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Milí čitatelia,
do našich domovov opäť zaví
tala jeseň plná farieb, dozrievajú
cich plodov, ale aj zmien poča
sia. Horúce letné dni sa skončili.
Chladnejšie počasie mnohým
prinieslo úľavu po vyčerpávajú
cich letných horúčavách. Nastal
čas zberu úrody. Táto jeseň je mi
moriadne bohatá na dary zeme.
Ovocné stromy v záhradách sa
ohýbajú pod ťarchou jabĺk, hru
šiek, sliviek...
Aj život v našej obci v tomto
kalendárnom roku bol pestrý
a bohatý na množstvo akcií, uda
lostí. Prehľad tých najzaujíma
vejších vám ponúkame v tomto
čísle novín. Nejde len o kultúrne
akcie, ale aj o zveľaďovanie náš
ho životného prostredia, prácu
s deťmi a mládežou, športové
dianie či záležitosti týkajúce sa
verejnej správy. Je toho veľa, čím
obec počas roka žije. Vypovedá
o tom aj propagačný film o obci,
ktorý mal slávnostnú premiéru
v rámci galavečera na Dňoch
obce. Život v obci v minulosti za
chytáva kniha Maloidianske po
viedky, ktorá nedávno obohatila
rodinnú knižnicu každej našej
domácnosti. Viacej sa o tom do
čítate na strane 17.
A propos – kultúra. Mrzí ma,
keď občas započujem nelichoti
vú poznámku o zbytočnosti nie
ktorých, kultúrnych akcií. Podľa
niektorých občanov by sme mali
pozornosť sústrediť na materiál
ne veci. Dá sa s týmto názorom
súhlasiť? Áno, ak sa stotožňujete
s fenoménmi dnešnej doby – ko
mercionalizmom a materializ
mom – radšej „mať“ než „byť“. Ak
ste však presvedčený, že kultúra
nie je luxusom pre elity, ale ne
vyhnutnou súčasťou každého
národa, ba dokonca je jedným
zo znakov každého národa, po
tom ste radi, že naša obec žije
kultúrne a kultúrou. Dokonca
ju nielen pasívne prijíma, ale aj
tvorí a uchováva pre budúce ge
nerácie.
Veríme, že aj naše noviny k
tomu prispievajú. Prajeme vám
peknú kultúrnu jeseň.
Za redakčnú radu A. Ličková

Sme majsterky sveta!!!

(viac na strane 10)

Naša
50-ročná
jubilantka

Dni obce Malá Ida
a III. Festival
Rudohoria
15.–16. júna 2018

(viac na strane 12-14)

(viac na strane 16–19)
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Veci verejné

® Čo priniesol obci rok 2018
z pohľadu starostky obce
* Samospráva bližšie k občanom
– GIS PLAN
Projekt nového informačného sys
tému na cintorínske služby, kataster
a UPD, tzv. GIS PLAN, je prístupný už aj
pre občanov našej obce. Na webovej
stránke obce si cez neho môžete po
zrieť mapu pasportu cintorína i katas
trálnu mapu prepojenú s územným
plánom. http://ou-malaida.gisplan.
sk/ Ten bude konečne po rokoch ak
tualizovaný. Ministerstvo dopravy a
výstavby SR nám poskytlo dotáciu na
jeho aktualizáciu. Tá by sa mala podľa
platného zákona realizovať každé šty
ri roky. Nestalo sa tak už od roku 2009,
a tak sa nemohli realizovať projekty,
ktoré neboli v Územnom pláne obce
Malá Ida.
– SMS systém
Aj v tomto kalendárnom roku po
kračoval a rozširoval sa SMS systém
zasielania správ občanom. Je rýchlym
zdrojom aktuálnych správ, napr. kedy
je vývoz separovaného odpadu, kedy
nebude elektrina, aká akcia sa v obci
koná a pod. Občania, ktorí majú o túto
bezplatnú službu záujem, sa môžu
prihlásiť na obecnom úrade, kde stačí
nahlásiť svoje telefónne číslo.
* Základná škola
– 50. výročie otvorenia novej školy
5. februára 1968 sa po prvý raz ot
vorili brány novovybudovanej školy.
Toto významné jubileum škola oslá
vila v máji 2018. Možno aj vy ste sa
zúčastnili Dňa otvorených dverí a za
spomínali si na školské časy.
– Odkúpenie pozemkov a modernizácia učební
V tomto roku bola uhradená druhá
splátka Spišskej kapitule za pozemky
pod školu vo výške 62 129 eur. Cel
ková hodnota, ktorú obec zaplatila,
aby škola konečne stála na „vlastných“
pozemkoch, bola 122 129 eur. Vďaka
tomu, že obec sa stala vlastníkom po
zemkov, môže sa zapájať do projekto
vých zámerov EU či iných investičných
projektov. Ešte pred uhradením po
slednej splátky, na základe čestného
prehlásenia, že obec sa na základe
kúpno-predajnej zmluvy stane vlast
níkom pozemkov, zapojili sme sa do
projektu Modernizácia učební v Základnej škole v Malej Ide v hodnote
109 573,35 eur. Projekt bol úspešný
a na jeho realizáciu sme tak získali nenávratný príspevok 104 094,68 eur.
Zvyšnú čiastku cca päť tisíc eur uhradí
obec. Aj v budúcnosti obec plánuje
pokračovať v rekonštrukcii školy a jej
zveľaďovaní.
– Havarijný stav
Zub času zanechal svoje stopy na
streche budovy školskej jedálne, ktorá
je v havarijnom stave. Z dôvodu zate

čenia strechy a zlého stavu elektroin
štalácie v časti budovy, museli sme dať
vypracovať statický posudok. Zároveň
prostredníctvom Okresného úradu
Košice-okolie žiadame ministerstvo
školstva o poskytnutie finančných
prostriedkov na potrebné opravy.
* Stacionár
Začiatkom roku 2017 privítal svo
jich prvých klientov novootvorený
denný stacionár. O jeho služby pre
javili záujem mnohí obyvatelia našej
obce a nevedeli si ho vynachváliť.
O to bolestnejšie sme po roku, vo
februári 2018, prijali správu o smrti
jeho riaditeľa, pána Reného Bezu
chu, ktorý bol jeho dušou a hnacím
motorom. Po jeho náhlom odchode
sa nepodarilo udržať činnosť stacio
nára, ktorý fungoval ako nezisková
organizácia.
* Chodníky a cestné komunikácie
– Chodník na Pažitnej ulici

Po tom, čo prebehlo územné a sta
vebné konanie, začali sme s realizáci
ou chodníka na Pažitnej ulici. Veríme,
že umožní bezpečný pohyb občanov
na tejto frekventovanej ulici.
– Nedokončený chodník na Bukoveckej
Často dostávam od občanov otáz
ku, kedy bude dokončený chodník na
Bukoveckej smerom k pivovaru. Je to
vec, ktorá aj mňa trápi. Problém je v
tom, že obec nie je vlastníkom stavby
chodníka ani pozemku pod stavbou.
Z toho dôvodu nemôže investovať do
cudzieho majetku. Vec sa prerokúvala
aj na zasadnutí OZ. Verím, že sa nám
v dohľadnom čase podarí dohodnúť
s majiteľmi (investor IBV Za berekom)
a nájdeme spoločné riešenie pre jeho
realizáciu.
– Merač rýchlosti
Obec oslovila listom Dopravný
inšpektorát Košice-okolie a žiadala

ho o priebežné meranie rýchlosti
na uliciach Hlavnej, Pažitnej a Buko
veckej, nakoľko je veľa vodičov, ktorí
nerešpektujú predpísanú rýchlosť
v obci a svojou bezohľadnou jazdou
ohrozujú účastníkov cestnej premáv
ky. Odpoveď bola, že v roku 2018
„už štyrikrát“ v obci merali rýchlosť
a prípadné navrhované umiestnenie
svetelnej signalizácie by priveľmi spo
malilo dopravu.
Podarilo sa nám aspoň spojazdniť
a premiestniť starší merač rýchlosti
smerom od Šemše. Ďalšie merače
rýchlosti máme naplánované v blízkej
budúcnosti umiestniť na smer od Bu
kovca a od Šace.
– Výmena dopravného zrkadla
Z dôvodu poškodenia plastov sme
museli uskutočniť výmenu dopravné
ho zrkadla na Zimnej ulici.
– Spomaľovače
Na základe podpisovej petície
občanov sme požiadali dopravný
inšpektorát o schválenie osadenia
spomaľovačov v lokalite Panský les
a v blízkosti základnej a materskej
školy. Vodiči v týchto lokalitách ne
dodržujú predpísanú rýchlosť a tým
ohrozujú najmä deti a školskú mládež.
Dopravný inšpektorát vykonal ob
hliadku uvedených miest a na základe
nej vydal stanovisko, kde by mali byť
spomaľovače osadené. Nájdete ich
na ulici Zvončeková a Školská. I keď
nie všetci občania to prijali kladne,
sme presvedčení, že bezpečnosť detí
i dospelých by mala byť na prvom
mieste.
– Kruhový objazd
Z dôvodu posunutého verejného
obstarávania zo strany Košického
samosprávneho kraja sa realizácia
kruhového objazdu posunula na rok
2019. Neteší nás to, ale veríme, že sa
ho podarí v blížiacom sa roku zreali
zovať.
– Vysporiadanie pozemkov SPF v
intraviláne obce
Ešte v roku 2017 sme podali žiadosť
na Slovenský pozemkový fond, aby
pozemky pod komunikáciami prešli
do vlastníctva obce. SPF na našu žia
dosť reagoval pozitívne. Pozemky SPF
prejdú do majetku obce delimitáciou
(bezodplatne). V štádiu riešenia je
pozemok pod účelovou komuniká
ciou Pod Dúbravou, kde je potrebné
vypracovať projekt na komunikáciu

a začať riešiť územné a stavebné ko
nanie. SPF si to dali ako podmienku
pre delimitáciu. V tejto novej lokalite
bolo vydané právoplatné povolenie
pre kanalizáciu a vodovod. Spoločne
s VVS,a.s. sa rieši jeho vybudovanie.
Nevysporiadaná ostáva tzv. pre
chodná ulica z Idanskej na Letnú.
Vznikol tu vlastnícky spor. V minulosti
bol tento pozemok pod miestnou ko
munikáciou vyvlastnený, ale na liste
vlastníctva (chybou minulého systé
mu) sú ako vlastníci naďalej uvedené
fyzické osoby a nie obec. Tí žiadajú od
obce opätovnú odplatu za pozemok.
Nakoľko sme sa ani na opakovanom
konaní s „vlastníkmi“ pozemku nedo
hodli, nechala by som na Okresný súd
Košice-okolie, aby v tejto spornej veci
rozhodol.
* Investície
– Obecný úrad a kultúrny dom

