smutné 5. výročie, kedy nás navždy

opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec

Michal Schön.
S láskou spom ínajú manželka a deti s rodinou.

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami,
ale v srdciach našich stále žiješ s nami.

Dňa 6. apríla sme si pripomenuli s bolesťou 
v srdci tretie výročie  úmrtia a 15. júla sme si 

pripomenuli nedožitých 70 rokov nášho drahého 
manžela, otca a starého otca

Vladimíra Macíka.

„S láskou v srdci stále spomíname.“ 

Dňa 24. 7. 2021 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustila 

Elena Hlinková, 
naša drahá mamička, starká, babička, sestra, 

švagriná.
Prosím, venujte jej tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú synovia, dcéry, 
vnuci, vnučky a ostatná rodina.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostáva dokorán.
Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten,

kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Dňa 29. 7. sme si pripomenuli tretie smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil syn, 

 synovec, brat, švagor a ujo
František Kúr ml.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 10. 10. 2022 si pripomenieme smutné 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 

manžel a otec
František Ovsaník.

S láskou a úctou spomína ma nželka, syn a krstná 
dcéra s rodinou.

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

 
Dňa 22. septembra si pripomíname 3. výročie 

úmrtia nášho drahého
Ivana Palidera.

S láskou spomínajú mama a sestry s rodinami.

Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.

Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo liekov, aby mohlo ďalej žiť.

Už ťa neprebudí slnko
ani krásny deň, na valaštianskom

cintoríne spíš svoj večný sen.

Dňa 20. augusta uplynulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, starý otec

Július Zelenčík.
 S láskou spomínajú dcéry Marcela a Eva s rodinou.

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Livka a Alenka, 
zať Miloš a vnúčatá Martinko s Katkou, Majka, Renko 

a celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.  
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NARODILI SA
Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Ako slák prebúdza v nás city,
ten malý plač i nežný detský vzlyk.
Pokojne spinká do vankúša skrytý,
pokojne spinká malý človiečik.

V ľudskom živote sú významné chvíle, na ktoré často spomína, 
v myšlienkach sa k nim s radosťou vracia a sprevádzajú 
nás počas celého života. Jednou z najradostnejších chvíľ je 
narodenie dieťaťa. 

V našej obci sa v mesiaci júl  a august narodili: 
Jasmina Pokošová, Michal Oravec, Fabrizio Eremiáš, 

Jonáš Motyka, Tobias Ferko, Laura Eremiášová, 
Nina Krivjanská, Alex Kurek 

Vitajte v našej valaštianskej rodine, rozkvitajte zdravím, 
silou, múdrosťou a láskou. Nech je váš život krásny, plný 
radosti a šťastia.

OPUSTILI NÁS
V knihe života je všetko napísané, všetko dané,
jej listy sú osudom prevracané,
až kým práve ten osud nerozhodne,
že je čas, aby sa kniha zavrela....

V knihe Neznesiteľná ľahkosť bytia autor napísal: „Na 
človeka vždy dopadne nejaké bremeno. Človek to bremeno 
unesie, alebo neunesie, padá pod ním, zápasí s ním, prehráva, 
alebo víťazí.“

V našej obci v mesiaci júl a august nás navždy opustili:
Peter Haluška, Jaroslav Barták, Lucie Stankovianska

Jozef Ďuriš, Helena Balogová, Helena Kocúrová
Miroslav Adamovič

Danka Králiková
matrikárka obce

MiMiroroslslavav AAdadamomovivičč
DDaDaD knknka a KKrKrálálálikikikovovááá
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Z kroniky našej obce Samota a osamelosť sú dva podobné pojmy, avšak z pohľadu nášho 
duchovného cítenia veľmi odlišné.

