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Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

Výsledky volieb
TS informujú
Haruľa 2022
O páračkách
Ježiško, príď!

spoločne sme prežíva-
li krásne jesenné poča-
sie zaliate slnkom, ale 
aj predvolebné „šialen-
stvo“, ktoré nás všet-
kých veľmi ovplyvňo-
valo. Každý sa musel 
rozhodnúť, ktorým sme-
rom chce, aby sa ubera-
la naša obec, náš kraj. 
Rozhodovali ste sa, čo 
bude najlepšie, či chcete 
zmenu, alebo ste spokoj-
ní. Rozhodli ste sa po-
sunúť ma ďalej, dali ste 

mi po druhýkrát dôveru, 
za čo vám z celého srdca 
ďakujem. Je to pre mňa 

ešte väčší záväzok ako 
v  predchádzajúcom vo-
lebnom období. Rozhod-
li ste sa pre poslanecký 
zbor, s  ktorým musíme 
začať fungovať ako jedna 
rodina, aby sme spoloč-
ne naplnili naše plány. 
Verím, že spoločnými si-
lami sa opäť posunieme 
ako obec, ako komunita 
a ako my, ľudia. Súdrž-
nosť, slušnosť, úcta a po-
kora je to, na čom bude 
teraz veľmi záležať. Bu-

dem citlivo vnímať všet-
ky vaše potreby, nápady, 
pripomienky a  pokračo-
vať v  rozbehnutej práci, 
pre nás, pre naše deti. 

Dovoľte mi ešte raz všet-
kým poďakovať za to, že 
ste si našli čas pristúpiť 
k volebným urnám a po-
blahoželať novozvolené-
mu poslaneckému zbo-
ru. 
S úctou 

Mgr. Peter Jenča



Ako sme vás už skôr 
informovali, na ulici 
TDH bol ukončený 
projekt Oddychová 
zóna „Parčík“.
Vybudovaním od-
dychovej zóny vzni-
kol nielen atraktív-
ny, ale aj funkčný 
priestor. Bude spĺ-
ňať hlavne oddy-
chovú funkciu, kde 
si obyvatelia, ale aj návštevníci 
budú môcť posedieť a  pokochať 
sa farebnosťou a  pestrosťou vý-
sadby, ktorá bude obklopovať 
umiestnené lavičky. Zrekonštruo-
vaný chodník poskytne bezpečný 
prechod a jeho povrch bude plniť 
aj vodopriepustnú funkciu. Este-

tickú funkciu budú 
plniť vysadené 
stromy, kry, okras-
né trávy a  trvalky, 
ktoré boli druho-
vo zvolené tak, 
aby kvitli postup-
ne počas celého 
roka. Vybrané boli 
druhy, vhodné do 
vidieckeho pro-
stredia. Tiež boli 

zvolené kvitnúce druhy, ktoré sú 
medonosné a lákajú včely. Keďže 
je priľahlý priestor vyspádovaný 
práve do tejto zóny, bude spĺňať 
aj vodozádržnú funkciu. Výsadba 
bude pod terénom, a  tým vznik-
ne tzv. dažďová záhrada, ktorá 
využije vodu z  priľahlých komu-

nikácií a  spevnených plôch. Vďa-
ka tomu bude zóna slúžiť aj na 
ochladzovanie okolitého priesto-
ru a vytvorí príjemnú mikroklímu. 
Tri osadené lavičky poslúžia na 
oddych a  vychutnanie si  tohto 
priestoru. 

Na tento projekt získala obec 
nenávratný fi nančný príspevok 
z  grantového programu „Naštar-
tujme s  Partnerstvom Muránska 
planina – Čierny Hron“ v  rámci 
Výzvy GP-P MPCH–2022/14/2 a 
Priority č. 3 - Obnova a rozvoj obcí, 
opatrenie č. 3. 5, budovanie a roz-
voj drobnej infraštruktúry, špeci-
fi cký cieľ 3 - zvýšiť atraktivitu obcí 
pre obyvateľov a návštevníkov. 

 Ing. Janka Rástočanová
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Dávam do povedomia
V  minulom čísle Valaštianskeho 
hlásnika bol zverejnený článok, 
ktorý osobne mňa, ako aj našu ro-
dinu prekvapil.  Bol totiž podpísa-
ný menom, ktoré nemá nikto žijúci 
vo Valaskej. Nebudem sa vyjadro-
vať k obsahu článku, ale k podpi-
su. Meno Anton Kučera mal môj 
nebohý brat a ešte občan - Anton 
Kučera - partizán, ktorý zomrel vo 
vojne. Týmto boli zneuctené ich 
mená. Prosím autorov článkov, 
aby sa neskrývali za pseudonym. 
Ak je niečo pravdivé, alebo chcete 
vyjadriť svoj názor, podpíšte sa 
svojím menom. Alebo sa hanbite 
za svoje meno, alebo svoje myš-
lienky. Tak ja len toľko. Ani vám by 
sa nepáčil takýto krok.  Ďakujem 
za pochopenie.

Blažena Pastírová

Poďakovanie
Ďakujem všetkým občanom Va-
laskej, s  ktorými som spolupraco-
vala počas môjho poslaneckého 
pôsobenia. Boli to krásne a prácou 
naplnené roky. Čo bolo v  mojich 
silách, som presadzovala. Veď vy, 
občania, ste mi dali dôveru a  dú-
fam, že som ju nesklamala. Uro-
bili sme hlavne v sociálnej oblasti 
dobrú prácu, takže chcem poďa-
kovať členkám sociálnej komisie, 
kolegom poslancom, starostovi 
obce a  šikovným pracovníkom 
Obecného úradu Valaská. No na-
koniec sa nám nepodarilo celkom 
ukončiť prácu na komunitnom 
pláne obce na ďalších sedem ro-
kov z časových dôvodov.  Materiál 
je už dokončený a dúfam, že noví 
poslanci ho schvália. Keď bude 
treba akokoľvek pomôcť , pomô-
žem, pokiaľ budem môcť. Prajem 
novému zvolenému obecnému 
zastupiteľstvu a  starostovi obce 
veľa úspechov v  prospech našej 
nádhernej a  mne srdcu najmilšej 
rodnej dedine. 

Blažena Pastírová

OZNAM 
Vážení spoluobčania, Slovenská 
agentúra životného prostredia 
v  rámci plánu obnovy poskytuje 
príspevok na obnovu rodinných 
domov. 
Príspevok môžete použiť na za-
teplenie domu, strechy, výmenu 
okien a  iné opatrenia. Najbližšia 
regionálna kancelária, kde vám 
odborne poradia, je v  Banskej 
Bystrici na Kuzmányho ulici 5. 
Viac informácií sa dozviete na 
webstránke www.obnovdom.sk 
alebo telefonicky na bezplatnej 
Zelenej linke 0800 144 440.

Dňa 29. 10. 2022 sa konali voľby na starostu obce a do Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. 

Na post starostu obce bol zvolený Mgr. Peter Jenča s počtom hlasov 864.

Neúspešní kandidáti : Marek Poliak - počet hlasov 223

                                                     Ing. Pavol Šmidák - počet hlasov 169

Gratulujem k zvoleniu starostovi obce a verím, že rozpracovanú prácu dokončí v prospech 

nás všetkých v dedine.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Ing. Ján Dundovič - počet hlasov 557

PaedDr. Matúš Magera -  počet hlasov 490

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková - počet hlasov 435

Ing. MSc. Zuzana Rolincová - počet hlasov 324

Bc. Radovan Antal - počet hlasov 304 

Ing. Peter Bánik - počet hlasov 301

Milena Dobrotová - počet hlasov 300

Bc. Marek Mora - počet hlasov 263

Jozef Vrbovský - počet hlasov 204

Michal Kováč - počet hlasov 140

Ľubomír Múka - počet hlasov 126

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení:

Mgr. Zuzana Wodziková - počet hlasov 235

Igor Kováč - počet hlasov 214

Norbert Kučera - počet hlasov 209

Ing. Igor Hrebíček - počet hlasov 200

Vojtech Kokavec - počet hlasov 181

Ing. Ján Marcinek - počet hlasov 162

Tomáš Púchovský - počet hlasov 144

Všetkým zvoleným srdečne gratulujem a verím, že budú pokračovať v práci doterajšieho zastu-

piteľstva. Práca poslanca je náročná, pokiaľ sa k nej pristupuje s vážnosťou a rešpektom. Veľa 

dobrých a prospešných rozhodnutí v novom volebnom období v prospech všetkých občanov 

našej krásnej dediny vám prajem. 

Veľké ďakujem patrí členom volebných komisií za prácu a trpezlivosť. Tajomníčky komisií treba 

ohodnotiť na jednotku, že zvládli administratívu, ktorá bola náročná a jedinečná, nakoľko pre-

biehali dvoje voľby. Sčítanie bolo náročné. Zápisnice  boli bez chýb. Hodnotím priebeh volieb 

skutočne za pokojný a bez rušivých javov.         