V tomto roku sa ukončili práce na
budove obecného úradu. Opravila sa
fasáda na budove obecnej knižnice
a strecha na budove OU.
Kultúrny dom bol konečne vyba
vený novými stolmi, ktoré výrazne
vylepšili interiér. Tie staré už doslúžili.
Vylepšilo sa aj technické vybavenie
kuchyne, ktoré napomôže skvalitne
niu poskytovaných služieb.
– Materská škola
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Nepríjemnou situáciou bolo spad
nutie stropu v miestnosti riaditeľky
MŠ z dôvodu nesprávnej prístavby bý
valej kancelárie využívanej políciou.
Uvedená miestnosť nebola súčasťou
nedávnej rekonštrukcie a nadstavby
MŠ; bola tu len vykonaná hygienická
maľba v roku 2016. Aj v miestnosti
jedálne bol už zastaraný, dlhé roky
nerekonštruovaný strop. Na zákla
de prehodnotenia uvedeného stavu
a z dôvodu väčšej bezpečnosti detí
i personálu, boli stropy zrekonštruo
vané a zmodernizované.
V materskej škole sa muselo urobiť
vložkovanie komína nakoľko sa zistilo,
že bolo prevedené nesprávne.
– Futbalové ihrisko

Pre bezpečnosť návštevníkov a
športovcov a pre prípad zavedenia ka
merového systému bolo vybudované
osvetlenie futbalového ihriska.
– Miestny cintorín
V súčasnej dobe pripravujeme štú
diu na rozšírenie cintorína a viac dru
hov pochovávania (klasický spôsob,
jednoduchý pomník a urnový háj).
Reagujeme tak na potreby a požia
davky našich občanov.
* Dotácie
Snahou obce je investovať do jej rozvo
ja nielen z vlastných zdrojov, ale zaujíma
me sa aj o rôzne dotácie. Okrem už vyššie
spomínaných sú to napríklad tieto:
– Elektromobil
Na základe výzvy environmentál
neho fondu sme si podali žiadosť o
dotáciu na zakúpenie elektromobilu,
ktorý by znížil výdavky na benzín a zá
roveň bol ekologický k okoliu. Maxi
málna výška dotácie bola stanovená
na 30 000 eur na jedno vozidlo.
– Dom smútku – potešilo nás
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ RE
PUBLIKY č. 449/2018 z 3. 10. 2018 k
návrhu Akčného plánu rozvoja okresu
Košice-okolie a návrhu na uvoľnenie
finančných prostriedkov zo zdrojov ka
pitoly Všeobecná pokladničná správa.
Bod. 29 obec Malá Ida získala
finančné prostriedky na „Rekonštrukcia domu smútku“ 9 000 €.
– Kamerový systém
Ďalšou dobrou správou je, že 5.

októbra 2018 nám oficiálne ozná
mili, že Rada vlády SR pre prevenciu
kriminality schválila dotáciu vo výške
10 000 eur na kamerový systém, kto
rú budeme môcť vyčerpať do konca
roka 2019.
Obec zakúpila tri fotopasce z dôvo
du zakladania nelegálnych skládok v
lese a krádeže na cintoríne.
– Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Na základe výzvy Ministerstva
vnútra SR sme v minulom roku podali
projekt na Prezídium HaZZ v Bratisla
ve na riešenie 1. etapy rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice. Zámerom je zre
konštruovať objekt a rozšíriť jeho úžit
kovú plochu o nadstavbu. Náš projekt
bol úspešný a na opravu zbrojnice
sme získali 30 000 eur.
– Kultúrny dom
Miestna akčná skupina Rudoho
rie pripravuje výzvu pre obce, ktorej
cieľom je pomôcť obciam s financo
vaním ich investičných zámerov. Naša
obec sa do nej zapojila s projektom
Rekonštrukcia, stavebné úpravy Kultúr
neho domu v Malej Ide. Chceme tým
odľahčiť domácu kasu o cca 40 000
eur.
* Ekológia a životné prostredie
– Vyčistenie potoka

bou na čerstvom vzduchu. Všetkým
zúčastneným srdečne ďakujem.
– Poďakovanie
Teší nás, že väčšine občanov zále
ží na životnom prostredí. Neodnáša
jú už biologicky rozložiteľný odpad
(konáre, trávu) do lesa, ale na miesto
na to určené, t.j. na čističku odpado
vých vôd. Aktuálne je objekt plný.
Máme však pripravené riešenie – fir
mu, ktorá nám odpad zoštiepkuje.
– Vrtuľníky
Mnoho občanov sa sťažuje na hluč
ný prelet vrtuľníkov hlavne v nočných
hodinách. Obec promptne reagovala
a napísala žiadosť na Dopravný úrad
BA, aby zjednal nápravu. Žiadosť bola
zamietnutá. Odpoveď „stojí za všetky
drobné“. Prinášame ju v plnom znení
na webovej stránke obce. www.ma
laida.sk
* Kultúrno-spoločenské aktivity
– Dni obce 2018 a III. Festival Rudohoria
Ďakujeme všetkým sponzorom,
vďaka ktorým obyvatelia našej obce
i širokého okolia mohli prežiť dva
nádherné dni plné pohody, dobrej
nálady, zábavy a príjemných chvíľ. Mali
možnosť odniesť si krásny umelecký či
športový zážitok z množstva sprievod
ných podujatí a vystúpení tunajších
i známych slovenských umelcov a ko
lektívov. Vďaka sponzorom stáli oslavy
len štvrtinu z rozpočtu obce. Podujatie
sa vydarilo aj zásluhou úzkej spoluprá
ce všetkých organizácii hasičov, poľov
níkov, urbariátu, klubu dôchodcov, fut
balistov, tenistov, volejbalistov, pilates,
poslancov a zamestnancov obecného
úradu. Srdečná vďaka za každú aj malú
pomoc.
– Maloidianske poviedky
Malá Ida má svoju prvú knihu po

Na základe požiadavky občana po
žiadala obec kompetentné orgány
o vyčistenie potoka Ida. SVP, š. p. Po
vodie Hornádu kladne zareagovalo
a požiadavku zrealizovalo.
– Likvidácia čiernej skládky
V apríli tohto roku obec v spolupráci
s Mestskou časťou Lorinčík zorganizo
valo brigádu v lese, ktorej cieľom bola
likvidácia nahromadených odpadkov.
Asi šesťdesiat účastníkov sa nedalo
zahanbiť a nazbieralo viac ako kon
tajner odpadu. Odmenou za ich prácu
bol nielen dobrý pocit a čistejší les, ale
aj guľáš a príjemné posedenie s hud

viedok, ktoré na základe spomienok
starších občanov obce zozbierali a li
terárne spracovali členovia literárnej
spoločnosti Pravé orechové. Sláv
nostné uvedenie knihy do života bolo
súčasťou programu Dni obce. Každá
domácnosť dostala jeden výtlačok
zdarma do poštovej schránky. Aj to je
forma uchovávania histórie pre budú
ce generácie.
– Propagačný film o obci Malá Ida

V úvode slávnostného galavečera
pri príležitosti Dni obce mal slávnost
nú premiéru 13-minútový propagačný
film o našej obci, zachytávajúci život
a dianie v nej počas roka. Autorom je
Ing. Martin Nagy z Mango video stu
dia, ktorý počas celého jedného roka
navštevoval našu obec a mapoval ži
vot a dianie v nej.
Tento dokument bude dostupný
na www.malaida.sk
* Slovo na záver
Štyri roky môjho starostovania zbehli ako
voda. Počas nich sa mi podarilo zrealizovať veľa
vecí, o ktorých som vás, milí občania, informo
vala aj napríklad prostredníctvom týchto novín.
Boli aj výzvy, v ktorých obec neuspela. Tých,
našťastie, nebolo veľa. Niektoré projekty ešte
čakajú na svoju realizáciu. Či sa mi ich podarí
zrealizovať vo funkcii starostky, to v tejto chvíli
neviem. Je to vo vašich rukách. Nech ale blížiace
sa voľby dopadnú akokoľvek, chcem sa všetkým
vám srdečne poďakovať za možnosť zveľadiť
našu obec z postu najvyššieho predstaviteľa.
Poďakovať sa za vašu podporu a pomoc
počas uplynulých štyroch rokov, lebo bez
nej by som nemohla realizovať svoje plány.
Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom za
finančnú pomoc pre našu obec počas celého
obdobia. Ďakujem tiež poslancom obecného
zastupiteľstva za dobre odvedenú prácu.
S úctou starostka obce Jana Kallová

® Malá Ida získala Certifikát rozvoja obcí a miest
Obec Malá Ida bola za rok 2017 vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja
2 926 slovenských obcí a miest prešlo prísnym hodnotením
SiMS, a.s. (Slovenská informačná a marketingová spoločnosť)
zameraným na finančnú a majetkovú bonitu. Pozitívne z dané-

ho hodnotenia vyšlo 39,09% obcí, ktorým bola udelená Pečať
Rozvoja obcí a miest. Sme hrdí, že túto pečať získala aj naša
obec Malá Ida.
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® Hlas ľudu ® Nečakané zmeny na pošte ® Na slovíčko
Obec sa sťažovala na otváraciu dobu a odišla aj vedúca pošty
s riaditeľom
rozhodol
Slovenská pošta nás po letnom období nemilo prekvapila. Upravila ot
Internetová stránka kosice.
VVS, a.s., Košice
váracie hodiny vybraných pôšt tak, že výrazne skrátila čas vymedzený pre
dnes24.sk vyhlásila koncom
februára tohto roku súťaž o naj
sympatickejšiu obec v okrese Ko
šice-okolie. O priazeň čitateľov
týždeň bojovalo v internetovom
hlasovaní 112 obcí okresu. Hlasy
pribúdali každým dňom. Napo
kon hlas ľudu rozhodol.