Pozrime sa najskôr na samotu – ticho.
Samota je dobrá, pokiaľ je človek sám so sebou v mieri, pokoji a má nejakú 
zmysluplnú činnosť.
Ale súčasne sme neustále obklopení hlukom, hudbou,  mobilom, počíta-
čom alebo sa stávame otrokmi zvukov z televízie. Často beháme po nákup-
ných centrách, vždy niečo hľadáme na našu ubolenosť,  z prepracovania.
Vonkajšie vplyvy, ktoré sú stále nástojčivejšie, nás stále oberajú o schop-
nosť počúvať náš vnútorný hlas. Ako keby sme si nechceli uvedomiť, že 
práve ticho je ten stav, ktorý nám najviac môže pomôcť vymaniť sa spod 
obrovského tlaku, ktorý sa na nás valí zo všetkých strán a nedovolí nám 
rozlišovať dobro a  zlo a  robiť správne rozhodnutia. Ticho nám prináša 
priestor na premýšľanie, na hodnotenie minulosti, vychutnávať stav prí-
tomnosti a stanovenie si nových cieľov do budúcnosti.
Ticho a samota nám pomáhajú stretnúť sa so sebou samým, so svojím JA. 
Pri takomto zastavení si človek môže vyčistiť a vytriediť informácie, pre-
myslieť si nasledujúce kroky. Práve v tichu nás napadajú nové myšlienky 
a rýchlejšie prichádzame k novým nápadom. Keď si človek v sebe tieto sku-
točnosti hlboko uvedomuje, nadobúda pocit vďačnosti a šťastia. Samota 
a ticho predstavujú pre človeka  výnimočne prežitý čas. Vďaka tomu má 
väčšiu šancu naučiť sa vážiť sám seba. A tak využívajme tento vzácny dar 
samoty rozumne. Samota spojená s tichom je užitočná škola, ktorá nám 
poskytuje skúsenosti pre dosahovanie osobných cieľov a duchovnej spo-
kojnosti. Pomáha nám spoliehať sa sám na seba a porozumieť svojmu JA.
Avšak aj samota musí byť braná s  triezvym pohľadom na život, na spo-
ločnosť, na priateľov, rodinu, lebo sa môže pretaviť do osamelosti člove-
ka. Samota spojená s izoláciou je pre človeka veľmi zlou správou a vedie 
k depresii.
Človek je spoločenský tvor. Potrebuje prirodzenú ľudskú podporu, slovné 
pohladenie. Potrebuje kontakt s okolím, potrebuje cítiť priateľstvo, pocho-
penie, podporu. Žiadnemu človeku sa nežije dobre v úplnej samote a izo-
lácii. Osamelý  človek potrebuje viac ako iní, cítiť, že ho niekto chápe a je 
mu na blízku. Potrebuje sa podeliť o svoje  starosti. Potrebuje komunikovať 
a cítiť záujem a pochopenie. 
Osamelý človek potrebuje pomoc, radu a trpezlivé vypočutie. Najlepšími 
partnermi pre osamelého človeka  sú ľudia pokojní, trpezliví, ktorí nepo-
učujú a nevnucujú mu svoje názory. Prekonanie samoty predstavuje pre 
človeka významný a pozitívny zlom vo vývoji jeho duševného stavu.
Osamelosť môže vzniknúť z rôznych životných situácií. Strata partnera, ne-
jaká choroba, úraz, strata sociálnych istôt, strata priateľov a podobne. A tu 
vzniká kríza duše. Keď sa človek totálne uzavrie do seba a stratí kontrolu 
nad vnútornou duchovnou silou. 
Každý človek potrebuje sociálne a spoločenské zázemie. 
Osamelosť môže niekedy úzko súvisieť s beznádejou, sklamaním, hľada-
ním niečoho nového. Vtedy osamelosť môže časom prejsť do smútku. 
Emócie smútku sú rôzne: žiaľ, sklamanie, beznádej, vnútorná bolesť, strata 
niekoho blízkeho, čo je najťažšie. V normálnej miere je smútok v poriadku. 
Je súčasťou emočného prežívania, ak niečo, alebo niekoho, ktorého mi-
lujeme, alebo sme mali s ním veľmi blízky vzťah, stratíme, a tak smútime.
Smútok je súčasťou prirodzenej rozlúčky a  následne oslobodenia sa  
a opustenie toho, za čím smútime, trúchlime. To je súčasťou potrebného 
zhodnotenia, aby po smútku mohol nastať koniec a následne nový začia-
tok. Aby sme dokázali defi nitívne zanechať emócie smútku a začať odzno-
va.
Tak preto si hlavne uvedomme, že po smútku musí nastať naše duchovné 
upokojenie a začiatok nového začiatku, pokoja, lásky a viery v novú život-
nú silu v našom živote.
Pamätajme, žiadne trúchlenie a veľké nadšenie pre niečo nevydrží večne.
Dôležitý je pokoj a vyrovnanosť v našom vnútri, nášho JA.