Blažena Pastírová – predsedníčka MVK 

Miestna volebná komisia vo Valaskej informuje

GRANTOVÝ PROGRAM 
„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“
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INFORMUJÚ
Bezohľadnosť, arogancia a ne-
zodpovednosť, to sú slová, kto-
rými je potrebné začať tento 
príspevok. Aj keď sme si mysle-
li, že v  našej obci máme už len 
slušných ľudí, ktorí si vážia našu 
prácu a  prácu všetkých, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podie-
ľajú na tom, aby naša Valaská 
bola čisté a  pekné miesto, opak 
je pravdou. Dennodenne sa stre-
távame s prípadmi, nad ktorými  
len krútime hlavou. Predstavte si, 
že 70 % našej práce tvorí len zber 
odpadu, ktorý nachádzame roz-
hádzaný po celej obci. K tomu sa 
pridávajú čierne skládky, ktorých 
tvorcovia sú, čím ďalej, tým vyna-
liezavejší, a  nachádzame ich na 
čoraz nezvyčajnejších miestach, 
ide hlavne o skládky stavebného 
odpadu, pneumatík, ale aj rôzne-
ho biologického či komunálneho 
odpadu.  Aby sme toho nemali 
náhodou málo, tak nás každý 
deň čaká na našom obecnom 
kompostovisku  prekvapenie vo 
forme odpadu, ktorý tam nemá 
čo robiť. Je to hlavne už spomí-
naný stavebný odpad, pneuma-
tiky, železo a  rôzny iný odpad, 
ktorý musia naši pracovníci prac-
ne vyzbierať a odviezť na miesta 
na to určené. Nehovoriac o tom, 
že za likvidáciu stavebného od-
padu musí obec platiť nemalé 
peniaze, na čo koniec - koncov 
doplácajú všetci občania obce 

Valaská. Nielen že nás to v našej 
činnosti zdržuje, ale všetko je to 
len na úkor peňazí, ktoré sú po-
trebné na vyčistenie takýchto 
čiernych skládok. Hovoríme tu 
o totálnom znečisťovaní životné-
ho prostredia. Pre tých všetkých, 
ktorí prípadne nemajú dosta-
točnú vedomosť o  možnostiach 
v  našej obci, oznamujeme, že 
obec Valaská má zriadený zber-
ný dvor na Hronskej ulici, vedľa 
Technických služieb Valaská, kde 
je možné v pracovné dni  - pon-
delok, streda, štvrtok, piatok od 
7:00 do 15:00, v  utorok od 6:00 
do 14:00 a  v  sobotu od 10:00 
do 14:00 doniesť vami vypro-
dukovaný odpad bezodplatne, 
s výnimkou stavebného odpadu, 
kde je určený symbolický popla-
tok 0,025,- € za kilogram staveb-
ného odpadu. Na zberný dvor je 
zakázané brať motorové oleje, 
azbest a  pneumatiky. Pneuma-
tiky vám príjmu v  ktoromkoľ-
vek pneuservise. Všetkým veľmi 
pekne ďakujeme za to, že nám 
zbytočne nebudete pridávať 
robotu.  Ale aby sme nehovorili 
len o  tých zlých veciach, pripo-
meňme si, že jeseň je už v plnom 
prúde, čo nám prináša mnoho 
práce so zberom a likvidáciou lís-
tia zo stromov, ktorého je v obci 
neúrekom. Každý deň pracovníci 
technických služieb vyzbierajú 
v  obci stovky kilogramov lístia. 

Okrem toho pravidelne prebieha 
zber biologického odpadu. Popri 

tejto činnosti pracujeme aj na 
plánovaných projektoch v spolu-
práci s obecným úradom, ako na-
príklad nové kontajnerové stojis-
ká, nové detské ihriská, lavičky 
a podobne. Taktiež ako každý rok 
sme vyčistili náš potok Teplica 
Na Studničke, v  ktorej sme našli 
taktiež nemalé množstvo odpa-
du, ktorý tam samozrejme nemá 
čo robiť. Veľmi smutné na tom 
je to, že takéto miesta si znečis-
ťujú občania sami. Veríme, že do 
budúcna sa situácia s  čiernymi 
skládkami a znečisťovaním život-
ného prostredia obráti k  lepšie-
mu, a  že budeme mať viac času 
na budovanie našej obce.

Michal Lengyel
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Už ako každoročne, sa dňa 24. 9. 
2022 na ihrisku pod odborným 
učilišťom v  našej obci konala 
hasičská súťaž O putovný  pohár 
starostu obce Valaská a  Memori-
ál Pavla Zelenčíka, organizovaná 
Dobrovoľným hasičským zborom 
Valaská. Na tomto podujatí sa 
zúčastnili hasičské družstvá z via-
cerých okresov, kde naši hasiči 
získali krásne 2. miesto, za čo im 
srdečne gratulujeme. Okrem sú-
ťaže plnej napätia a  dobrých vý-
sledkov prebehlo aj odovzdáva-
nie ocenení a povyšovanie členov 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Valaská do hodností z rúk Územ-
nej organizácie Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany v  Brezne. Okrem 
toho si na svoje prišli aj všetci 

Z krásneho a teplého leta sa po-

časie mení na chladnejšie, ale 

zato farebnejšie a pestrejšie ob-

dobie – jeseň. Dni sa nám skra-

cujú, večery naopak predlžujú. 

Naskytá sa nám preto príležitosť 

využiť takéto chvíle na rôzne 

činnosti v  domácnosti. Jeseň je 

pre mňa ideálnym obdobím na 

čítanie. Či je vonku pekne alebo 

sychravo, knihou si dokážeme 

spríjemniť jesenné popoludnie 

či večer. Preto by som vás rada 

pozvala do našej obecnej kniž-

nice, kde si určite každý čitateľ, 

malý či veľký, príde na svoje. 

Špeciálne by som však vyzdvihla 

najnovší prírastok v našej knižni-

ci, ktorý je určený pre našich naj-

menších čitateľov a je úzko spätý 

s týmto ročným obdobím. Zo ši-

kovných rúk valaštianskych žien, 

   Vážení čitatelia, občania Valaskej. Niektorí z vás si už určite všimli, že 
v knižnici  Antona Augustína Baníka máme novú zamestnankyňu. Je 
ňou pani Bc. Barbora Morová. Býva vo Valaskej, vyštudovala  EKO-
NOMIKU -  MANAŽMENT,  má blízko k literatúre, kultúre a tradíciám. 
Je bývalá členka folklórnej skupiny KÝČERA v Čiernom Balogu. Okrem 
práce v knižnici má na starosti aj kultúru v obci, tak ako jej predchod-
kyňa, pani Danka Králiková, ktorá v súčasnosti pracuje na obec-
nom úrade ako matrikárka. Aj touto cestou jej ďakujeme za kva-
litne odvedenú prácu v knižnici , aj na poli kultúry a nech sa jej 
v práci, aj v osobnom živote naďalej darí! 
   Pani Barborka pracuje v knižnici od septembra 2022 a má za sebou 
už prvé podujatia. 
Spomeniem podujatie, na ktorom som sa zúčastnila aj ja. V  utorok, 
25. októbra 2022, sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnil 
poeticko – hudobný recitál s názvom  NAVZÁJOM  BLIŽŠÍ , vo výstav-
nej sále obecného úradu. Veľmi pekné podujatie. Vystupovali na ňom 
žiaci ZUŠ, aj ZŠ, s peknými skladbami, piesňami, básňami. Ich vystú-
penie malo ako vždy dobrú úroveň, za čo im patrí vďaka a uznanie, 
taktiež  ich pedagógom a rodičom. So sprievodným slovom, ktoré sa 
mi páčilo, tak ako aj celá organizácia, vystupovala pani Barborka. Vo 
výstavnej sále bola aj výstava výtvarných prác našej ZUŠ, takže bolo aj 
čo obzerať. S príhovorom vystúpil aj pán starosta.
   Zaželajme pani Barborke Morovej, aby sa jej v práci darilo, tiež 
v oblasti kultúry, v osobnom živote a nám všetkých veľa krásnych 
podujatí. 

M. Pacerová

Dobrovoľný hasičský zbor Valaská

diváci a  milovníci hasičského 
športu, ktorí mohli obdivovať vý-
stavu hasičskej techniky, pochutiť 

obce Valaská, Mgr. Petrovi Jen-
čovi, Obecnému úradu Valaská, 
OZ Valašťania a  všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomohli 
pri zorganizovaní tohto krásne-
ho podujatia. Tešíme sa na spo-
luprácu v budúcom roku. Okrem 
spomínanej hasičskej súťaže sa 
Dobrovoľný hasičský zbor Va-
laská po prvýkrát po dlhej dobe 
zúčastnil so svojím novým druž-
stvom mladých hasičov na jesen-
nom kole hry Plameň – Predajná 
2022, organizovanej Územnou 
organizáciou Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany Slovenskej republiky 
v Brezne, kde naši mladí hasiči zís-
kali vynikajúce 1. miesto, za čo im 
všetkým gratulujeme a veríme, že 
týmto začína nová éra mladých 
hasičov v našej obci.

  Predseda - veliteľ DHZ Valaská,  
Michal Lengyel

 

si v bufete na dobrom jedle a ná-
pojoch a tiež pre tých najmenších 
bol k dispozícii skákací hrad. Tým-
to sa chceme v  mene Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Valaská 
srdečne poďakovať starostovi 

Táničky Vilhanovej a  Sašky Vaní-

kovej, sa zrodila nádherná knižka 

s názvom Príbehy spod jablone, 

JESEŇ, ktorú osobne podpísali 

a venovali našim čitateľom, za čo 

im patrí veľká vďaka. 

Bc. Barbora Morová 

Zo života knižnice A. A. Baníka
Informácia pre čitateľov Valaštianskeho hlásnika
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Vyfarbuješ sa farbami od zelenej, žltej, zlatej, cez červenú k hnedej.
Vietor si s dažďom hudie jesennú pieseň.

Pavúčiky ponaťahovali po konároch stromov, po kríkoch, po tráve,
pavučinkové vlasy pani jesene.

Tkajú z nich nádherné siete.
Lesy plné húb, plodov, vtákov, zveriny,

no svetlej časti dňa ubúda pomaly.
Predlžuje sa súmrak, sadá nočná hmla,
ktorá miestami pretrváva aj počas dňa.

Mesiac a hviezdy za jasnej noci
zdobia oblohu do neskoršieho rána.

Pripomínajú nám, že dni sa už krátia.
Príroda sa chystá na oddych.

Pri pohľade na ľudské obydlia, lesy, lúky, stráne,
z vrcholov a končiarov našich krásnych hôr

pociťujeme radosť, no spolu s ňou
aj zvláštnu nostalgiu, bôľ.
No my sa nedajme zlomiť.

Aj keď ešte stále straší korona,
 na Ukrajine vojna, vo svete infl ácia.

 Zažeňme smútok a tieseň.
Užívajme si v dobrom babie leto, krásnu jeseň.

Privítajme pani zimu a s ňou vietor, mráz, sneženie.
Veď do prírody sa aj v jeseni a v zime chodí.

Zbierať huby, lesné plody
alebo len tak,

na zdravotnú prechádzku.
Pokochať sa výhľadmi,

nadýchať čerstvého vzduchu.
V zime okrem prechádzok
aj zimné športy pribudnú.

V každom čase, v každom veku, v každom období
môžeme zažiť toľko radosti a krásy na zemi,

všetko len od nás záleží.
Či budeme smutne sedieť pri obloku

alebo pôjdeme von, hýbať sa a dýchať na sviežom vzduchu,
aby sme pookriali na tele aj na duchu.