Absolútnym víťazom
sa stala obec Poproč,
Čaňa skončila druhá a
treťou
najsympatickejšou dedinou sa stala Malá Ida 

Juchúúú!

zákazníkov. (Zoznam pôšt, ktorých sa toto obmedzenie dotklo, je dostupný na
webovej stránke Slovenskej pošty.) Úpravy vstúpili do platnosti od 1. septem
bra 2018 a bohužiaľ, dotkli sa aj pošty v Malej Ide. Tá je otvorená v skráte
nom režime hodinu dopoludnia a dve hodiny popoludní. Z tohto dôvodu
odišla dlhoročná vedúca p. Zuzana Dulebová. Pracovné podmienky, ktoré
jej pošta ponúkla, boli pre ňu nevyhovujúce.
Obec na túto zmenu okamžite zareagovala a poslala žiadosť na kompe
tentné orgány, aby bol zachovaný pôvodný čas, ktorý väčšine obyvateľom
vyhovoval. Argumentovala rastúcim počtom obyvateľov i skutočnosťou, že
pošta je stredisková a neslúži len našim obyvateľom. Kladnej odpovede sme
sa však nedočkali. Pošta naďalej trvá na svojom rozhodnutí, ktoré je v súlade
s ich predpismi.
Nové otváracie hodiny pošty:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 - 9.00
8.00 - 9.00
8.00 - 9.00
8.00 - 9.00
8.00 - 9.00

13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
15.00 - 17.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

® Herrenwald – sen premenený na skutočnosť
„Kde sa dobré
pivo varí,
tam sa
všetkým dobre darí.“
Ak by sme sa mali pridržiavať vyššie uvedenej múd
rosti našich predkov, znamenalo by to, že nám, Malo
idančanom, sa od mája tohto roku bude dariť na výbor
nú. 26. mája v našej obci slávnostne otvoril svoje brány
remeselný pivovar Herrenwald. Pomenovanie dostal
podľa miestnej časti Panský les (z nem. herr = pán; wald
= les). Nachádza sa v novovybudovanej lokalite Za Be
rekom na Nevädzovej ulici č. 1. Nájdete ho veľmi ľah
ko, je viditeľný z hlavnej cesty. Umiestnený je v novej
modernej budove, ktorej súčasťou je hostinec na dvoch
podlažiach s letnou terasou.

návkou prispôsobujeme každému jednotlivcovi alebo sku
pine nadšencov,“ dodáva sládok pivovaru.
K dobrému pivu patrí aj chutné jedlo. Majitelia pi
vovaru mysleli aj na to. Pochutnať si môžete na špeciál
nom herrenwald burgery, výborných utopencoch, tra
dičnej pečeňovej paštéte, či huspenine. Na výber máte
aj koláčiky podľa aktuálnej ponuky.
V hostinci je možné zorganizovať narodeninové os
lavy, krstiny a iné krásne udalosti. Objednať si môžete
občerstvenie podľa priania.
Príďte si pochutnať na kvalitnom poctivom pive!
Lucia Cangárová

Otec a syn Cangárovi, ktorí spravujú pivovar, nie sú
žiadnymi pivnými nováčikmi. Na začiatku to bola ich
záľuba, nasledovala odvážna myšlienka a skončilo sa to
realizáciou ich sna. Sna mať vlastný rodinný remeselný
pivovar. Počas štyroch rokov doma vareného piva, štu
dovania, pokusov a inšpirácií, uvarili desiatky rôznych
pív a pivných štýlov. Od prvých podarených pív a pozi
tívnych hodnotení začali sa rysovať predstavy, ako po
stúpiť od koníčka k živobytiu.
„Naše pivo je „živé“. Nie je filtrované ani pasterizované,
je vždy čerstvé. V našom pivovare varíme pivo s profesi
onálnou starostlivosťou. Je to pre nás práca, ale zároveň aj
hobby. Variť dobré pivo je pre nás permanentnou výzvou.
Počas celého roka chceme mať v ponuke štyri druhy piva či
spodného, alebo vrchného kvasenia. Spočiatku budú pre
vládať ležiaky, ale postupne chceme zákazníkom predsta
viť aj ďalšie moderné pivné štýly,“ hovorí sládok pivovaru.
V súčasnosti majú v stálej ponuke pív Diamant 11°
(Svetlý ležiak), Jantár (Polotmavý ležiak), Sun on Taj Ma
hal (IPA) a Barbados (APA). V sezónnej ponuke sú špe
ciály Pumpkin (ALE), Perla (Pšeničné) a Diamant špeciál
(Svetlý ležiak). V pivovare je možné kúpiť si litrové fľaše,
ktoré si môžete vychutnať aj v pohodlí vášho domova.
Pre záujemcov, po individuálnej dohode, budú organi
zované prehliadky pivovaru. „Cenovú ponuku s ochut

Aj keď je Malá Ida na slovenskej pivnej mape nováčik,
skúsenosti s varením piva má. Obec sa vlastným
pivovarom mohla chváliť už v 19. storočí.

Vzhľadom k šíriacim sa neopodstat
neným dezinformáciám týkajúcich
sa pitnej vody v obci, prinášame
vám rozhovor s Ing. Ivanom Dubovským, ktorý ochotne zodpove
dal otázky týkajúce sa danej témy.

* Pán riaditeľ, máte v správe vodovod a
kanalizáciu v obci Malá Ida. Aký je stav
týkajúci sa pitnej vody?
– V obci je funkčný verejný vodovod
s dodávanou vodou spĺňajúcou všetky
vysoké kvalitatívne parametre potrebné
pre pitnú vodu. Rovnako je v obci funkč
ná verejná kanalizácia s čistiarňou odpa
dových vôd, ktorá na vyústi do recipien
tu neprekračuje stanovené limity.
* Je možné napojiť všetkých obyvateľov obce?
– V záujme VVS je, samozrejme, napojiť
na vodovod a kanalizáciu všetkých od
berateľov a je to možné. Záleží to len
na občanovi, či prejaví o naše služby
záujem. Výnimku predstavuje zatiaľ no
vobudovaná ulica Pod Dúbravou, ktorá
má   obcou spracovanú projektovú do
kumentáciu z roku 2017 a zabezpečené
územné rozhodnutie, ktoré zabezpečila
v roku 2018. V súčasnosti riešime spolu
s obcou podmienky realizácie týchto in
žinierskych sietí.
* Nachádza sa v obci nejaká problematická lokalita?
– V obci nie je vyslovene problematic
ká lokalita. Problémom sa čiastočne
javia niektoré pozemky, na ktorých je
vybudovaný verejný vodovod a kanali
zácia a obec rieši na nich zriadenie vec
ného bremena.
* Obec momentálne zaznamenáva
veľký stavebný boom. Je, resp. bude
v blízkej budúcnosti dostatočná kapacita pre zásobovanie vodou vzhľadom
k prebiehajúcemu stavebnému rozvoju? A čo čistička odpadových vôd? Bude
jej kapacita postačujúca?
– Obyvatelia obce nemusia mať obavu.
Kapacita verejného vodovodu je posta
čujúca. Čo sa týka čističky odpadových
vôd – nedávno bola jej kapacita rozší
rená, takže ani tu nehrozí nebezpečen
stvo.
* Aké sú ďalšie plány spoločnosti VVS,
a.s. v obci?
– Naša spoločnosť rieši s obcou Malá Ida
už vyššie spomenutú ulicu Pod Dúbra
vou. Prípadnú výstavbu sietí v nových
lokalitách majú vo svojich projektoch
developeri.
Ďakujem za rozhovor. Verím, že tieto
slová našich občanov uspokoja.
Jana Kallová
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® Králi oblohy nad Malou Idou
V blízkosti našej obce pravidelne
každý rok hniezdi pár orlov krikľa
vých. Ich hniezdo sa nachádza v les
nom poraste na pol ceste medzi
našou obcou a spodnou priehradou
Bukovec. Je umiestnené na mo
hutnom buku a svojou veľkosťou
vyčnieva nad hniezdami ostatných
dravcov, ktoré tu hniezdia. Je to prí
sne migračný druh a k nám prilieta
už na začiatku apríla. Koncom apríla
alebo začiatkom mája, samica znáša
v niekoľkodňovom odstupe zvyčaj
ne dve vajcia, na ktorých sedí šty
ridsať dní. Starostlivosť o mláďatá
na hniezde trvá približne šesťdesiat
dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo kon
com júla až začiatkom augusta.
Pre orlov krikľavých je veľmi cha
rakteristický tzv. kainizmus, ktorý
spočíva v tom, že staršie silnejšie
mláďa usmrtí alebo vytlačí z hniez
da mladšieho súrodenca. Preto iba

výnimočne hniezdo opúšťajú dve
mláďatá bez zásahu človeka. Do
zimovísk odlietajú v priebehu sep
tembra. Zimujú zväčša vo východ
nej a juhovýchodnej Afrike. V rámci
Slovenska sa odhaduje ich počet
nosť na 800 - 900 párov. Ich popu
lácia v Európe je na ústupe a preto
patrí medzi ohrozené druhy.
Ich loviská sa nachádzajú v otvo
renej krajine, ako sú polia, lúky, pa
sienky, mokrade a okolia potokov.
V potrave môžeme nájsť širokú šká
lu živočíchov, od cicavcov cez vtá
ky, obojživelníky a dokonca i väčší
hmyz, mäkkýše a iné bezstavovce.
Najčastejšou korisťou sú však zem
né hlodavce, z ktorých hraboš poľný
tvorí približne sedemdesiat percent
potravy. Pozorovať ich vo vzduchu
nie je až také ťažké. Ich letová si
lueta je nezameniteľná vzhľadom
na doskovité krídla, rovnako široké

Orol krikľavý – ,,Aquila pomarina“
po celej dĺžke od tela až po koniec
krídla a s výraznými ručnými letka
mi. Dosahujú hmotnosť 1100-1700
g a rozpätie krídel okolo 150 centi
metrov. Často krúžia alebo sedávajú
na vyvýšených miestach ako sú stro
my, stĺpy, ale aj na hrudách zeminy
na poli, kde sa obratne pohybujú.
Počas hniezdenia na nich veľmi
negatívne vplýva prílišné vyrušova
nie, ako aj častý pohyb ľudí v blíz
kosti hniezd a lesohospodárska
činnosť. Aj keď patria medzi naše

najpočetnejšie druhy orlov, musíme
ich chrániť, monitorovať a pomáhať
im, pretože sú neodmysliteľnou sú
časťou našej pestrej biodiverzity.
Zaujímavosť na záver:
Najstarší slovenský orol krikľavý
mal dvadsaťjeden rokov. V roku
1983 bol ako mláďa okrúžkovaný
v hniezde nad obcou Hyľov. 1. sep
tembra 2004 ho našli postreleného
pri Medzeve a na následky týchto
poranení aj uhynul.
Rudolf Kožej

® Náš Panský les opeknel alebo Ako sa mi splnilo tajné želanie
V Malej Ide bývame už šestnásť rokov. Vybrali sme si
ju za svoj domov, lebo bola upravená, tichá a v blízkos
ti domu sa nachádzal les. Ten bol, resp. stále je, nádher
ný v každom ročnom období. Často ho navštevujeme,
milujeme prechádzať sa po ňom, zbierať huby alebo
len tak si vychutnávať lesné ticho a vôňu stromov.
Nemilo nás prekvapilo, keď sme v ňom po čase našli
skládky odpadu, ktoré narastali a narastali, až som si
pomyslela: „Chcem poznať človeka, ktorý je taký necitlivý
a nezodpovedný! Ako môže niekto takto ubližovať príro
de?! Neuvedomuje si, že vlastne ubližuje sám sebe?!“
V televízii občas dávajú, ako dobrovoľníci zbierajú
haldy odpadu v lese, na brehoch riek a priehrad. V hla
ve sa mi usadila myšlienka, že by bolo fajn zorganizo
vať takúto brigádu i na záchranu nášho lesa. Neviem,
či nastal nejaký telepatický prenos myšlienok, no ne
smierne som sa potešila, že moje tajné želanie bolo
splnené. Zásluhu na tom má naša pani starostka Janka
Kallová a pán starosta mestskej časti Lorinčík Damián
Exner, ktorý po vzájomnej dohode zorganizovali spo
ločnú dobrovoľnú brigádu na odstránenie čiernych
skládok v danej lokalite.
Brigáda sa konala za príjemného aprílového po
časia. Bol krásny slnečný deň a taká bola i nálada pri
práci. Zúčastnili sa jej zástupcovia všetkých generácií
v prekvapivo veľkom počte. Potešila ma najmä skutoč
nosť, že takmer päťdesiat percentné zastúpenie mali
deti a mládež od 5 do 25 rokov. Vďaka tejto akcii už aj
päť ročné dieťa vie, čo je to les a že ho treba chrániť.