Najväčšie a najťažšie duševné útrapy sú tie, ktoré si sami spôsobíme. 
/Sofokles/

Jediný liek proti smútku a osamelosti je činnosť.     /George Lewes/    

Ing. Lucián Oravec 
 

SAMOTA, OSAMELOSŤ A SMÚTOK
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Po náročnom období, ktoré spôsobila pandémia Covid-19, sa 

uskutočnil prvý maratón Zumba - HoOpingFit dňa 06. 09. 2022 v 

Zrkadlovej sále Domu kultúry vo Valaskej. Pred vyznavačmi Zum-

by a HoOpingFitu precvičovala Katarína Rolincová a Silvia Šaková. 

Zúčastnili sa jej dievčatá a ženy z Valaskej, ako aj z blízkeho oko-

lia - Štiavničky, Hronca, Brezna či Čierneho Balogu. Organizátorka 

Silvia zabezpečila občerstvenie i malú pozornosť pre zúčastnených. 

Okrem športového zážitku si účastníci odniesli dobrý pocit, keďže 

vyzbierané dobrovoľné vstupné bolo zaslané nadácii Bežím pomá-

hať. Veríme, že  každý, kto sa zúčastnil našej akcie, si ju užil.

Katarína Rolincová

 

20. 6. 2022 sa uskutočnil 9. ročník 
charitatívneho podujatia Nadácie 
TA3 „Káčer na bicykli“. 
Podujatie je spojením cyklomarató-
nu a fi nančnej zbierky pre ľudí, ktorí 
potrebujú pomoc. V tomto roku bol 
symbolický šek na 1000 € venovaný 
rodine Lukáška Benka, ktorý je žia-
kom našej školy. Myšlienku poduja-
tia podporila aj naša škola.
Cyklisti, ktorí sa podujatia zúčastni-
li, odštartovali v  Brezne a  pokračo-
vali smerom do Valaskej, kde ich za 
potlesku žiakov našej školy i žiakov 
Základnej školy J. Simana vo Va-
laskej privítal starosta Peter Jenča. 

Aj počas tohto leta sa Športová komisia pri OcZ 
Valaská rozhodla opätovne zorganizovať zau-
jímavú myšlienku ako zapojiť deti našej obce 
do aktívneho pohybu, spoločného stretávania 
a tiež aj získania nových skúseností a zručnos-
tí. Počas letných prázdnin sme sa 4x spoločne 
stretli a  nielen deti, ale aj ich rodičia získali 
nové poznatky a zaujímavý pohľad na daný 
šport. Venovali sa im domáci alebo profesio-
nálni športovci. Ich odmenou bola nová skú-
senosť a na záver aj sladká odmena vo forme 
čokoládovej medaily s občerstvením. 
13. 07. 2022 – streda venovaná volejbalu pod 
záštitou Juraja Kriváňa,
27. 10. 2022 – streda venovaná futbalu pod 
záštitou Romana Skuhravého z Podbrezovej,
10. 08. 2022 – streda venovaná fl orbalu pod 
záštitou Matúša Mageru,
24. 08. 2022 – streda venovaná basketbalu 

„Káčer na bicykli“ Žiaci mali možnosť porozprávať 
sa a  odfotiť s  pánom Káčerom. Po 
krátkom občerstvení sa pelotón 
za  výdatnej podpory našich žiakov 
presunul späť do Brezna.

Eva Haviarová 

Benefi čná akcia 
                     Zumba - HoOpingFit

ŠPORTOVÉ 
STREDY

pod záštitou basketbalových nadšencov našej 
obce.
Poďakovanie patrí členom športovej komisie, 
Mgr. Jenčovej, Ing. Rolincovej, Jurajovi Kri-
váňovi, referentke komisie Ing. Poliakovej, ako 
aj Mgr. Kristíne Magerovej, ktorá sa postarala 
o fotodokumentáciu. 
ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám akokoľvek po-
mohli, a  tak sme našich najmenších mohli vi-
dieť v akcii na multifunkčnom ihrisku. 

PaedDr. Matúš Magera 
predseda športovej komisie