Veď vieme, že život je kolobeh.
Od jari, cez leto, jeseň, k zime.

Od narodenia, cez detstvo, mladosť, dospelosť k starobe.
Začiatok a koniec, smrť a nové zrodenie.

Čo s tým narobíme?
Musíme to prijať a zostať aspoň duchom mladí.

Kiež by sme to všetci zvládli!
Konať dobro, vzájomne si pomáhať,

zbytočne sa nenaháňať, nehádať.
Veď každý má tú svoju pravdu,

záleží len na uhle pohľadu.
Pohybom si chránime svoje zdravie.
Udržujeme pohodu a dobrú náladu.

Zmysel pre humor, liečivý smiech.
Na perách úsmev, v očiach jas.

Všetko naozaj závisí najmä od nás.
Aj keď raz z tohto sveta odísť musíme,
nesmúťme a život si v dobrom užime.

Pokiaľ sa dá, 
vytesnime z neho všetky zlá.

Závisť, nenávisť, klamstvo, ohováranie.
Škodíme nimi najviac sebe,

pretože odháňame radosť, šťastie od seba.
Nad všetkým víťazí len nesebecká láska úprimná.

Berme to ako návod,
ako ďalej žiť ten svoj život.

Hovorí sa tomu umenie života.

K tomu môže patriť akákoľvek zmysluplná zábava.
Hudba, tanec, poézia aj próza.
Tóny, pohyb, myšlienky a slová,

ktoré tryskajú zo srdca, z vlastného prežitia, 
aby potešili aj iných, nielen samotného autora.

/Mária Pacerová/

   V dňoch 13., 14., 15. októbra  2022, štvrtok, piatok, sobota sa po dvoj-
ročnej pauze, všetci tušíte prečo, konalo Chalupkovo Brezno 2022,       
53. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti 
pedagogických zamestnancov. Spomeniem niektoré aktivity:
- vo štvrtok o 9. hod. sa konali tvorivé dielne pre účastníkov CH. B. a pe-
dagógov MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ z okresu Brezno.
O 10 hod.  – Štúrovci - pre študentov SŠ.
O 15. hod. - Ohliadnutie sa späť – spomienky na dlhoročných priate-
ľov CH. B., dlhoročných porotcov CH. B., ktoré sa konali v obradnej sieni 
MsÚ Brezno, na ktorom sa zúčastnil aj primátor mesta a vystúpil s prí-
hovorom. 
O 18. hod. bolo slávnostné otvorenie primátorom Brezna v evanjelic-
kom kostole a kladenie vencov k pamätníku Jána Chalupku a Martina 
Rázusa.
- v piatok od 9. hod. prebiehali súťažné prehliadky (hudobná v Základ-
nej umeleckej škole v Brezne, umelecký prednes v Hotelovej akadémii v 
Brezne, výtvarná v synagóge, literárna tvorba na Gymnáziu J. Chalupku 
v Brezne).
O 14. hod. vyhodnotenie súťaží v mieste konania súťaží. 
O 17. hod. slávnostný večer v synagóge (vyhlásenie laureátov, ocene-
ných, vernisáž laureátky), divadlo Don Kychot.
   Bolo pre mňa milým prekvapením, keď som sa na slávnostnom večere 
v synagóge stretla s naším učiteľom ZUŠ, Mgr. Rastislavom Turňom, o to 
viac, keď vyhlasovali laureátov. Vo výtvarnej tvorbe získal umiestnenie 
v zlatom pásme, cenu laureáta a cenu primátora mesta Brezno Tomáša 
Ábela -  za komplexný didaktický prístup s aplikáciou výtvarného ume-
nia v učiteľskej praxi ZUŠ Valaská. Myslím si, že si také ocenenia plne 
zaslúži. V synagóge bola výstava aj jeho tvorby. Páčila sa mi. K úspechu 
mu úprimne blahoželáme spolu s  redakčnou radou Valaštianskeho 
hlásnika.
- v sobotu - Dom Maríny a banka lásky v Banskej Štiavnici – fakultatívny 
výlet.  
   Som rada, že CHALUPKOVO BREZNO, celoslovenská prehliadka zá-
ujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov, vo svojej 
tradícii pokračuje. Aj v našich školách máme šikovných pedagógov, sta-
čí sa len prihlásiť.                                                                                  M. Pacerová

Veľmi milo ma prekvapila výsled-
ková listina Chalupkovho Brezna, 
pretože som na nej našla aj oce-
nenia učiteľov pôsobiacich v  našej 
obci. Dozvedeli sme sa o  význame 
a organizácii tohto podujatia a do-
siahnutých výsledkoch pána Rasťa 
Turňu, učiteľa z našej ZUŠ. Ale mňa 
veľmi potešilo, že  medzi ocenenými 
bola aj  Mária Pacerová, pani učiteľ-

Báseň z tvorby Márie Pacerovej

JESEŇ 2 0 2 2
 Chalupkovo Brezno 2022

ka na dôchodku a členka redakčnej 
rady VH. Ocenená bola v literárnej 
tvorbe - poézia a  prednes vlastnej 
tvorby, bronzovým pásmom. Obi-
dvom kreatívnym učiteľom našej 
obce patrí veľké poďakovanie za 
získané ocenenie a úspešnú repre-
zentáciu nielen seba, ale aj našej 
obce. Gratulujeme a ďakujeme!

Mgr. Iveta Babčanová
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13. ročník Súťaže  o  najchutnejšiu haruľu 
Valaskej je za nami a haruľový putovný po-
hár má svojho nového držiteľa. Z rúk Evky 
Hankovej, členky niekoľkonásobného ví-
ťazného družstva matičiarok, ho prevzalo 
družstvo s názvom Babovřesky. 
Súťaž sa konala 17. septembra 2022 po dvoj-
ročnej prestávke spôsobenej pandémiou 
koronavírusu a zúčastnilo sa jej 13 družstiev. 
Družstvá svojou nápaditosťou vytvorili skve-
lú atmosféru plnú haruľovej chuti a vône. 
O  najchutnejšej haruli rozhodovala porota 
v zložení: Jarka Havrilová, Evka Hanková, Ter-
ka Kúrová, Milan Lupták a  Peter Pohorelec. 
Každý ročník zasadá porota v  inom zložení, 
zaujímavé ale je, že vždy vyhrá tradičná ha-
ruľa bez rôznych obmien, či vylepšení. Tradí-
ciou sa zachovávajú a odovzdávajú mladším 
generáciám chute starých materí, a  tak je to 
aj s  haruľou. Víťazkami tej najlepšej tohto-
ročnej harule sú dievky od Faškov, s ktorými 
už pravidelne súťaží aj ich najmladšia dievka 
Simonka. Márne by ste ju tentoraz hľadali 
medzi deťmi, bola zamaskovaná ako jedna 
z  babičiek z  Babovřeskov. Babičky si neza-
budli so sebou priniesť  aj trampolínu. Ktovie 
len, kde schovávali to známe Uršulum proti 
šakalum. Druhé miesto získalo družstvo Otec-
kovia – svorní oteckovia z  jednej rodiny Ďu-
rečkovcov, Cibulovcov a  Hermanských.  Svoj 
Elektrikársky sen si prišli na súťaž splniť mla-
dí chalani elektrikári s  kapitánom Tomášom 
Benkom a  hneď si aj vysnívali tretie miesto. 
Cenu poroty si odnieslo družstvo Červený 
kríž, cenu organizátora  (OZ Pekný deň a Obec 
Valaská) družstvá Chlapci spod Hrbu a Švárni 
valaštianski mládenci. Súťažnú trinástku uza-
tvárajú aj Dychovkárski majstri, Lejon Cook, 
Opovážlivci, Časomerači, Experti z  vaškuch-
li, Hippies a Karavan šou. Bola to ozaj skvelá 
haruľová šou, plná originálnych nápadov. Nás 
veľmi teší záujem skalných súťažiacich druž-
stiev, rovnako ako aj tých, ktorí sa zúčastnili 
po prvýkrát. Súťažiaci, bohatý program, re-
meselné aj predajné stánky, atrakcie pre deti 
prilákali mladších aj starších, každý si mohol 

13. ročník Súťaže o najchutnejšiu haruľu

Haruľa 2022

nájsť  to svoje. Do zábavy hrali kapely Oblast-
né skutočnosti, Kabát revival - Rock therapy 
a M2D Rock – Miky Németh, ktorý spolu s Ro-
bom Čunderlíkom celé podujatie ozvučoval. 
Aktivity pre deti pripravila p. Silvia Križianová, 
maľovanie detí na tvár p. Ľubka Pruknerová.  
Neoceniteľná je ochota Zuzky Slivkovej a De-
nisy Sluštíkovej, ktoré sa od prípravy cesta na 
haruľu od rána nezastavili a  nezištne piekli 
haruľu až do polnoci. Nezastavili sa ani Lenka 
Gondová a Vratko Slivka, ktorí sa zvŕtali pria-
mo na mieste pri pečení harule, a nie z donú-

tenia, lebo mama alebo starká nakázali, ale 
preto, lebo chceli. Aj v nich nám vyrastá gene-
rácia, o ktorú sa budeme môcť s istotou oprieť 
s vedomím, že niekto pokračuje v tom, čo sme 
my začali. Svoj súkromný čas a pracovité ruky 
pri príprave priestoru pre súťažiacich nezištne 
venovali aj dievčatá z  obecného úradu: Sil-
via Krupová, Saška Poliaková, Maťa Vrbovská 
a Monika Ujčíková. Veľmi nás potešil záujem 
dievčat Ninky Trangošovej, Nelky Kysuckej, 
Magdy Schwarzbacherovej  a  Elky Ťažkej, kto-
ré sú žiačkami ôsmeho ročníka ZŠ J. Simana. 