To mi dáva nádej, že raz naše krásne Slovensko bude
bez odpadu a všetky dedinky budú čisté a upravené
ako tá naša.
Po dobre vykonanej práci prišiel čas na oddych
a občerstvenie. To, v podobe výborného guľášiku,
zabezpečila pre všetkých zúčastnených naša pani
starostka. Nechýbala ani príjemná hudba, aby bolo
veselo. Všetko sa to odohrávalo v prírode, nie medzi
štyrmi stenami, čo malo svoje neopakovateľné čaro.
Dnes, keď kráčam našim lesom, teší ma, že je čistejší
a chvála ľuďom, že sa už dlho neobjavili nové smeti.
Ďakujem pani starostke Janke, prítomným pracov
níkom obecného úradu a hlavne všetkým zúčastne
ným Maloiďanom a Lorinčíčanom. Majme na pamäti,
že spoločne vždy dokážeme viac.
Anna Krišková-Maloiďanka
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® Tradičné kultúrno-spoločenské podujatia v obci
Patríte k tým, ktorí nežijú iba prácou a rodinou, ale radi si vyjdú do spoločnosti, stretnú sa s priateľmi, zabavia sa, zatancujú si... ?
Potom ste sa určite zúčastnili aspoň jedného (ak nie všetkých) podujatia, ktoré sa môže popýšiť označením „tradičné“, lebo sa koná
pravidelne raz do roka. Poďme si spolu zaspomínať na niektoré akcie, ktoré pre svojich občanov obec pripravila v priebehu roka.

Vítame
nový rok 2018
• 1. 1. 2018
• futbalové ihrisko
• podával sa tradičný
starostkin punč
• nechýbal novoročný
ohňostroj
• pre dobrú náladu
vyhrával DJ Berty

2. plesová zábava
•
•
•
•
•
•

2. 2. 2018
kultúrny dom obsadený do posledného miesta
do tanca hrala skupina Family
podávala sa večera, káva i dezert
každému sa ušiel tombolový lístok a niektorým aj tombola
kto vládal, tancoval až do rána

Fašiangové popoludnie
11. 2. 2018
kultúrny dom bol plný
gazdinky napiekli fantastické koláče
nechýbala minitombola
k dobrej nálade prispelo vystúpenie FS Jahodná i speváckej
skupiny pri FS Košičan
• podávala sa aj fazuľovica, ktorú pre všetkých navarila
p. Jolana Janitorová
•
•
•
•
•

Stavanie mája
• 29. 4. 2018
• pred Agromilkom
• hasiči zadovážili a postavili
vysokánsky MÁJ
• Beťárečky ho za veselého spevu
ozdobili stuhami i tradičnou fľašou
• nechýbalo ani pohostenie v podobe
pagáčov, chutných nátierok či šišiek
• DJ Berty sa postaral o dobrú náladu
• kto mal chuť, mohol si zaspievať
i zatancovať
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® Vatra spolupatričnosti sa opäť rozhorela
Pantha Rhei alebo aj čas plynie. Myslím, že tento vý
rok má aj v súčasnej hektickej dobe náležitý význam.
Čas plynie, čas je neúprosný, na nikoho nečaká. Aj v živote
obyvateľov našej obce čas plynie a na nikoho naozaj ne
čaká. Čas povinností a starostí každoročne strieda obdo
bie leta, kedy každý z nás na chvíľu „vystúpi“ z kolotoča
starostí a užije si podľa možností chuť leta a všetko, čo
k nemu patrí - vodu, slnečné lúče i chvíle s priateľmi.
K letu bezpochyby patria aj opekačky a grilovačky. Bez
nich by sa mnohým ľuďom akosi leto ani „nerátalo“. Sú
príležitosťou stretnúť sa a stráviť spolu príjemné chvíle.
Neskôr, až leto skončí, mnohí s úsmevom na tvári spo
mínajú na krásne chvíle.
Spomínať na končiace tohtoročné leto budú môcť aj
obyvatelia našej obce. Ako býva u nás dobrým zvykom,
s letom sme sa rozlúčili pri tradičnej vatre, na ktorú sa
vždy tešia deti i tí skôr narodení. Veď prečo nie. Je príjemné
pozorovať ohník a lietajúce iskričky. Nehovoriac o tom, že
koncom leta sú najmä večeri, noci a skoré rána pomerne
chladné, a tak teplo sálajúce od vatry určite príde vhod.
Dňom symbolickej rozlúčky sa stal prvý september.
Predpokladám, že organizátori boli v napätí, aby rozlúč
ke tak povediac „doprialo“ aj počasie. Našťastie doprialo.
Len čo sa zotmelo, vatru slávnostne zapálila pred na
stúpenými členmi Dobrovoľného hasičského zboru starostka obce Janka Kallová. Naši hasiči sa ani tento rok
nedali zahanbiť. Vatra bola krásna a priam priťahovala
ľudí, aby podišli k nej a zohriali sa jej sálajúcim teplom
alebo len tak si vychutnali jej scenériu zblízka. Kto chcel,
mohol si opiecť špekačky na pripravenom ohnisku.
Nemuseli ste ich doniesť so sebou. Čakali nachystané
s chlebíkom, kečupom i horčicou na všetkých hladošov.
Stačilo ich len chvíľu poopekať a pochutiť si na nich.
Nie každý je však až taký zanietený pozorovateľ vatry.
Niekto sa rád zohreje tak povediac „pohybom“. Súčasťou
poslednej letnej akcie v obci bola aj diskotéka, kde sa
ľudia mohli „zohriať“ pohybom a zatancovať si. Diskoté
ka, myslím, je veľmi obľúbenou časťou rozlúčky a tak
tiež treba povedať, že predstavuje jeden z tradičných
prvkov tejto akcie. O obľúbenosti diskotéky svedčil aj
preplnený „parket“, na ktorom si ľudia tanec priam uží

vali. Určite k tomu v značnej miere prispel výber piesní.
Dlho do noci zneli ľudové piesne, moderné i piesne
retro štýlu. Jednoducho Dj Berty zvládol svoju úlohu
na výbornú. Bolo krásne sledovať, ako si ľudia užívajú
tóny hudby a bavia sa. Aj keď musím poznamenať, s is
tou dávkou nadhľadu a humoru, že dostať sa niekedy
z jednej strany nášho futbalového ihriska (kde sa akcia
konala aj tento rok) na druhú, bolo pomedzi tancujúcich
ľudí dosť náročné.
Pre tých, ktorých tancovanie unavilo alebo nepatria
medzi tanečné typy, boli pripravené lavičky a stoly, kde
si mohli vychutnať nápoje podľa svojej chuti a ponú
kaného výberu z bufetu. Pestrú ponuku alko i nealko
nápojov dopĺňala aj varená kukurica. Mnohí si vychut
nali hudbu pri pive alebo kofolke v družnom rozhovore
s kamarátom, známym a pod. Ako sa vraví: „Proti gustu

® Aj (ne)dôchodca si zaslúži dovolenku
Život dôchodcu – dôchodkyne v Ma
lej Ide je celkom zaujímavý, pokiaľ člo
vek má záujem žiť zmysluplne a trochu
aj spoločensky. Je všeobecne známe,
že najmenej času majú práve dôchod
covia. Že je to naozaj tak, zistila som
na vlastnej koži po ôsmich mesiacoch
„dôchodcovania“. Starostlivosť o rodinu,
vnúčatá, nakupovanie, záhradka a po
dobne – to všetko si vyžaduje veľa času
a námahy. Takže aj dôchodca si zaslúži
dovolenku alebo aspoň malý výlet, kto
rý by „prerušil” všetky tieto povinnosti a
stereotypy.
Takýto príjemný výlet sme zažili vďa
ka dobrej spolupráci Klubu dôchodcov s
Obecným úradom v Malej Ide. Dokonca
počas leta hneď dva - v júli v Tiszaújvá
rosi v Maďarsku, v auguste na Bardejov
ských trhoch a v októbri v jaskyni Domi
ca. Na svoje si prišli nielen dôchodcovia,
ale aj mladší a deti.
Návšteva kúpaliska v Maďarsku
To júlové ráno nás privítalo bez sln
ka. Obloha bola poriadne zatiahnutá.
Po príchode na kúpalisko sa dokonca

rozpršalo. Ale nám, kúpania chtivým,
to vôbec neprekážalo. Hlavne, že bolo
teplo, tak hurá do plaviek a do vody! Nie
veľmi prajné počasie malo aj svoju vý
hodu - aspoň na kúpalisku nebola hlava
na hlave. Tak sme si ho takmer „spriva
tizovali“ my, Maloiďania. Svet je malý.
Na kúpalisku sme stretli dôchodcov zo
susednej dediny, z Bukovca.
Na ceste domov sme konštatovali, že
napriek nepriaznivému počasiu sa náš
výlet vydaril a dobre sme si oddýchli.
Bardejovské trhy
Tento krát nám počasie prialo a tak
hurá na trhy! Po vystúpení z autobusu
sa každý rozbehol do uličiek, ktoré le
movali nespočetné stánky s rôznymi
dobrotami, výrobkami, tovarmi od vý
myslu sveta. Či len ako pastva pre oči
alebo aj pre žalúdok. Môžeme potvrdiť,
že jedlá boli vynikajúce. Veľmi sme oce
nili slovenské výrobky, či produkty ako
cesnak, sušenú červenú papriku, fazuľu.
Zaspievali sme si spolu s vystu
pujúcimi folklórnymi súbormi. Navštívili
sme aj Baziliku sv. Egídia – Chrám, ktorý

žiaden dišputát“. Práve možnosť zvoliť si, či rozlúčku strá
vim tancovaním, rozhovormi alebo oboma spôsobmi,
pokladám za veľmi dobré a prínosné pre obyvateľov.
Pretože každý si podľa svojich možností a preferencií
vyberie to svoje, ten svoj spôsob trávenia rozlúčky. Ne
zabudlo sa ani na deti, ktorým radosť na tvárach a v det
ských dušičkách určite priniesol skákací hrad a pútavý
program tvorený výlučne pre nich.