Dievčatá sa venovali deťom na skákacom hra-
de na detskom ihrisku. Všetkým menovaným 
patrí naša úprimná vďaka  za ochotu a dobro-
voľnosť. Sú to vzácne atribúty v dnešnej dobe 
zištnosti a vypočítavosti.
Za miesto konania súťaže sme  tentokrát zvo-
lili priestor pod Ubôčou, pri prepadlisku vedľa 
HPU v  starej Valaskej. Voľba nebola náhod-
ná. Po úspešnej realizácii jedného z  dvoch 
dní Festivalu dychových hudieb vo Valaskej 
v júni práve na tomto mieste sa ukázalo, aký 
je to vynikajúci nevyužitý priestor. Trávnatá 
plocha namiesto tvrdého betónu, bezpečný 
ohradený priestor detského ihriska a krásne 
prostredie. Oproti duneniu medzi činžiakmi, 
problémom so zabezpečením elektriny, prob-
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lematickým ukončením podujatia na námestí 
v čase nočného kľudu je to neporovnateľné. 
Každý organizátor hľadá lepšie riešenia k rea-
lizácii svojich podujatí. Každý organizátor má 
právo voľby, pretože v  konečnom dôsledku 
len organizátor znáša nielen úspechy, ale aj 
následky. Navyše je to priestor dýchajúci krás-
nou a  bohatou valaštianskou históriou. Jed-
ným z jej čriepkov je valaštianske Kino Tran-
goška, ktoré kedysi stálo na území dnešného 
prepadliska. Asanácia domov po tom, ako sa 
gazdovi Michalovi Havrilovi prepadol v  hu-
mne kôň, pochovala aj kino, v ktorom sa po 
prvýkrát premietalo v  decembri roku 1952. 
Tento rok uplynie teda 70 rokov. Takéto vý-
ročie nemôže zostať bez povšimnutia. Kinu 
bola venovaná výstava fotografi í a  výročie 
premietania sme si symbolicky pripomenuli 
premietaním fi lmov o Valaskej v HPU, ktorého 
priestor majiteľ Erik Bachratý tomuto účelu 
prispôsobil.  Aby sme vychovali deti hrdé na 
svoj domov, aby sme my boli hrdí na našu 
Valaskú, je nevyhnutné všetko to, čo je skoro 
zabudnuté, uchovávať a pripomínať. 
Podujatie sa organizovalo s fi nančnou spolu-
účasťou obce a  podporou sponzorov. Súťaž 
sponzorsky podporili: Miroslav Filipko, Martin 
Krupa, Marek Poliak, Erik Bachratý, Peter Kuče-
ra, Noro Kučera, Ľubomír Gálfy, Tesco Brezno. 
Sponzorstvo pokrylo zabezpečenie elektriky, 
priestorov, poskytnutie vlastných výrobkov 
alebo tovarov do cien pre súťažiacich. Nie je 
možné v  súčasnosti organizovať podujatie 
takýchto rozmerov bez fi nancií. Keď sme za-
čínali so súťažou pred rokmi ešte na lúke pred 
kultúrnym domom, dokázali sme zabezpečiť 

podujatie čisto zo sponzorských príspevkov 
a darov, a neskôr aj z 2% z daní našich podpo-
rovateľov. V súčasnosti všetky 2%, ktoré získa-
me, venujeme výhradne len tým, ktorí to po-

trebujú zo zdravotných dôvodov, alebo tiež na 
podporu talentov, aby sme „zalátali tie diery“, 
o ktoré nie je záujem. Takýmto spôsobom bolo 
možné realizovať súťaž ešte niekoľko rokov. 
Posledné tri ročníky ju zabezpečujeme aj z pro-
striedkov z obecnej dotácie, aby sme minimál-
ne udržali vysokú úroveň podujatia, ak nie ju 
ešte zvýšili. My v OZ Pekný deň hľadáme aj iné 
spôsoby, ako vylepšovať a  neustále napredo-
vať. Pódium, ktoré je roky využívané aj obcou 
a  inými organizáciami pri rôznych príležitos-
tiach, bolo fi nancované z dotácie, o ktorú sme 
žiadali Banskobystrický samosprávny kraj. Už 
po druhýkrát sa nám podarilo získať dotáciu 
od Partnerstva Muránska Planina Čierny Hron, 
ktorej sme my, OZ Pekný deň, členom. Dva veľ-

ké prístrešky, ktoré sme z dotácie zakúpili, za-
isťujú divákom pohodlie, či už prší alebo svieti 
slnko. Tento rok sme sa zapojili do výzvy „Na-
štartujme s  Partnerstvom Muránska planina 

Čierny Hron“ so žiadosťou o dotáciu na zakú-
penie skákacieho hradu. Získali sme 500,- eur 
a s našou spoluúčasťou 149,- eur sme zakúpili 
hrad, aby sa deťúrence na našich podujatiach 
mohli vyskákať bez fi nančných obmedzení.
Ďakujeme. Ďakujeme, je to správne slovo 
na záver. Ďakujeme všetkým zúčastneným 
družstvám, porotcom, dobrovoľníkom, spon-
zorom, účinkujúcim a  v  neposlednom rade 
divákom. Čo dodať?  13. ročník Súťaže o naj-
chutnejšiu haruľu Valaskej  sa vydaril. Tešíme 
sa na vás na 14. ročníku, ktorý sa bude konať 
v sobotu 16. septembra 2023 pri HPU v starej 
Valaskej. 

Monika Senčeková, 
OZ Pekný deň
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Dňa 15. 10. 2022 sa 47 účastníkov 
zájazdu – matičiarov z  Valaskej, 
Brezna a  našich priateľov - zú-
častnilo na tematickom poznáva-
com zájazde za krásami Poľskej 
a  Slovenskej republiky. V  skorých 
ranných hodinách sme vyrazili na 
naše putovanie a v neskorých ve-
černých hodinách sme sa vrátili. 
Čo všetko sme zažili? Nech sa páči, 
prečítajte si.
1. Nový Targ 
– podľahli sme čaru skutočného 
a nefalšovaného jarmoku so všet-
kým, čo k tomu patrí, 
2. Dębno Podhalańskie
-  drevený Kostol sv. Michala Ar-
chanjela z  15. storočia zapísaný 
v UNESCO,
3. Tatranská Javorina
- drevený Kostol sv. Anny, katolíc-

Narodenie dieťatka je veľkou radosťou pre rodičov, rodinu, ale i našu 
obec. Pri tejto príležitosti sme v septembri privítali medzi nami na-
šich najmenších občanov. Slávnostné uvítanie sa uskutočnilo za 
prítomnosti p. starostu, Mgr. Petra Jenču, ktorý sa prihovoril rodi-
čom a ich malým radôstkam a poprial im všetko najlepšie do živo-
ta. Slávnostnú atmosféru umocnilo spevácko- recitačné vystúpenie 
detí z našej ZUŠ pod vedením Martinky Hricovíny a báseň v podaní 
Márie Pacerovej. 

ky kostol, ktorý dal postaviť pro-
testant knieža Hohenlohe,
4. Liptovský Mikuláš
- Múzeum Janka Kráľa – Jánošíko-

Matičný poznávací zájazd

va mučiareň, historická knižnica, 
kapitoly z histórie mesta, 
5. Lesopark Háj - Nicovô
-  chránený areál, najkrajší vyhliad-

kový bod Liptova, pietny areál, pa-
mätník padlých.

PaedDr. Matúš Magera
predseda MO MS Valaská 

Uvítanie detí do života

Rodičom, nielen našich najmladších členov, by som popriala:
Nech vám v zdraví, láske rastie,

nech vám dáva iba šťastie!
Vo dne, v noci, skrátka stále,

nech vás teší dieťa malé!
   Bc. Barbora Mo rová
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   ,,Vzácnosť života sa meria jeho 
užitočnosťou.” Túto vetu povedal 
a celý život sa ňou riadil môj brat, 
významná osobnosť obce, rodák z 
Valaskej, profesor Jaroslav Siman, 
ktorý by sa bol 12. októbra 
2022 dožil 89 rokov. Jeho 
život nebol ustlaný na ru-
žiach. Od ranného detstva 
musel pomáhať rodičom 
pri ťažkej práci na gazdov-
stve. Ale jeho snaha byť pre 
ľudí, rodinu a spoločnosť 
viac užitočným, ho hnala 
študovať ďalej. Po ukončení 
Lekárskej fakulty UK v Brati-
slave sa stal lekárom. Splnil 
sa mu sen a zodpovedne, s 
láskou si plnil svoje lekárske 
povinnosti. Už takmer pred 
koncom jeho plodného ži-
vota preslávil svoje meno, 

Tak, ako sa mení doba, mení sa aj poslanie 
knižníc. V minulosti boli miestom, kde sa dali 
požičať knihy alebo v  priestoroch študovne 
poskytovali možnosti na štúdium. Dnes majú 
knižnice množstvo ďalších úloh a  jednou 
z nich je aj to, že ich vedúci  organizujú rôzne 
besedy, výstavy, kultúrne podujatia a pomáha-
jú pri vzdelávaní žiakov. Knižnica je príjemnou 
zastávkou na ceste za poznaním, obohacuje 
životy mladých ľudí poskytovaním  informácií, 
vzdelania, zážitkov a inšpirácie. Priestory sú aj 
miestom na oddych, komunitné stretávanie sa 
a  sebarealizáciu. Mnohí žiaci prichádzajú do 
knižnice najmä kvôli tomu, že je tam ticho, po-
koj a príjemná atmosféra.
Október sa  v našej knižnici niesol v znamení 
edukácie i  kultúrnych podujatí a  jedným 
z  nich bol aj Medzinárodný deň školských 
knižníc, ktorý vyhlásila Dr. Blanche Woolls, 

24. októbra 2022 som sa zúčastnila aj podu-
jatia v  našej ZŠ s  názvom  NOC LITERATÚRY , 
ktoré pripravili žiaci 9. ročníka s niektorými, pre 
vec zapálenými učiteľmi. Akoby to bola Komen-
ského Škola hrou. Vydarené podujatie a organi-
zátorom, účastníkom, účinkujúcim patrí moje 
uznanie a vďaka. Bolo pre mňa príjemné prísť 
do ZŠ, kde som pred odchodom do dôchodku 
pracovala. Zvlášť, že som mohla byť na stano-
višti s  prednesom poézie. Ďakujem, že som sa 
mohla zúčastniť.

M. Pacerová

prezidentka Medzinárodnej asociácie škol-
ského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od 
roku 1999. Hlavnou myšlienkou je podpora 
vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čí-
taniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu 
milovníkov literatúry. Rovnako je jeho snahou 
vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, 
aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k origi-
nálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom 
mohol prejaviť aj svoj osobný talent. Poduja-
tie sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový 
pondelok. 
Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa 
školských knižníc bolo: ,,Ako máme radi našu 
školskú knižnicu“. U nás, v priestoroch ŠKOL-
SKEJ KNIŽNICE ZŠ Jaroslava Simana sa toto 
podujatie uskutočnilo 24. 10. pod názvom Noc 
literatúry.  Netradičným spôsobom sme chceli 
žiakom priblížiť nielen súčasnú literatúru, a to 

Noc literatúry
prostredníctvom série čítaní na 7 miestach 
v rovnakom čase. Čítali známe i menej známe 
osobnosti. Naše pozvanie prijala  Evka Hanko-
vá z  Miestneho odboru Matice slovenskej vo 
Valaskej, Barborka Morová – vedúca Obecnej 
knižnice Antona Augustína Baníka, Martin Tro-
jan - pán farár z v Valaskej, pani Mária Pacerová 
– bývalá pani učiteľka, ktorá aktívne píše bás-
ne, Michaela Badinková – naša pani riaditeľka, 
Zuzana Szabóová – zástupkyňa  kníhkupectva 
Artforum v  Banskej Bystrici a žiaci 9. r očníka, 
ktorí prekvapili svojím spracovaním Malého 
princa. Knihy sme mali prepožičané z kníhku-
pectva Artforum v  Banskej Bystrici, s  ktorým 
máme veľmi dobrú spoluprácu aj v rámci celo-
ročného programu Školy za demokraciu.
Veríme, že sa všetci zúčastnení cítili veľmi dob-
re a že sa v priestoroch školskej knižnice stretli 
všetci tí, ktorí milujú knihy a  spoločné chvíle  
navždy zostanú krásnou spomienkou, preto-
že knihy nás sprevádzajú celým životom. Sú 
studnicou múdrosti, ktorá rozširuje poznanie, 
rozvíja fantáziu, zlepšuje pamäť, podnecuje 
k rozmýšľaniu.
A na záver sa s vami rozlúčim slovami známeho 
pedagóga J. A. Komenského:

,,Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať 
sa hlupákom.“

Adam Lenčo, 9. B

keď spolu s pracovným tímom 
úspešne oddelil siamské dvojčatá 
z Krásnohorskej Dlhej Lúky. Ale aj 
pri všetkých svojich úspechoch 
nikdy nezabudol na miesto, odkiaľ 

vyšiel, na rodnú Valaskú a 
ľudí v nej. Zrekonštruoval 
si rodný dom, do ktorého 
teraz chodia jeho tri deti a 
vnúčatá.
   Jeho slová ,,byť v živote 
užitočným” sa stali krédom 
aj pre žiakov a pedagógov 

našej základnej školy. Už 
šiestykrát, v deň výro-
čia jeho narodenia, sa v 
priestoroch školy usku-
točnil Beh pre zdravé 
srdce. Po vyhodnotení 
najlepších bežcov, žiaci 
8. ročníka v sprievode p. 
učiteľky Mgr. Németho-
vej položili veniec v tva-
re srdca na jeho hrob. 
   Chcem poďakovať vedeniu 
školy, žiakom, obecnému úra-
du a všetkým zainteresovaným 
za tento úžasný prejav pocty a 
vďaky človeku – lekárovi, jed-
nému z nás, Valašťanov.

VZÁCNOSŤ ŽIVOTA

   Prajem  našim žiakom, aby pokra-
čovali po ceste užitočnosti a lásky 
človeka k človeku, ktorú ukázal a 
pokračoval po nej prof. Siman.

sestra Anna Fischerová



Chalupkovo Brezno. Je 
to prehliadka umelec-
kej tvorivosti detí pred-
školského veku. Svojimi 
výtvarnými prácami nás 
reprezentovali a  boli 
ocenení v zlatom pásme 
tieto práce:
Sliepočka, ktorej auto-
rom je Jerguš Hrebíček, 
pedagogické vedenie: 
M. Oravcová
Ide sa na pole, autor Ma-
xim Magera, pedagogické vedenie: Mgr. B. Kyseľová
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Žiaci 7. A a 7. B triedy absolvovali dňa 10. 10. 2022 exkurziu v srdci Lip-
tovskej kotliny, v meste na pravom brehu rieky Váh. Naše kroky viedli 
najprv do Múzea Janka Kráľa  a  Jánošíkovej mučiarne, situovanej 
v  pivničnom priestore, ktorá je síce rozsahom malá, ale obsahom je-
dinečná. Obsahuje fragmenty o  legendárnom slovenskom zbojníkovi 
Jurajovi Jánošíkovi.  Niektorí žiaci mali možnosť v dobových kostýmoch 
zinscenovať súd s Jánošíkom. Zaujala nás i expozícia venovaná Jankovi 
Kráľovi. V nej sme mohli vidieť nábytok, ktorý slúžil tomuto revolucioná-
rovi, bola tu vystavená i posteľ, na ktorej naposledy vydýchol. Plynulým 
presunom na Námestie Žiadostí slovenského národa sme sa dostali 
ku komplexu budov, kde sme si priblížili vznik a priekopnícku činnosť 
spolku Tatrín – predchodcu Matice slovenskej. Odtiaľ sme sa odviezli 
autobusom na pietne miesto s pamätníkom padlým a cintorínom – Háj 
- Nicovô, ku ktorému vedie Cesta generála P. Kunu.  Práve na mieste 
tohto areálu  sa koncom 2. svetovej vojny odohrali  jedny z  najťažších 
a  najdlhších bojov. Nečudo, že práve toto pietne miesto, výhľady na 
scenériu okolitých hôr, hladinu vodnej nádrže Liptovská Mara a mesto 
boli pre všetkých emotívne silným zážitkom. Cestou domov sme ešte 
navštívili rodný dom Martina Rázusa. Exkurzia bola výbornou formou 
vyučovania a obohatila nás o rôzne zážitky a vedomosti. Uskutočnila sa 
v spolupráci s MO MS Valaská a DMS Liptovský Mikuláš.

PaedDr. Matúš Magera, PaedDr. Denisa Maťovčíková     

A čo na našu exkurziu hovoria žiaci?
 Najviac sa mi páčilo, keď sme sa boli pozrieť na pamätník. Všade boli 

nádherné jesenné farby, listy, ktoré sme po sebe hádzali, a krásna 
obloha s výhľadom na Vysoké Tatry. (Tereza Cibulová)

 Na výlete som zistil, že Liptov je pekný. (Maroš Beraxa)
 Najviac sa mi páčil výhľad na Tatry a Mikuláš, bolo to očarujúce, spra-

Exkurzia siedmakov v Liptovskom Mikuláši

Je jeseň. Farebné listy padajú na zem 
a  nám sa vynárajú spomienky z  detstva 
na prechádzky lesom, púšťanie šarkanov, 
vôňu ohňa, šípkového čaju či pečených 
gaštanov a  zemiakov. Zlatisté lúče sln-
ka zvedavo nazerajú do tried  materskej 
školy a  chcú vedieť, čo naše deti robia. 
Hrajú sa, cvičia, spievajú, recitujú, tvoria. 
Niekedy len tak, pre zábavu, inokedy pro-
fesionálne, pretože nás reprezentujú na 
rôznych súťažiach. A  nebolo to ináč ani 
tohto roku. Naše deti  sa pod vedením 
svojich pani učiteliek  zapojili do 14. roč-
níka v kategórii výtvarnej tvorby:  Detské 

Zo života materskej školy v októbr i

vili sme si veľa pekných fotiek. Navštívili sme aj McDonald`s. Zažili 
sme veľa srandy. (Tereza Kováčiková)

 Páčilo sa mi cestovanie tam a nazad. Bola sranda. Páčil sa mi vojen-
ský cintorín a pomník padlým vojakom. Super bola Jánošíkova mu-
čiareň. Kochali sme sa výhľadom na hory. Bolo to úžasné. (Gregor 
Jakab)  

 Najviac sa mi do pamäti vryla lúka, z  ktorej bolo vidno na Liptov-
skú Maru a z druhej strany na Kriváň. Bola tam veľmi pekná jesenná 
atmosféra. Po ceste lístím som sa dostal k pomníku Nicovô. (Matej 
Šuník)

 Páčili sa mi nástroje na mučenie a mučiareň. Sprievodca bol fajn. Ne-
pamätám si, čo som sa naučil, ale viem, že budem mať zážitok na 
celý život. (Branislav Bartoš)



Tri prasiatka, autorom je 
Lukáš Šterba, pedago-
gické vedenie: Mgr. B. 
Kyseľová
Výtvarné práce našich 
detí sú súčasťou výstavy 
„Symbióza srdca a  rúk“, 
ktorá je sprístupnená 
v  synagóge v  Brezne. 
Tam si naše výherné die-
la môžete pozrieť.

K jeseni neodmysliteľne patria aj jesenné sviatky, ktoré sú spojené s ďa-
kovaním za úrodu  leta a lúčenie sa s teplými dňami a prípravou na zimu. 
Do dnešných dní sa zachovali v podobe hodov a  dožiniek. V našej MŠ 
sme pri tejto príležitosti vyhlásili súťaž o najkrajšiu tekvicu. Do súťaže sa 
zapojili rodičia spolu so svojimi deťmi a vytvorili z tekvíc rôzne rozpráv-
kové, či iné nadprirodzené bytosti, zvieratká, našli sa medzi nimi aj hrí-
by, ktoré nám tohto roku ponúkla naša matka príroda v hojnom množ-
stve. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a  čas, ktorý venovali 
tvorbe diel z  tekvíc. Boli úžasné. Hlasovanie bolo tajné, najviac hlasov 
v hornej MŠ získala tekvica Matúška Dudáška: E. T., Emka Mihoková so 
svojou tekvicou Srnky sa umiestnila na druhom mieste a na tretej prieč-
ke skončila tekvica Lauriky Štulajterovej, princezná Sofi a, štvrté miesta 
boli dve a získali ich Jakubko Švec a Veronika Madliaková. Všetky tekvice 
boli nádherné, vtipné a milé, preto boli právom ocenené. V dolnej MŠ 
získali ocenenie tekvice: 1. miesto Janko Svitek s Olafom, druhé miesto 
obsadila tekvica Dominika Koncza: Krtko a tretiu priečku obsadili hríby 
z tekvice, jej autorkou bola  Katka Kňazíková.