Organizátorom tejto akcie bolo už tradične družstvo DHZ Malá Ida. Jeho členovia obetovali svoj čas,
ochotu i námahu, za čo im patrí veľké a úprimné ďaku
jem. Myslím, že nielen za seba, ale za všetkých ľudí, ktorí
sa spomínanej akcie zúčastnili. Bola výborná a dobre
zorganizovaná. Rozlúčka s letom a povestná vatra patrí
a bude patriť do našej obce určite aj naďalej. Ľudia sa
opakovane a s radosťou zúčastňujú tejto akcie.
Na záver by som však chcel podotknúť, že to, čo by si
mali ľudia z tejto akcie okrem dobrej nálady, radosti či
boľavých nôh od tancovania odniesť, by mal byť pocit
súdržnosti a spolupatričnosti voči sebe navzájom. Nech
oheň nehorí len na pripravených polienkach, z ktorých
vznikne vatra, ale aj v každom z nás nech horí aspoň
symbolický oheň už spomínanej spolupatričnosti, súdr
žnosti i tolerancie. A ak rozlúčka s letom čo i len troš
ku dopomohla k budovaniu týchto hodnôt, tak potom
táto akcia mala/má okrem svojho prvotného významu,
orientovaného na zábavu, aj druhotný význam. Možno
nie je tak viditeľný našimi zmyslami, ale je o to podstat
nejší a dôležitejší z hľadiska morálneho a ľudského.
Bc. Richard Menzel

spolu s neďalekou historickou mestskou
radnicou tvoria dominanty centrálneho
mestského námestia. Aj vďaka historic
ko - umeleckým hodnotám Baziliky svä
tého Egídia bolo mesto Bardejov v roku
2000 zapísané do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.
Niečo sme aj nakúpili a príjemne una
vení sme sa pobrali domov. Cestu sme si
spríjemnili ľudovým spevom.
Jaskyňa Domica
Zavŕšením výletov pre dôchodcov
bola nášteva jaskyne Domica v Sloven
skom krase. Dozvedeli sme sa, a niektorí
si aj zopakovali, čo sú to stalaktity, sta

lagmity a stalagnaty. Tieto jaskynné
útvary boli prekrásne, niektoré aj majes
tátne. Zážitkom bolo pre nás aj “vidieť”
úplnú tmu po zhasnutí osvetlenia sprie
vodkyňou. Po hodinovej návšteve jasky
ne smeroval náš autobus cez blízku hra
ničnú čiaru do Maďarska, kde sme mali
objednaný obed. Všetci dôchodcovia sa
zhodli, že bol vynikajúci. Veľmi dobrá
bola aj poobedňajšia kávička. V blízkom
stánku sme nakúpili drobné darčeky pre
blízkych. Cestou domov sme sa zastavili
v Rožňave na zmrzlinu.
Tešíme sa na výlety v roku 2019.
Účastníčka zájazdu – Helena Chovaníková
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® BuranoWski

Rodák
z Malej Idy
spevák,
ktorý snaží sa
hľadať si skôr
ľudské, ako
hudobné vzory

Hudobná a spevácka kariéra
Čo najviac ovplyvnilo tvoje rozhodnutie stať sa spevákom?
Ťažko povedať. Nespomínam si na
konkrétnu situáciu, ktorá by vyslo
vene zadefinovala moje spevácke
smerovanie. Nebolo to také náhle,
že som videl v televízii niekoho, kto
spieval a oslovil ma natoľko, že som
si povedal: „Keď budem veľký, tak
chcem byť spevák ako ten, alebo
tamten.“ Skôr to vo mne postupne
zrelo. Mal som a dodnes mám veľmi
rád aj šport, takže to bolo možno
o tom, v čom zaznamenám skôr ne
jaký výraznejší úspech. Podarilo sa
to v hudbe, tak som pri nej ostal :)
Čo ti dala SuperStar?
Nové kontakty, mnoho skúseností,
o ktorých som ako 17- ročný chalan
ani nesníval, nové výzvy, vieru v sa
mého seba a vo svoje schopnosti.
Zrazu som zistil, že som schopný
držať krok so staršími, skúsenejšími
spevákmi, ktorí chodievali na hodi
ny spevu, pôsobili od detského veku
v rôznych kapelách a mali toho veľa
za sebou. Superstar mi dala naozaj
veľmi veľa.
Ktorá súťaž bola pre teba najväčším prínosom?
Každá zo súťaží mala trochu iný
charakter. Zatiaľ čo superstar bola
len o spevákoch, v talente sa zišlo
naozaj mnoho nadaných ľudí, ktorí
demonštrovali svoje umenie v rôz
nych sférach. Košický zlatý poklad je
zase jedinou autorskou speváckou
súťažou. Bol to môj výrazný míľnik
v autorskej kariére. Podstatné pre
mňa však je, že vo všetkých týchto
súťažiach som sa dokázal presadiť,
a to mi postupne vlievalo zdravú
vieru v samého seba. Zároveň mi to
dávalo veľkú mieru pokory, nakoľko
som videl, koľko lepších a talento
vanejších ľudí je odo mňa.
Je ťažké preraziť na slovenskej hudobnej scéne?
Myslím, že na vrcholnej úrovni je

ťažké preraziť v akomkoľvek sektore.
Každý úspešný človek, ktorý si to vy
drel, povie, že to nie je jednoduché.
Ale keď to milujete, ide to omnoho
ľahšie a prirodzenejšie. Niekedy je
to možno aj otázka nejakej súhry
náhod, alebo Božej prozreteľnosti.
Môžeme to nazvať ako chceme, ale
každý úspešný človek potrebuje
k sebe aj mnoho ďalších ľudí, ktorí
mu pomôžu realizovať svoj talent.
A tí ľudia potom v správnu dobu
a na správnom mieste vložia svoj
kamienok do mozaiky vášho úspe
chu :) Hlavne nič, čo máte radi, ne
treba robiť preto, že chcete byť sláv
ni alebo bohatí. Ja som robil hudbu
desať rokov preto, že ju jednoducho
milujem a nie pre iné, povedzme
svetské dôvody.
Akú vlastnosť, okrem hudobného
talentu, by mal mať spevák, aby
vôbec prerazil?
Vieru, cieľavedomosť a trpezlivosť.
Kto robí pre teba hudbu, texty?
Hudbu a texty si píšem sám. Dlho mi
trvalo, kým som sám seba presved
čil, že na to mám, ale zistil som, že je
to tak pre mňa najlepšie. Dokážem
totiž presne popísať slovami nála
du, ktorú mám pri skladaní hudby
a dopíšem až vtedy, keď som s tým
spokojný. A to je podstatné. Doká
zať sa postaviť za to, čo spievate.
Je nejaká pieseň, na ktorú si obzvlášť hrdý?
Samozrejme. Lúč je skladba, vďaka
ktorej som sa z kategórie „ten cha
lan s gitarou“ dostal do kategórie
„spevák, ktorý vie napísať hit,“ a to je
veľký rozdiel :) Ale osobne si vážim
aj singel Sám sebou, vďaka ktorému
ma kontaktovalo vydavateľstvo Uni
versal Music a mohol som nahrať
Lúč. Sú to spojené nádoby.
Ktorých interpretov rád počúvaš?
Ako mladší som miloval spevákov
ako Sting, Brian Adams, či Michael
Bolton, Michael Bouble. V súčasnos
ti, keď sa hudba posunula trošku

Už ako päťročný začal navštevovať folklórny súbor, kde prvýkrát „privoňal“ k hudbe a
umeniu. V desiatich rokoch presedlal na futbal, no po krátkom čase sa opäť vrátil k hudbe.
Tentoraz začal chodiť na hodiny gitary a akordeónu. Počas obdobia na základnej škole
vyhral niekoľko speváckych súťaži, ktoré sa týkali folklórnej hudby. V roku 2007 sa rozhodol
prihlásiť do tretej série Slovensko hľadá SuperStar. Bohužiaľ, tesne pred bránami finále
vypadol.
Po skončení účinkovania v SuperStar začal spolupracovať s hudobným producentom
Jozefom Harničárom na debutovom albume. ktorý pod názvom Čas slávnostne pokrstil
7. marca 2012. Dovtedy sa ešte stihol stať víťazom súťaže Košický zlatý poklad 2010 so
skladbou Blízko cieľa a v roku 2011 postúpiť až do úplného finále šou Česko Slovensko má
talent.
V roku 2014 sa oženil s priateľkou Veronikou, s ktorou vychovávajú dnes už dve ratolesti.
Po období krátkeho útlmu sa opäť vyšvihol na hudobnú scénu v roku 2017 hitmi Sám sebou
a mega úspešnou skladbou Lúč. V súčasnosti znie z rádií jeho najnovší hit Bodka com.
inde, sa mi páči napr. Charlie Puth,
pretože je mladý, šikovný a nie je
len spevákom, ale aj hudobníkom
a producentom. Má absolútny sluch
a albumy si nahráva a produkuje
úplne sám. To je pre mňa obrovská
vec. Páči sa mi aj Justin Timberlake,
Ed Sheeran, Shawn Mendes. To sú
všetko borci, ktorých talent je pre
mňa dych berúci.
Aký je tvoj vzťah k ľudovej hudbe
a folklóru vôbec. Sledoval si Zem
spieva?
Folklór je moja srdcovka. Prvé pies
ne, ktoré moje uši počuli boli ľudo
vé. Obaja rodičia boli aktívni folkló
risti a pravidelne sa u nás spievalo
a tancovalo. Myslím, že je to poklad,
na ktorý sme skoro ako národ za
nevreli. Preto som nesmierne rád,
že relácia Zem spieva nám ukáza
la, akú silnú kartu v podobe našej
kultúry máme. Avšak tým, že sa
z folklóru stáva vlastne populárna
hudba, treba veľmi citlivo odlišo
vať, čo je naozaj autentický prejav
našej kultúrnej identity a čo chabý
pokus a priživenie sa na súčasnom
folklórnom trende. Zem spieva som
sledoval, malo to pre mňa špecifický
nádych, nakoľko som odtiaľ mnoho
ľudí poznal. Števo Štec, Michal Noga
sú moji dlhoroční priatelia. Peťko
Vajda zase tancoval družbovský
tanec s mojou drahou manželkou,
takže sme všetci veľmi chalanom
fandili.
Čo máš nové v hudbe? Bude nové
CD? Chystáš pre svojich fanúšikov
nejaké prekvapenie?
Ďalej píšem i nahrávam nové sklad
by. Všetko to by malo vyústiť do
nového albumu. Neviem, či to stih
neme ešte v tomto roku, alebo to
bude až v tom budúcom. Ale určite
robím naďalej to, čo ma baví. Kon
com septembra by mi mal vyjsť von
nový singel. Dúfam teda, že bude
mať úspech a že sa k nemu ľudia
dostanú.
Aké máš plány/túžby do budúcnosti čo sa týka hudby?

Ďalej písať piesne, v ktorých ne
chám kúsok seba. Je totiž úžasné,
akým emočným konzervantom
hudba je.
Kde všade ťa budeme môcť vidieť/
počuť v najbližšom čase?
Do konca roka by som mal pobehať
slovenské mestá s kvartetom humo
ristov, ktorých ľudia poznajú z jed
nej humoristickej talk show. Volá
sa to 7 bez záruky. Týmto všetkých
srdečne pozývam. 28. novembra
v Spoločenskom pavilóne v Koši
ciach bude zase perfektný koncert,
kde si spolu s Petrom Bičom a Ada
mom Ďuricom zahráme a zaspieva
me. No a okrem toho samozrejme
také typické eventy a firemky.