Našich starkých sme aj tohto roku privítali v našej materskej škole a spo-
lu s deťmi sme im pripravili krátke kultúrne vystúpenie, ktorým sme ich 
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potešili. Starí rodičia si 
našu pozornosť zaslú-
žia, veď sú pre deti tým 
najcennejším darom, 
odovzdávajú im svoju 
lásku a múdrosť nado-
budnutú rokmi  života. 
Vedieme deti po celý 
rok k úcte k starším a 
vychovávame ich tak, 
aby si ich vážili a ľúbili 
svojich starkých celým 
srdcom.

Myšlienka usporiadať Deň ma-
terských škôl na Slovensku, ktorý 
pripadá na 4. novembra, vyšla z ini-
ciatívy Slovenského výboru Sve-
tovej organizácie pre predškolskú 
výchovu (SV OMEP). Významným 
medzníkom v dejinách predškol-
skej pedagogiky na Slovensku sa 
stal dátum 4. november 1829. V 
tento deň vznikla a bola založe-
ná v Banskej Bystrici prvá detská 
opatrovňa na území Slovenska. Jej 
zakladateľkou bola grófka Mária 
Terézia Brunswická. Česť a vďaka 
patrí tejto grófke za to, že vystihla 

špecifi kum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti 
tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, 
že sa len hrali.“
O zaujímavý program, plný hier, tvorivosti a radosti sa postarali pani 
učiteľky. Deti  plnili rôzne zaujímavé úlohy. Aktivity boli rozdelené do 
šiestich tried a využitá bola aj chodba. Každá aktivita mala svoj názov, 
obsah a splnenie úloh deťmi bolo odmenené medailou, ktorú si odniesli 
ako pamiatku na tento deň domov. Spoločné zážitky umocnil aj spev 
Hymny Dňa materských škôl na Slovensku, záverečné tancovanie a spo-
ločné fotenie.
Týmito aktivitami sme sa zapojili do sprievodných aktivít ku Dňu mater-
ských škôl na Slovensku a podporili  tak význam, poslanie a opodstatne-
nie materskej školy v živote dieťaťa.                                 

Mgr. Iveta Babčanová

Dnes sa už nesmiete mračiť, úsmev k tomu bude stačiť.

Veď máte predsa krásny deň, tak nech sa vám splní sen.

Veľa zdravia, more lásky a na čele žiadne vrásky.

   20. októbra 2022 takto zablahoželali deti z materskej školy jubilantom 

z Matice slovenskej vo Valaskej. Jubilantov sme potešili nielen krátkym 

kultúrnym programom, v ktorom sa deti predstavili detskými ľudovými 

hrami, básničkami, piesňou aj tancom, ale aj malým vlastnoručne zho-

toveným darčekom. Odmenou nám bol potlesk, milé úsmevy, pochvala 

a samozrejme aj sladká odmena. 

Mgr. Blanka Kyseľová
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Adventný príhovor
Milí spoluobčania, už o  pár dní sa začne adventné obdo-
bie, najkrajšie sviatky roka. Hoci je to pre mnohých z nás 
hektický čas vyplnený zháňaním darčekov, upratovaním 
a chystaním dobrôt na vianočný stôl, pôvodne to bolo ob-
dobie spomalenia a upokojenia, určené na rozjímanie. Tento 
zámer vychádza zo životného štýlu našich predkov, žijúcich 
v  súlade s prírodným cyklom. V  tomto ročnom období sú 
noci dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja. Upo-
kojenie by sa malo pretaviť do našej láskavosti, vzájomného 
porozumenia, spokojnosti a  srdečnosti. To všetko sa akosi 
vytráca z nášho bežného života. Spomaľme ten náš nesku-
točne rýchlo plynúci život a zamyslime sa, ako sme sa sprá-
vali k svojej rodine, blízkym, priateľom a ľuďom okolo nás. 
Ak je treba ospravedlňme sa za zlé slová vyslovené životné-
mu partnerovi, rodičom, deťom. Naši blízki a  ich prítom-
nosť nech nás naplnia energiou, ktorú všetci potrebujeme 
na zvládanie života s  jeho tmavými aj svetlými stránkami. 
Skutočne dôležité je, či si dokážeme preniesť advent a Via-
noce do nasledujúcich dní, týždňov, rokov s  ich odkazom 
vzájomnej pomoci, blízkosti a rodinnej pohody. 

Dovoľte mi pozvať vás na tradičné zapaľovanie adventných 
sviec na námestí. Prvú sviecu zapálime už 27. novembra 
o  15.-tej hodine za prítomnosti zástupcov obce, predsedu 
MO MS a nášho duchovného otca Martina. Súčasťou každej 
nedele bude aj kultúrny program. 

 Bc. Barbora Morová
 

   Milé zvieratko, len keď vám 
uchmatne syr zo stola aj s obalom, 
niekde  v kosodrevine si ho odba-
lí, príde sa s ním ukázať a hneď sa 
schová v kosodrevine, keď ho zože-
rie, znova sa vráti a pchá papuľu do  
vášho batoha, už až také milé nie je.
Stalo sa pri Bielom plese vo Vyso-
kých Tatrách.

Jozef Pacera
 

18. októbra 2022 sa 117  žiakov 

našej školy zúčastnilo modliteb-

nej iniciatívy „Milión detí sa modlí 

ruženec“, ktorú organizuje medzi-

národná pápežská nadácia ACN 

- Pomoc trpiacej Cirkvi. Modlili sa 

za mier a jednotu pre celý svet. 

Modlitba prebiehala v Kostole sv. 

Martina vo Valaskej. Spolu s naši-

mi žiakmi sa modlili aj  žiaci ŠZŠ 

a pozvanie prijali aj tety z farnosti. 

Modlitbu viedol duchovný otec, 

správca farnosti vo Valaskej, Mgr. 

Martin Trojan. Modlil sa s nami aj 

duchovný otec, Mgr. Ján Hrablay 

z Hronca.

Počiatky modlitbovej iniciatívy 

„Milión detí sa modlí ruženec“ 

siahajú do roku 2005, keď sa v 

hlavnom meste Venezuely Cara-

case skupina detí modlila sa ru-

ženec. Okoloidúci dospelí si pri 

Milión detí 
sa modlí 
ruženec

tom spomenuli na slová pátra Pia, 

ktorý raz povedal: „Keď sa milión 

detí bude modliť ruženec, svet sa 

zmení.“ 

V posledných rokoch sa k tejto 

iniciatíve pripojili státisíce detí. 

Aj  naše deti sa ochotne a s  veľ-

kou radosťou zapojili do modlit-

by za pokoj a mier vo svete. Naša 

spoločná modlitba zanechala vo 

všetkých hlboký dojem a veľkú 

milosť.

 Mgr. Katarína Paprčková
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Nebolo to tak dávno, keď matky mali po-

vinnosť svojim dcéram nachystať do výba-

vy periny a vankúše z peria. 

Moja stará mama od Oravcov mala šesť 

dcér a  jedného syna, preto sa páračky 

v tejto domácnosti konali každoročne. 

Husi pásol v  Potôčkoch (tomu miestu 

hovorili na Zahradzenej) obecný husiar 

Viktor. Stará mama hydinu prikrmovala 

zrnom. Keď gazdovia pozbierali obilie zo 

svojich lánov, mali ľudia z  chudobnejších 

rodín povolené zbierať klásky, ktoré zosta-

li na strnisku. Moja mama v detskom veku, 

so sestrou a  bratom usilovne zbierali do 

vriec klásky, aj preto si v tejto rodine dovo-

lili chovať väčšie kŕdle husí. Po ich ošklba-

ní stará mama piera a páper napchala do 

obliečky a  odložila do zadnej izby, kde 

počkalo na páračky. Vo Valaskej sa nikdy 

nepoužívalo slovo perie, ale piera. Preto 

budem používať tento výraz, nech mi to 

redakčná rada aj čitatelia prepáčia. 

Ako u Oravcov prepárali celú noc 

Na páračky stará mama povolala kmotry, 

švagriné a susedy z „Tehelne“. Chodili ich 

zvať mladšie deti. Nedaj Boh, že by sa bolo 

na niektorú ženu z rodiny a susedstva za-

budlo. Hneď by bol hriech. Veď páračky, 

to bola spoločenská udalosť. Večer po-

prichádzali dievkam kamarátky a  neskôr 

aj mládenci. Nemali dosť stoličiek, tak na 

sedenie pripravili foršty (hrubé dosky) 

podložené tehlami a prikryté pokrovcom. 

Starým ženám sa nechcelo odísť domov, 

tešili sa zabávaniu mládeže. Stará mama 

bola prísna žena, preto si chlapci nedovo-

lili robiť dáke neprístojnosti, ako sa to robi-

lo ešte v dávnejších časoch, čo sme mohli 

vidieť v starých fi lmoch. 

Aj z dediny prišli: Jožko Bánik Mokuš, Mil-

ko Bánik z Ihráča so sesternicou Veronikou 

a Julko Leitner s mandolínou. Ten si našiel 

miesto na teplom múriku nad šparher-

tom, bol celý premrznutý, mal to z domu 

najďalej. Zábava sa rozprúdila, keď prišiel 

heligonkár Havaš a  Hrončan Vilo Srnka 

Čo rozprávali pamätníci
O PÁRAČKÁCH V MINULOSTI

s gitarou. 

Dnešní ľudia si nevedia ani predstaviť, že 

nikto na páračkách nemal hodinky. Ku-

chynské na stene u  Oravcov boli večne 

pokazené, lebo ich kľúčikom naťahovali 

mladšie deti, kým nepretrhli strunu. Sta-

rý otec nosil vo vrecku vesty, na retiazke, 

vreckové hodiny – cibule. Tie mal so sebou 

v práci, robil výpravcu na stanici Chvati-

mech. Staršie tetky sa pobrali domov, mla-

dá chasa sa zabávala, vyspevovala, čas im 

rýchlo plynul. Stará mama chodila pozerať 

z prednej izby na návestidlo - semafor, kto-

rý bol pri štreke pred železničným mostom 

na Chvatimechu. (Činžiaky na sídlisku ešte 

neboli, preto z domu na dnešnej Partizán-

skej ceste dovidela až tak ďaleko.) Poveda-

la, že keď semafor ukáže „na voľno“, bude 

po polnoci a mládež sa rozíde domov. 

Časom sa pobrala suseda od Capkov, že 

ide pozrieť domov, koľko je hodín. Keď 

vyšla z  kuchyne, zakikiríkal kohút. Prišla 

s tým, že už je pol piatej, takže tí, čo cho-

dili do roboty, behom domov pre aktovky 

a hybáj pešo do fabriky.  

Ako sme párali piera okolo roku 1960

Každej zo šiestich dcér matka nachystala 

po dve periny, po štyri vankúše, čo pred-

stavovalo 12 kusov perín a 24 vankúšov. 

Syn tiež potreboval svoju perinu a vankúš. 

Potom sa rodili vnúčatá. Tým sa chystali 

detské perinky z páperia. To je veľa aj po-

vedať, nie že urobiť. 

Ja som bola najstaršia vnučka mojej starej 

matky, takže som okolo roku 1960 ešte 

niekoľkokrát zažila páračky u Oravcov. Zú-

častnili sa staršie ženy zo susedstva a z ro-

diny. Slobodným dcéram prišli kamarátky. 

Ja som sa usadila na múriku nad sporá-

kom, odkiaľ som mala najlepší prehľad 

o  všetkom, čo sa v  kuchyni dialo. Ústred-

nou postavou bola kmotra Genuša, ktorá 

vedela množstvo piesní a  balád, čo som 

počúvala s  otvorenými ústami. Žartovné 

piesne patrili vždy tej dcére, ktorá bola 

práve na vydaj. (Táto kmotra varila, piekla 

koláče a  obsluhovala na svadbách všet-

kých dcér u Oravcov. Bola to veľmi šikovná 

žena.)

Na prehryznutie sa na páračkách podá-

vali pampúšiky, alebo buchty s  lekvárom 

a  kysnutý tvarohový koláč, aký vedela 

upiecť len stará mama. Ženy si vypili po 

štamperlíku rumu, zapili čajom. Starý otec 

piekol v  rúre jablká. Mal takú rozprávko-

vú jabloň, na ktorej každoročne narástli 

červené, tvrdé, vajcovité jabĺčka. Starí 

rodičia ich v  košoch nosili do pivnice, do 

cárku. Pre svoju tvrdosť sa nedali pohrýzť, 

ale boli ideálne na pečenie. Starý otec 

ich pripravoval pre svoje deti, vnúčatá, aj 

pre ženy na páračkách. Takúto pochúťku 

mohli zjesť aj bez zubov. 

Podnes neviem pochopiť, ako mohla moja 

stará mama pri siedmich deťoch postíhať 

práce v  domácnosti, v maštali okolo do-

mácich zvierat, v  záhrade, na poli, priasť, 

tkať plátno a  pokrovce, piera párať a po-

máhať deťom podľa potreby s  opaterou 

vnúčat. Po založení JRD (Jednotného roľ-

níckeho družstva) robila skupinárku – or-

ganizovala svoju skupinu žien pri prácach 

na poli. 

Stará mama, Mária Oravcová, rod. Kučero-

vá si vedela poradiť v každej dobe a situ-

ácii. Narodila sa v  roku 1907, prežila dve 

svetové vojny. Taký náročný život si už ne-

vieme ani predstaviť a predsa sa na všetko 

sťažujeme.

   Mária Luptáková

Mária Oravcová, rod. Kučerová si vedela poradiť v kaž-

dej situácii
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V jednom štáte východoeurópskeho bloku sa 
stal nasledujúci príbeh. Do dedinky s piatimi tisí-
cami obyvateľov prišla ateistická učiteľka. Farár 
tejto obce sa navzdory ťažkej politickej situácii 
usiloval posilňovať veriacich vo viere modlitbou 
a vyzýval ich k prijímaniu sviatostí. Svety viery a 
nevery sa akoby vyvažovali na bedrách detí. Pro-
stredníctvom donášačov učiteľka vždy vedela, 
ktoré deti pristupujú ku sviatostiam, a tie potom 
trápila. Farár z tejto obce rozpráva: „V jeden deň 
prišla za mnou Angela, najlepšia žiačka štvrtej 
triedy a prosila ma, aby mohla denne pristupo-
vať ku svätému prijímaniu. Jej srdce tak veľmi túži 
po tejto nebeskej strave. Upozornil som ju, že toto 
rozhodnutie sa môže dostať do uší učiteľky a tá 
jej to potom dá pocítiť. Ale Angela odpovedala: 
„Budem sa ešte viac učiť.“  S radosťou som splnil 
jej prianie. Od tej doby sa však situácia v triede 
zmenila na ,,malé peklo“. Učiteľka Angelu nepre-
tržite šikanovala, a to i navzdory jej vynikajúce-
mu prospechu. Dieťa je stále bledšie, avšak nikdy 
nevzdoruje. 
17. decembra uprostred Adventu si učiteľka Sa-
binová vymyslela hroznú hru. Začala s Angelou 
dialóg: „Čo urobíš, keď ťa tvoji rodičia zavolajú?“ 
„Prídem,“ odpovedalo dievča trochu placho. „Vý-
borne. A čo sa stane, keď tvoji rodičia zavolajú 
kominára?“ „Samozrejme príde.“ Angela tuší 
pascu, pretože cíti, ako jej prudko búši srdce. 
Triumfujúcim hlasom učiteľka pokračuje: „Dob-
re! A povedzme, že tvoji rodičia zavolajú tvoju 
babičku, ktorá zomrela. Príde?“ „Myslím, že nie,” 
odpovedá Angela. „A keď tvoji rodičia zavolajú 
Červenú Čiapočku?“ „Nepríde,  je to iba rozpráv-
ka.“ „Vidíte, deti, prichádzajú iba živí, keď ich volá-
me. Kto nepríde, buď neexistuje, alebo už zomrel. 
Teraz si chceme niečo vyskúšať.“ Pani Sabinová 
poslala Angelu za dvere a ostatným žiakom po-
tom povedala, aby zavolali meno Angela. Dievča 
samozrejme vošlo dovnútra. Učiteľka vysvetľu-
je: „Angela žije, prichádza dnu, keď ju zavoláte 
… Zoberme si teraz, že zavoláte Ježiška. Veríte, 
že Ježiško existuje a že žije?“ Zavládne hrobové 
ticho. Deti ticho vnímajú otázku. Učiteľka sa ob-
racia na Angelu: „Veríš, že ťa Ježiško počuje, keď 
ho zavoláš?“ „Áno, verím, že ma 
počuje!“ „Výborne. Tak si niečo vy-
skúšame. Na môj povel všetci za-
čnú volať: Ježiško, príď! Raz… dva 
… tri …“ Žiadne z detí sa neodvá-
žilo zavolať. Učiteľka sa vysmie-
va: „Vidíte, netrúfate si, pretože 
presne viete, že by neprišiel – váš 
Ježiško. Ani vás nepočuje, pretože 
nijaký Ježiško neexistuje, tak ako 
neexistuje Červená Čiapočka.“ 
Niektorí žiaci sú zmätení. Dôkazy 
sú jasné. Učiteľka víťazoslávne 
žiada: „Zničte svoje detinstvo!“ Tu 
sa stane niečo nečakané. Angela 
vstane. „Chceme ho predsa len 
zavolať. Všetci spolu!“ Deti sa po-
stavia, zopnú ruky a volajú: „Je-
žiško, príď!“ Nasleduje strachom 
vyplnené ticho. „Ešte raz!“ A deti 

(zdroj: Správa Márie Winowskej, kresťanský 
časopis,  Víťazstvo Srdca číslo 4/1997)

volajú s dvojnásobnou vrúcnosťou, do akej ich 
mohla priviesť iba táto situácia. A potom sa to 
stalo. Dvere sa ticho otvárajú. Celé denné svetlo 
akoby sa sústredilo ku dverám. Svetlo je stále sil-
nejšie a nadobúda podobu ohnivej gule. Všetko 
sa deje veľmi rýchlo. Guľa sa rozoviera a v nej sa 
zjavuje Dieťa. Má na sebe biele šatôčky a vyžaru-
je svetlo. Usmieva sa bez jediného slova. Denné 
svetlo je proti nemu tmou. Po určitom čase Dieťa 
mizne vo svetelnej guli. Guľa sa pomaly vzďaľuje 
a dvere sa ticho samé zatvárajú. Deti od radosti 
nedokážu vydať zo seba slovo. Ticho zrazu preru-
ší prenikavý výkrik. Úplne zarazená učiteľka s vy-
treštenými očami kričí: „Prišiel, prišiel!“ Okamžite 
opúšťa miestnosť a zabuchne za sebou dvere. 
Deti spontánne kľakajú a ďakujú Ježiškovi. Každé 
z detí bolo kvôli tejto udalosti samostatne vypo-
čúvané. Ich výpovede sa vo všetkom zhodovali. 
Líšil sa iba odhad doby, ako dlho bol Ježiško prí-
tomný v triede. Učiteľku umiestnili do psychiatric-
kej liečebne. Neustále vykrikovala: „Prišlo! Prišlo!“