Škola a „učiteľovanie“
Aké máš spomienky na základnú
školu?
Na „základku“ mám nádherné spo
mienky. Učiva bolo tak akurát, veľa
športových aj hudobných možnos
tí. Škola bola v obci v ktorej som aj
žil, v obci, kde som mal mnoho ka
marátov i rodinných príslušníkov.
Pamätám si, že prechod zo základ
nej školy na gymnázium bol pre
mňa veľmi turbulentný a prvý pol
rok som nevedel kde je sever. Zlaté
školské časy :)
Kam smerovali tvoje kroky po základnej škole?
Navštevoval som dnes už neexis
tujúce gymnázium Exnárova 10
v Košiciach. Odtiaľ som sa presunul
na Prešovskú univerzitu v Prešove,
kde som ukončil odbor učiteľstvo
v programe hudobné umenie a pe
dagogika.
Prečo si si vybral učiteľské povolanie?
Lebo som povedal, že v živote nebu
dem učiteľom a nechápem, ako nie
kto môže dobrovoľne podstupovať
takú tortúru, navyše za tak mizerný
plat :D Život je plný paradoxov, ale
racionálne vysvetlenie tohto je, že
som chcel študovať hudbu, ale zá
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roveň nie operný ani muzikálový
spev. A tak mi ostalo študovať hud
bu v učiteľskom odbore.

to bolo o tom, že miláčik poď sem,
nechaj deti nech sa pozabíjajú, lebo
ti chcem zložiť pieseň, to nie :)

Je ľahšie byť žiakom alebo učiteľom?
ŽIAKOM !!! :)

Si nielen manžel, ale aj dvojnásobný otec. Ako si prijal túto životnú
rolu?
Z detí mám spolu s manželkou veľ
kú radosť a veľmi si vážime, že nás
ten hore „požehnal takými hojný
mi“ darmi. Eliáš má takmer tri roky
a Šarlotka bude mať na Vianoce
dva. Máme čo robiť, obracať sa
okolo nich, aj okolo našich vecí, ale
v prvom rade to je radosť. Ja si rodi
čovstvo veľmi užívam a viem, že je
to tá najpodstatnejšia vec na svete.
Ak by som nemal rodinu, nemal by
som ani kariéru, pretože tá prišla, až
keď som dal prednosť dôležitejším
veciam, ako úspechu či sláve. Preto
viem, že to je moja priorita a cesta.

Rodina a ty
Pred štyrmi rokmi si sa oženil. Kde
si sa zoznámil so svojou manželkou?
Bolo to na vysokej škole. Študovala
rovnakú kombináciu, ale hrá na kla
víri. Popri materskej dovolenke učí
na ZUŠ - ke klavír a hudobnú teóriu.
Okrem toho je aj vynikajúcou kore
petítorkou.
Bola tvojou fanúšičkou od začiatku?
Nemyslím si, že niekedy bola zo
mňa hotová ako zo speváka. Nikdy
naše stretnutia neboli o tom, žeby
som jej spieval, hral a ona by zas
nene pozerala tri hodiny do neba.
Vnímala, že spievam, aj moje meno
jej niečo vravelo, ale skôr jej šlo o to,
aký som, ako sa k nej správam, či si
rozumieme ako ľudia. Myslím, že je
dosť strašidelné predstaviť si, že by
som si vzal svoju faninku. Jedného
dňa by si na stenu mohla vylepiť
plagáty niekoho iného, a to by po
tom nebolo úplne kocher :D
Venoval si jej, resp. napísal si pre
ňu nejakú pieseň?
Myslím, že každá pieseň je tak tro
chu o nej a pre ňu. Ak s niekým zdie
ľate domácnosť, je matkou vašich
detí, stará sa o to, aby oheň doma
nikdy nevyhasol a trávite s ňou väč
šinu času, potom vás či chcete alebo
nie ovplyvňuje aj inšpiruje. Ale aby

Majú vaše deti tak povediac „hudbu v krvi“?
Decká majú samozrejme silné hu
dobné gény z oboch strán. Hneď
ako počujú hudbu, dávajú to celé
mu okoliu najavo. Tancom, „spieva
ním“ a inými hlasnými prejavmi. Ale
sú ešte malé, takže ťažko predpo
vedať ich budúcnosť. Nie som typ
otca, ktorý by ich niekde vyslovene
tlačil. Na to, aby som si plnil sny,
mám vlastný život, nie ich. Hlavne
budem rád, ak nájdu niečo, v čom
budú dobrí a čo budú mať radi. Po
tom ich s manželkou iste radi pod
poríme tak, ako kedysi nás podporili
ich starí rodičia.
Akým si otcom?
Netrúfnem si povedať, aký som
otec. Je to skôr otázka na moju
manželku a o pár rokov na moje
deti. Robím mnoho chýb, pretože

Životné motto...
vyslovene nemám, ale snažím sa žiť prítomný okamih tak, aby som nikdy
v budúcnosti nemusel ľutovať, že som premrhal čas. A to platí ako v pro
fesijnom živote, tak aj v súkromnom. V tom ešte viac.

StručneJasne

Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na
ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.
Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,
keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá,
toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce
škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom
nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

StručneJasne

Podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch sú obce povinné občanom
umožniť triedenie bioodpadu. Teda zabezpečiť, aby mali všetky do
mácnosti možnosť kompostovať svoj biologicky rozložiteľný komu
nálny odpad alebo ho odovzdať do triedeného zberu. Obec v mesiaci
február 2019 zabezpečí nádoby pre domácnosti.

som neskúsený, ale jednu vec sa im
snažím neodopierať – svoj čas. Ak
ho mám, tak sa im ho snažím dávať.
Chodíme spolu vonku, hráme sa,
bláznime sa aj doma, jednoducho
chcem, aby si užívali bezproblé
mové detstvo. Máme mier, môže
me voľne dýchať. Takýto komfort
nemusíme mať navždy, preto je
pre mňa veľmi podstatné užívať si
život s rodinou. Navyše ich smiech
je pre mňa tou najlepšou možnou
terapiou.
Neinšpirovali ťa napísať nejaké
piesne pre nich?
Keď sa narodil Eliáš, inšpirovalo ma
to k tvorbe a napísal som takú jed
noduchú detskú pieseň. Možno ju
raz niekde zverejním, ale naozaj len
možno :)
Kde/ako si najradšej dobíjaš energiu?
Energiu si viem mimo rodiny dobiť
na nejakom dobrom športovom
podujatí. Rád si zahrám tenis alebo
futbal. Málo kto o mne vie, že veľmi
rád varím. Mám rád najmä taliansku
kuchyňu, takže tekvicové rizotko
alebo čerstvé tagliattelle s bologn
skou omáčkou nájdete na našom
jedálničku naozaj často.
Máš nejaký talizman pre šťastie?
Nemám žiaden hmotný talizman.
Mojím talizmanom je udržiavať si
pokoj a duševnú rovnováhu. Potom
nezáleží na tom, kde alebo s kým
ste, lebo vaše šťastie nie je týmto
determinované. Je to pre mňa veľ
mi oslobodzujúce. Fakt, že Boh je
všade tam, kde chcem, aby bol, je
dôvodom, prečo nepotrebujem
žiadne retiazky, ani amulety. Nikdy
som nelipol na takýchto veciach.

Rodná obec Malá Ida
Ako by si opísal svoj vzťah k Malej Ide?
Vzťah k Malej Ide je pre mňa maxi
málne špecifický. Chodil som tam
do materskej i základnej školy, na
šiel som si tam prvých kamarátov,
mám tam väčšinu rodiny. Keď sa
povie detstvo automaticky sa mi
spája s Malou Idou. Tie dlhé hodiny
na ihrisku v tridsať stupňových ho
rúčavách, žiaden pitný režim, žiadne
značkové, drahé veci, iba babkine
domáce buchty na pare, či pirohy,
osviežujúca voda zo studne, či kú
panie sa na dedinskej hrádzi. Sú to
všetko veci, ktoré sú síce fuč, ale
vždy, keď si na ne spomeniem, vyča
ria mi úsmev na perách, pretože som
si ich naozaj užil naplno. Preto sa to
možno snažím takto praktizovať až
doteraz. Myslím, to žitie naplno. Nie
hýrivo. Rozumne, no naplno.
Čo by si odkázal svojim rodákom?
Odkaz pre rodákov. Ťažko mi je
niečo odkázať ľuďom, ktorí sú odo
mňa starší, rozumnejší a skúsenej
ší. Môžem im ale povedať, že som
veľmi hrdý na to, že som Maloidčan,
pretože si myslím, že v našej dedine
je mnoho šikovných ľudí. Či sú to
športovci, hudobníci alebo len jed
noducho dobrí ľudia. To je asi naj
krajšia, no zároveň najťažšia profe
sia na svete. Byť dobrým človekom.
Tak si teda prajem, aby v Malej Ide
bolo stále viac a viac dobrých a vy
rovnaných ľudí. Lebo potom budú
schopní v akejkoľvek sfére života
robiť dobré a užitočné veci. Nikdy
neviem, či sa do Idy niekedy ne
vrátim a stretávať v nej len samých
dobrých ľudí, to by bolo niečo :)
A. Ličková

Hudobné vzory...
snažím sa hľadať si skôr ľudské ako hudobné vzory. Túžim, aby som bol
najprv skvelým manželom, otcom, synom, priateľom a až potom 150násobným Slávikom :-)

StručneJasne

Žiadame všetkých občanov, ktorí sú majiteľmi psov, aby dodržiavali Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov v našej obci. Upozorňujeme predovšet
kým:
– na zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách v obci;
– na nutnosť odstráňovania psích výkalov z verejného priestran
stva a ukladania ich na určené miesta, ktorými sú smetné nádoby na
zmesový komunálny odpad.

StručneJasne

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz sypania smetí, konárov,
trávy alebo iného odpadu v lesných porastoch!!!!! Ak niekto nieko
ho uvidí, nech to ohlási na polícii!
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Osobnosti našej obce

® Máme MAJSTERKY SVETA!!!
Tri roky po sebe si vybojovali postup na majstrovstvá sveta
DanceStar, ktoré sa každoročne konajú v chorvátskom meste Poreč.
V roku 2016 sa stali vicemajsterkami;
v roku 2017 sa z objektívnych dôvodov MS napokon nezúčastnili.
Vykonpenzovali si to v máji tohto roku získaním víťazného titulu

MAJSTERIEK SVETA.
KTO?

Tanečná skupina IDAnce ZUŠ v Medzeve
– elokované pracovisko Malá Ida.