Tento článok mi napadol po akcii, ktorú sme mali 
s deťmi v Základnej škole J. Simana vo Valaskej. 
Niekedy je totiž naša užitočnosť v  tomto svete 
ako kresťanov, či som kňaz, alebo laický veriaci, 
viac postavená na normách ľudskosti a  auten-
tickej dôvery v to, čo veríme, ako v presviedčaní 
druhých. Radšej chcem, aby reči, ktoré sa šíria 
z nenávistných sŕdc, narazili na stenu reality, kto-
rá je overiteľná skúsenosťou. Príď za človekom, 
porozprávaj sa s ním. Nedaj na predsudky, zakús 
a uvidíš. Nech skutky hovoria viac ako slová. Deti 
zavolali a  Ježiško prišiel. Ďakujem deviatakom, 
s ktorými som mohol spolupracovať na predsta-
vení Svätého Písma v  noci čítania kníh. Vnímal 
som hlad v  pedagógoch a  deťoch po čomsi, čo 
sa tak často zdá stratené a vzdialené. Po dotyku 
Boha, ktorého sme akosi odsunuli na polnočnú 
omšu, alebo veľkonočnú nedeľu.
V našej farnosti je tiež okolo päťtisíc ľudí. Tiež je to 
časť Slovenska, kde kedysi preniklo komunistické 
hnutie, ako v každej obci aj tu sa ľudia delia pod-
ľa moci a pôsobenia medzi inými. Niektorí majú 
väčšie, iní menšie slovo. Do toho zúri vojna, idú 
voľby, zima, Sviatok všetkých svätých a Dušičky. 
Stále „čosi“. Stále je toho dosť. Tak som premýšľal, 
čo napísať ľuďom tejto doby. Otvoril som histo-
riudomus a  cez jej stránky som vnímal príchod 
pátra Kolmačku, Antona Vačka, stavanie fary, 

ich prvé dojmy z miestneho ľudu a starosti, ktoré 
mali. Chcel som začať písať o túžbe zriadiť kúre-
nie v  kostole, možno o  dvoch obnovených (na 
kalvárii pracujem) kaplnkách, o  19. novembri, 
kedy po vydaní knihy o  pátrovi Kolmačkovi, na 
ktorú sme sa zbierali, budeme o 14.00 slúžiť s pro-
vinciálom jezuitov svätú omšu. Pozvať vás tam, 
bude tam špeciálny zbor, budú tam osobnosti, 
bude to pocta... a potom som si uvedomil, že sú 
to rovnako časné veci, aké zažívala pani učiteľ-
ka z horeuvedeného článku, alebo obec, keď do 
hlásnika chce umiestniť čo najviac informácií 
o tom, čo sa deje: ohlásiť čo najviac vecí, ktoré sa 
stali, pozvať na čo najviac akcií, ktoré budú, a to 
všetko je márnosť, časnosť. Záleží na nej, to áno, 
žijeme tu a  teraz. Ale od najstarších obyvateľov 
obce som sa cez prosté rozhovory o  náročnosti 
života naučil, že by som sa ako človek a duplicit-
ne ako kňaz mal opierať o živého Boha, lebo On 
je jediná istota a nemenná autorita.
Takže záverom: drahí moji, ako stále, aj teraz 
a  kým tu budem: som tu pre vás. Počuť o  Bohu 
a  zažiť Ho, sú dve rôzne veci. Rovnako to platí 
o fare a kňazovi v nej. Áno, je ťažká doba, zima 
ide, zem sa točí, 19.11. bude veľká akcia, predtým 
sú sviatky a modlíme sa za zosnulých; Kristus je 
však ten istý včera, dnes a  naveky. Každý z  nás 
sa svojím spôsobom pretlčieme vpred. Záleží 
ale na tom, ako a prečo. Ja ponúkam perspektí-
vu Krista, aby som ten život nielen prežil, či užil, 
ale žil. On napĺňa aj čas na zemi zmyslom, keď 

nás posiela byť Jeho svedkami. 
Pokrstení máme žiť ako svedko-
via s  radosťou v  srdci. Kde ju ale 
nájdeme, keď je také nepopu-
lárne stretávať sa ako kresťania 
uprostred folklórnych, divadel-
ných a  svetských spolkov, zvä-
zov a  klubov tohto sveta? A  do 
toho ľudia túžia mať svoje deti 
pokrstené, aj keď ich z  chrámu 
nepoznám. Tak možno takto cez 
hlásnik: Ako Ježišove dieťa a Kris-
tov služobník vo Valaskej: chcem 
sa spoznať, túžim vytvárať ko-
munitu, pozývam vás pripojiť sa 
k  rodine Cirkvi, do ktorej beztak 
od krstu patríme a túžim, aby sa 
táto identita stala z  formálnej 
autentickou.

Martin Trojan, správca farnosti

Ježiško, príď!    
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NARODILI SA
Pekne ťa vítame, ružové dieťatko –

kvet, čo nám do rána zavoňal presladko.
Pekne ťa vítame – veď sme ťa chceli mať,

my, tvoji rodičia, tvoj otec, tvoja mať.
Nie, ty si neprišlo na svet náhodou,

drobnými rúčkami držíš nás nad vodou,
drobnými rúčkami  - lupienkami nehy

spojilo si naše protiľahlé brehy.

V mesiaci september – október sa v našej obci 
narodili:

Alex Kurek,
Sebastián Kučerák,

Filip Gajdošík.

OPUSTILI NÁS
Smrť nepozerá do rodného listu

ani do kalendára.
Nespráva sa podľa žiadnych príkazov

a už vôbec neberie žiadne ohľady.
Nič neletí tak rýchlo, ako ľudský život.

Môže mať veľkosť orla alebo veľkosť motýľa,
ale vždy má krídla rýchleho sokola....

V mesiaci september – október nás navždy opustili:
Rudolf Spišiak,

Jana Letavajová,
Erika Trangošová,
Terézia Fajnerová,

Jozef Strnádik,
Peter Suchý .

Danka Králiková
matrikárka obce

DDDaDaDDDaDaDaDaDankkknknknknkkknknkkaa a aaaaa aa KrKrKrKKrKrKrKrKKKrKKrK álálálálálálálláálálikikikikikikiikikikikovovovovovovovovoováááááááá
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Z kroniky našej obce SPOMIENKY
Sú chvíle, keď ticho bolí,

keď odídu tí, s ktorými  sme šťastní boli.

Dňa 22. 11. 2022 si pripomíname 7 rokov, čo 
odišla do večnosti  naša mama, stará mama, 

Marta Babiaková  
a  17. 10. 2022 sme si pripomenuli  2 roky, čo nás 

opustil náš otec  a starý otec, 
Eduard Babiak.

Spomínajú syn Miroslav  s rodinou, syn Ivan 
s rodinou, rodina Babčanová a ostatná rodina.

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

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.

Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 28. septembra  sme si pripomenuli smutné 
5. výročie úmrtia nášho manžela, otca a krstného 

otca, Mgr. Miroslava Bánika. 

S láskou spomína manželka Jarka, syn Radko, 
dcéra Miška a ostatná smútiaca rodina.  

Tak, ako im z tváre žiarila láska a dobrota, tak 
nám budú chýbať do konca života.

Dňa 23. 01. 2022 sme si pripomenuli smutné 1. 
výročie, čo odišla do večnosti vo veku 77 rokov 

naša drahá mama, stará mama, krstná mama, 
švagriná, teta, stryná, pani Margita Hartvichová.

Dňa 23. 10. 2022 sme si pripomenuli smutné 
1. výročie, čo odišiel do večnosti náhle a nečaka-
ne vo veku 47 rokov  aj náš drahý brat, švagor, 

strýko, ujo, Igor Hartvich.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za našich zosnulých, aby 
mali účasť na večnej radosti v Tvojom nebeskom 

kráľovstve.
Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné 
nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen!
V nádeji na stretnutie vo večnosti s láskou, úctou 

a v modlitbách spomína smútiaca rodina.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,

no v našich srdciach budeš navždy žiť.
19. novembra si pripomenieme piate výročie 

úmrtia nášho manžela, otca, starkého a deduška, 
Jána Vargu. 

S láskou spomína celá rodina .

29. októbra prešli smutné dva roky bez nášho milovaného manžela, 
otca a dedka,  Stanislava Šušela. 

S láskou spomína manželka Darina, dcéra Jarka s rodinou, syn 
Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina. 
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Seniori súťažili v 4 disciplínach: 
ŽENY

Hod granátom  
 1. miesto - Nataša Javorová
2. miesto - Anna Lendelová
3.  miesto  -  Anna  Kramlová

Hod  váľkom 
1. miesto – Marta Medveďová
2. miesto - Eva  Ridzoňová
3. miesto - Viera  Čiefová 

Kop na bránku 
1. miesto - Nataša Javorová
2. miesto - Milka Medveďová
3. miesto -  Anna  Zlevská

Streľba zo vzduchovky  
1. miesto - Viera  Sedláková
2. miesto - Nina  Karasová
3. miesto -  Nataša Javorová

 MUŽI
Kop na bránku 
1. miesto -  Ján  Molčan          
2. miesto - Eugen Sedlák           
3. miesto -  Miloš  Pacera

Po dvojročnej COVID prestávke sme opätovne obnovili fl orbalový turnaj pre 

bývalých žiakov a žiačky ZŠ Jaroslava Simana vo Valaskej. Dňa 1. októbra sa 

30 účastníkov rozdelilo do 5 družstiev. Každý si zahral s každým – každé jed-

no družstvo vyhralo J, a to bolo hlavným cieľom! Prvé tri miesta boli odme-

nené športovým pohárom a prekvapením od predsedu MO MS vo Valaskej. 

Hod granátom               
1.miesto - Martin Popovič      
2. miesto -  Miloš  Pacera           
3. miesto -  Vladimír Krbyla

Vrh  guľou                    
1. miesto - Martin Popovič      
2. miesto - Ján Krakovský          
3. miesto  - Peter Babčan

Streľba zo vzduchovky   
1. miesto -  Milan Ľupták       
2. miesto - Pavol Šmidák            
3. miesto - Martin Popovič
 
Po súťaži bol podávaný pre senio-
rov  perkelt, ktorý pripravil náš člen 
- sponzor a kuchár v jednej osobe, 
p. Martin Krupa s manželkou, za čo 
im srdečne ďakujeme. Po dobrom 
jedle začala zábava. O hudbu sa 
postaral p. Jožko Tokár. Ďakujeme 
aj  p. Erikovi Bachratému, že sme v 
peknom prostredí HPÚ mohli strá-
viť príjemný deň.

Za ZO JDS  Mária Janáčiková

Športový deň seniorov
ZO JDS  Valaská - Piesok dňa  20. 9. 2022 usporiadala  športové hry se-
niorov pri Hostinci pod Úbočou.
Prítomní   hostia: Mgr. Peter   Jenča - starosta obce, Bc. Silvia Krupová, 
JUDr. Michal Frančák - predseda OO JDS, Jozef Tokár -  podpredseda OO 
JDS, Ing. Milan Hašan - tajomník OO JDS, Mária Šuhajdová  - predseda 
ZP.

Zafkov pohár 
vo florbale

Každý účastník si domov odniesol nie-

len dobrý pocit, ale aj účastnícku me-

dailu. Spoločným gulášom sme zavŕšili 

3. ročník Zafkovho pohára vo fl orbale. 

Verím, že ak to okolnosti dovolia, tak 

sa spoločne opätovne stretneme. Toto 

zaujímavé podujatie sa uskutočnilo 

s fi nančnou podporou MO MS vo Va-

laskej a hlavne našej obce na základe 

plánu športových aktivít v  roku 2022 

Športovou komisiou pri OcZ Valaská. 

PaedDr. Matúš Magera

organizátor podujatia 