Práve v našej obci sa zoskupilo dvadsaťjeden šikovných dievčat vo veku
od 10 do 18 rokov, ktoré si hovoria IDAnce. Pani učiteľky Janka Timková a
Evelin Bukovicsová vytvorili, ako sa neskôr ukázalo, veľmi úspešnú choreografiu, Can you feel the love tonight z muzikálu Leví kráľ, s ktorou dievčatá
súťažili v kategórii Musical Theatre. Úžasný zážitok z ich tanca bol umocnený
efektnými kostýmami a maskami zvierat, ktoré vznikli v spolupráci s Mgr.
Milošom Mačingom (výtvarný odbor ZUŠ). Neuveriteľné sa stalo skutočno
sťou! Tanečná skupina IDAnce si vybojovala 1. miesto a získala titul MAJSTRI SVETA V MUZIKÁLOVOM TANCI.
V roku 2018 sa na MS
zúčastnilo viac ako sedem tisíc tanečníkov
z celého sveta. Päťdňo
vý pobyt v Chorvátsku
sa neniesol len v duchu
vyčerpávajúcich
tré
ningov pred dlho oča
kávaným vystúpením,
ale stal sa aj nezabud
nuteľným zážitkom pre
všetky tanečnice. Už
v prvý večer ich pohl
tila atmosféra veľkole
pého
otváracieho
ceremoniálu, kde si
dievčatá zatancovali aj
so súťažiacimi z Juhoa
frickej republiky, Filipín
či Ruska. Okrem iného
absolvovali tanečný
workshop so svetovým
choreografom Marti
nom Kudelkom, ktorý spolupracoval s hviezdami ako Justin Timberlake, Jen
nifer Lopez, Mariah Carey, Pink a s mnohými ďalšími. Navštívili aj nádherné
historické centrum mesta Poreč, plávali v mori a užili si tanečné párty na
pláži.
- Sme šťastné, že sme mali možnosť opäť raz vkročiť a byť súčasťou ta

nečného sveta, ktorý pravidelne vzniká na tomto mieste. Napriek tomu, že
hovoríme rôznymi jazykmi, sme schopní sa navzájom dorozumieť rečou tanca.
Tanec je predsa skrytý jazyk duše.- s úsmevom na tvári si dievčatá premietajú
spomienky zo súťaže.
Ich mimoriadny výkon ocenila aj pani starostka Malej Idy, Jana Kallová,
udelením Ceny starostky v rámci slávnostného galavečera konaného pri
príležitosti Dni obce.
Patrí im náš obdiv a poďakovanie za úžasnú reprezentáciu.
Janka Timková,
Alžbeta Ličková
* Naše majsterky sveta:
Petra Babušáková, Ema
Bačová, Simona Berná
tová, Diana Bocáková,
Martina Hrabovská, Sára
Jakabová, Nina Janočko
vá, Alexandra Jergová,
Terézia Kolesárová, Timea
Kováčová, Ema Kožejová,
Erika Kraus, Magdaléna
Mitro, Karin Poláková,
Soňa Radačiová, Tímea
Ryšaková, Bibiána Sema
nová, Diana Semanová,
Katarína Semanová, Mi
roslava Sviatková, Kristí
na Timko
* Na Majstrovstvá sve
ta do Chorvátska sa
prebojovala aj Martina
Hrabovská so sólovou choreografiou Moje srdce tancuje za nás oboch a Miroslava Sviatková s choreografiou Denník Anny Frankovej. Tá vo veľmi silne
obsadenej kategórii obsadila krásne 8. miesto.
Obom dievčatám blahoželáme a držíme palce aj do budúcnosti!
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Kultúrny a spoločenský život v obci

® Nie, nič neľutujem
Večer francúzskych šansónov

z repertoáru najväčšej svetovej šansoniérky

Edith Piaf

a jej nasledovníkov
priniesol všetkým prítomným ženám (i mužom)
jedinečný umelecký zážitok.
Stalo sa tak 9. marca 2018 v Slamenom dome pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Zásluhu
mali na tom jednak organizátori –
vedenie obce a členovia kultúrnej
komisie pri OZ v spolupráci so Sla
meným domom – no predovšetkým
Trio Šansón, ktoré vystúpilo s úžas
ným programom.
Pri vstupe čakal na prítomné
dámy malý čokoládový darček, info
letáčik o protagonistkách večera
i pohár lahodného vína.
To, čo nasledovalo, ťažko opísať
slovami. To treba zažiť. Francúzsky
šansón sa vám dostane až kdesi pod
kožu, vryje sa vám do srdca a pohla
dí dušu. Pri jeho počúvaní mnohí
prekvapivo zistíte, že túto hudbu,
tieto piesne sa nedá nemilovať. I tí,
ktorí dovtedy neboli vyznávači toh
to žánru, stali sa od tej chvíle jeho
fanúšikmi. Verím, že hovorím za
väčšinu prítomných dám, ktorým sa
nechcelo z koncertu odísť a s rados
ťou by boli ostali počúvať šansóny aj
ďalšiu hodinu.

Gabriela Kozmová

O hlboký umelecký zážitok sa
postarali protagonistky večera Trio
Šansón spolu so sprievodným ume
leckým slovom Eleny Kuncovej
(bývalej riaditeľky ZOS v Micha
lovciach). Práve ona bola autorkou
myšlienky zrealizovať „Šansónový
večer“- program umeleckého slova a hudby, zostavený z najkrajších

- spieva už odmalička. Prvé úspechy dosiahla v speve ľudových
piesní, napr. v roku 1971 zvíťazila v televíznej „Súťaži o
zlatú kameru“. Bola členkou folklórnych súborov Zemplín,
Čarnica a Torysa. Venovala sa aj populárnej hudbe. Zvíťazila v
celoštátnom finále Súťaže v speve francúzskych piesní, ktoré v
roku 1999 organizoval Francúzsky inštitút v Bratislave. Pracuje
na Školskom úrade v Sobranciach a je rada, že vo voľnom
čase môže ľudí potešiť svojím spevom. Nežným zamatovým
hlasom a výborným dramatickým prejavom si získava každé
publikum.

od myšlienok prešla k činom. Napísala scenár a zrežírovala program,
ktorého protagonistkami sa už pri
jeho zrode, v máji 1995, stali spe
váčky Gabriela Kozmová a Monika
Biačková. Na klavíri ich sprevádzala
Slávka Gerberyová. V nezmenenej
zostave účinkujú dodnes.
Šansónový program Nie, nič neľutujem videlo už množstvo divákov
vo vyše tristo reprízach v mnohých
mestách na Slovensku, v Čechách i
v Maďarsku. Vždy sa stretol s priaz
nivým ohlasom a srdečnou odozvou
u publika. Aj našim ženám priniesol
jedinečný umelecký zážitok. Kto pri
šiel, neoľutoval... :-)
A. Ličková

piesní z repertoáru známej francúz
skej šansoniérky Edith Piaf a jej na
sledovníkov (Gilberta Bécauda, Yve
sa Montanda, Juliette Gréco a pod.),
Od dávna obdivovala „spievanú
poéziu“ – šansóny a dlhší čas nosila
v hlave myšlienku šansónového ve
čera. Nedožité osemdesiatiny Edith
Piaf boli vhodnou príležitosťou, aby

Monika Biačková

- pochádza zo známej hudobne založenej rodiny Pečovských z Košíc. Jej otec i brat hrávali v kapelách, sestra Marika spievala v známej skupine Juraja Sabadoša a sestra Júlia je opernou speváčkou v
ŠD v Košiciach. Len Monika bola mimo hudobných aktivít. Najprv
sa venovala plávaniu, poézii a štúdiu medicíny. K spevu na pódiu sa
dostala až v tomto programe. Jej razantný hlasový fond a perfektná francúzska výslovnosť pôsobia prekvapujúco a neostávajú bez
odozvy u publika. V roku 2001 vo finále Súťaže francúzskych piesní
zvíťazila napriek veľkej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska.
Šansóny sú pre ňu veľmi dobrým relaxom najmä popri náročnej
práci lekárky - psychiatričky.

Slávka Gerberyová

- vyrástla v učiteľskej rodine, kde získala prvé kontakty s
umením a hudbou. Po skončení konzervatória pôsobila ako
korepetítorka v Štátnom divadle v Košiciach, neskôr ju zaujalo
učiteľské povolanie. Teraz je učiteľkou Základnej umeleckej
školy na Jantárovej ulici v Košiciach. Popri klasickej hudbe má
rada džez, swing a šansóny. Pôsobila aj v zahraničí v niekoľkých
hudobných zoskupeniach. Aj ona obdivuje francúzsku kultúru,
históriu a umenie. Jej precítený hudobný prejav je krásnou
zvukovou kulisou programu a nemalou mierou sa podieľa na
jeho celkovom úspechu.

Zo života ZŠ
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„Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné.“

Platón

® Naša 50-ročná jubilantka
5. februára 1968
otvorila novovybudovaná škola brány svojim prvým žiakom.
Odvtedy ubehlo už polstoročie, čo pokračuje v ceste s cieľom dať svetu kvalitne
vzdelaných ľudí. Toto významné jubileum neostalo bez povšimnutia.
Pripomínali sme si ho počas celého školského roka 2017 – 2018.
Vyvrcholením celoročného diania boli trojdňové oslavy 17. – 19. mája 2018.
Zaspomínajte si s nami....

Naša škola žila výročím počas celého školského
roka. Počas neho sme zbierali a triedili archívne
materiály – fotografie i rôzne dokumenty, ktoré
sme postupne použili na výzdobu školy i počas
trojdňových májových osláv. Veľmi nápomocní
nám boli rodičia súčasných žiakov, ako aj bývalí
absolventi školy a pedagógovia, ktorí prispeli jed
nak dobovými fotografiami i milými spomienka
mi na školské časy. Vďaka vzájomnej spolupráci a
pomoci škola dýchala históriou. Výsledkom spo
ločného úsilia bola krásna, dobovými materiálmi
i súčasnými prácami žiakov vyzdobená škola.
Prispeli k tomu:
– fotografie bývalých triednych kolektívov, uči
teľských kolektívov, riaditeľov školy, pionierskej
organizácie, speváckeho zboru Červená šatka...;
– výstava výtvarných prác bývalých žiakov, kto
ré vo svojom archíve vyše 40 rokov uchovávala
pani učiteľka Mgr. Alžbeta Petríková;
– víťazné literárne práce žiakov zo súťaží, napr.
Literárne Košice Jána Štiavnického, Šumenie, Rú
fusove Bohdanovce, Báseň ...;
– archívne čísla školského časopisu, ktorý síce
počas svojej takmer tridsaťročnej histórii menil
názov, tvar i obsah, ale pretrval až do dnešných
dní.
Svoju šikovnosť a nadanie ukázali aj súčasní
žiaci školy, ktorí v spolupráci s pani Evou Palkovou, majiteľkou kreatívneho obchodu Dve sovy,
zhotovili v tvorivých dielňach množstvo krás
nych vecičiek, ktorými vyzdobili interiér chodieb
i tried.
Vianočné číslo súčasného školského časopisu
Štvorlístok bolo celé venované 50. výročiu školy.
Okrem iného sme oslovili niekdajších absolven
tov školy, aby si trochu zaspomínali.

Pri spomienke na ZŠ v Malej Ide sa mi vy
baví obraz celého areálu školy, jednotlivé
monobloky, chodníky, ihrisko za školou. Po
tom sa mi v mysli otvára školská jedáleň s
jej charakteristickou vôňou, nasleduje trieda
a v nej prísna, no zároveň krásna a milá tvár
mojej triednej učiteľky Mačekovej. No a keď si
spomeniem na pani učiteľku Mačekovú, spo
meniem si aj na svoju mamku, pretože sa mi
vybaví nasledujúca príhoda: Ako malé dieťa
som bol úplný blondiak, časom mi však vlasy
stmavli, ale na pravej strane mi ostal blonďavý
pramienok vlasov. Každý sa ma vypytoval, čo
to mám s vlasmi. Vysvetľovať každému, že to
mám od narodenia ma už nebavilo. Keď sa ma
na to spýtala p. učiteľka Mačeková, tak som jej
povedal, že keď som bol malý, spadol som do
jamy s vápnom a odvtedy mi ostal ten biely
fľak na vlasoch, a mal som pokoj. Ten pokoj
trval len do najbližšieho rodičovského zdru
ženia, keď sa p. učiteľka Mačeková spýtala
mojej mamky, či je to pravda, že ten biely fľak
na vlasoch mám odvtedy, čo som spadol do
jamy s vápnom. No a nasledoval výprask. Aj
touto cestou sa p. učiteľke Mačekovej ospra
vedlňujem.
Medzi moje najobľúbenejšie predmety
patrila biológia a telocvik. Asi to bolo dané
tým, že som vyrastal v horárni pod lesom, kde
som sa denne stretával s lesnými aj domácimi
zvieratami, žabami, chrobákmi a pod. To bola
moja zábava, moje hračky.
Po skončení ZŠ v Malej Ide som nastúpil na
Strednú poľnohospodársku technickú školu,
odbor veterinárny, v Košiciach Barci. Rok som
pracoval ako zootechnik na JRD Nováčany.
Potom som vyštudoval Vysokú vojenskú školu
v Žiline a ako vojak z povolania som slúžil v
posádke Bardejov a Prešov.
Po splnení úväzku vojaka z povolania som
prešiel k civilnej ochrane obyvateľstva, kde
na odbore krízového riadenia OÚ Košice pra
cujem dodnes. Z tohto zamestnania som bol
uvoľnený pre výkon funkcie starostu obce No
váčany, kde pôsobím aj v súčasnosti.
So spolužiakmi sa stretávam iba sporadicky,
aj to len s niektorými, a to pri tých najsmutnej
ších udalostiach – pohreboch.
Našej škole chcem popriať samozrejme len
to najlepšie. Dobrých učiteľov s pevnými ner
vami. Dobrých a usilovných žiakov, neustály
a dostatočný príliv finančných prostriedkov
od štátu pre všestranné zabezpečenie chodu
našej základnej školy a to minimálne ďalších
50 rokov.
Ing. Ján Štrbík – starosta obce Nováčany

Pri spomienkach na základnú školu si
spomeniem na kolektív, v ktorom som
strávila 9 rokov. Myslím, že sme boli trieda,
kde sa stretlo veľa silných a výrazných jed
notlivcov, kde bola správna dávka rivality,
ale aj krásne priateľstvá a dobrá nálada.
Všetky momenty zo základnej školy, ktoré
mi utkveli v pamäti sú pozitívne, plné ra
dosti, smiechu, dobrodružstiev a sem-tam
aj huncútstva.
Mojím najobľúbenejším predmetom
bola matematika. Neviem presne čo bolo
dôvodom, ale som presvedčená, že veľkú
zásluhu na tom majú kvalitné pani učiteľky,
ktoré ma učili tento predmet. Veľmi sa mi
páčili slovné úlohy či úlohy zamerané na
logiku, kde sa nedalo len “slepo” použiť vý
počtovú šablónu, ale bolo potrebné zapo
jiť všetky bunky rozumu, aby sme dospeli k
finálnemu výsledku. Veľká vďaka patrí pani
učiteľke Dudkovej a Koschovej za prípravu
a pomoc, ktorá mi neskôr pomohla dosiah
nuť moje ciele.
Po skončení základnej školy som pokra
čovala v štúdiu na slovensko-španielskom
bilingválnom gymnáziu, kde sa začala
prejavovať moja túžba spoznávať nové
miesta a kultúry sveta. Možno práve pre
to moje kroky po jeho skončení smerovali
do Veľkej Británie, kde som študovala in
formatiku na prestížnej Imperial College
London. V súčasnosti študujem softvérové
inžinierstvo a manažment na Univerisity of
Gothenburg vo Švédsku, ale určite to nie je
moja posledná zastávka na ceste za pozná
vaním.
Základná škola v Malej Ide mi dala okrem
štúdia aj krásne priateľstvá, ktoré trvajú do
dnes. Je pár ľudí z mojej bývalej triedy, ale
aj z iných ročníkov, s ktorými som vo veľmi
blízkom kontakte a stále, keď sa vrátim do
mov, tak sa stretneme a povieme si, čo je
nové v našich životoch.
Škole prajem všetko dobré po materiál
nej aj osobnostnej stránke. Veľa dobrých
sponzorov pre čo najlepšie a najkvalitnej
šie prostredie ... A v prvom rade, kvalitných
učiteľov a žiakov bažiacich po znalostiach a
zážitkoch. Nech v našej základnej škole pa
nuje dobrá a priateľská nálada, kde budú
vznikať krásne priateľstvá, silné kolektívy,
ktoré sa budú navzájom podporovať a štip
ku rivality, ktorá je potrebná k dosiahnutiu
čo najlepších výsledkov. Všetko dobré.
Andrea Janoščíková
bývalá žiačka ZŠ Malá Ida

Zo života ZŠ
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ľudový i moderný spev, hra na hudobné nástro
je, umelecké slovo ani tanec v prevedení diev
čenskej tanečnej skupiny IDAnce (ZUŠ Medzev,

Májové oslavy
Tvorivé dielne – štvrtok, 17. mája
Vo štvrtok, 17. mája, bolo v škole celé dopo
ludnie veľmi rušno. Školský zvonec bol vypnutý,
lebo nemal komu oznamovať začiatok či koniec
hodiny. V ten deň vyučovanie nebolo. Aspoň nie
také klasické. Deň sa niesol v duchu obsahu troch
slov – spomienky, zábava a tvorivosť.
Spomienky
¢ Na spomínanie slúžila filmová prezentácia,
zachytávajúci minulosť i prítomnosť školy, ktorú
z rôznych dobových materiálov pripravila pani
učiteľka Katarína Brinziková. Tú vzhliadli po sku
pinkách žiaci celej školy hneď ráno. Niektorí tam
našli i svojich rodičov či starých rodičov.
Zábava
¢ Zábavu si žiaci užili hlavne pri FOTOBOXE, kde
na nich čakal kufor plný vtipných pomôcok. Za
pár sekúnd sa tak mohli zmeniť na princeznú,

* Výtvarná dielňa: pán Miloš Mačinga
* Pečenie palaciniek: pani Adriána Semanová
* Náramky priateľstva: pani Katarína Brinziková
* Atletická dielňa: pán Peter Franko
Slávnostné GALA POPOLUDNIE – piatok, 18.
mája

rytiera, mačičku, či nasadiť si obrovské okuliare
alebo veselú parochňu. Ich kreativite sa medze
nekládli. Vyberať si bolo z čoho. Smiechu bolo
pri tom na rozdávanie. Šťastné tváre s veselými
úsmevmi na fotkách boli toho dôkazom.
Tvorivosť
¢ Najviac času strávili žiaci v tvorivých dielňach,
ktoré pre nich pripravili prevažne rodičia, býva
lí absolventi školy, ale i učitelia. Radi medzi nich
prišli a zaspomínali si na školské časy. Zároveň
ukázali svoju šikovnosť i kreativitu. Ktorí to boli?
* Maľovanie perníkov: pani Mária Bernátová
* Maľovanie na hodváb: pani Eva Palková
* Kreatívna dielňa: pani Farkašová
* Poľovníctvo a streľba: pán Varga

V piatok sa v škole neozýval detský džavot.
Žiaci mali riaditeľské voľno. Napriek tomu škola
nebola opustená. Privítala vzácnych hostí – bývalých učiteľov, pedagógov, ktorí v nej v minu
losti pôsobili mnoho rokov alebo iba krátky čas.
Mohli sa prejsť po areáli školy, prezrieť si triedy
a učebne, porovnať i pospomínať si. Všetkých
učiteľov i ďalších pozvaných hostí srdečne vítala
terajšia riaditeľka školy, RNDr. Katarína Vojkovská. V popoludňajších hodinách sa hostia
presunuli do kultúrneho domu na slávnostný
galaprogram.

elokované pracovisko Malá Ida), ktoré sa týždeň
po vystúpení stali majsterkami sveta. Jedinečný
umelecký zážitok z jednotlivých vystúpení bol
umocnený aj videoprojekciou, archívnymi video
zábermi napr. zo spartakiády, filmovou prezen
táciou zachytávajúcou históriu školy i prianiami
a želaniami žiakov. Niektorí hostia boli dojatí až
k slzám. Našťastie, boli to slzy šťastia a milých
spomienok.
Po programe nasledovala recepcia s bohatým
občerstvením, na ktorom najväčšiu zásluhu mali
naše pani kuchárky zo školskej jedálne. O krás
nu slávnostnú výzdobu sa postarala rodičovská
rada. Rozprávalo sa, spomínalo spravidla len na
to príjemné a dobré. Mnohé „tragické“ príbehy
už dnes vyznievali úsmevne. Bolo milé vrátiť sa
v čase a na chvíľu zabudnúť na všetky choroby,
boľačky a nepríjemnosti všedného dňa.

Narodeninová
Narodeniny bude mať,
na oslavu musíme sa prichystať.
Vraj polstoročie oslavuje,
tortu preto pripravujme.
Rada ona žiakov má,
ráno brány otvára.
Už 50 rokov takto slúži
a po žiakoch stále túži.

Galaprogram scenáristicky i režijne pripravila
a moderovala Mgr. Alžbeta Ličková, dlhoročná
učiteľka slovenského jazyka. V takmer dvojhodi
novom programe vystúpili bývalí i súčasní žiaci
školy. Mnohí z nich by nemali problém uspieť ani
v súťaži Česko - Slovensko má talent. Nechýbal

Je to škola základná,
v Malej Ide vystavaná.
„Veľa šťastia“ spievajme
a spolu si zaspomínajme
Jakub Mudry, IV. B

Zo života ZŠ

14
rilo a všetko chutilo najlepšie. Aj zemiakové plac
ky z Nováčan, aj kysnuté koláče, aj škvarkovníky
a ďalšie dobroty, ktoré napiekli a doniesli šikovné
ruky gazdiniek.

Deň otvorených dverí – sobota, 19. mája
Nezvyčajne rušno bolo v škole aj v sobotu už
od siedmej rána. Na plošinách v areáli sa stavali
stany, nosili sa lavičky a stoly, ozvučovalo sa as
faltové ihrisko, prebiehala príprava na varenie
kotlíkových guľášov...

Podľa ohlasov, ktoré sa k nám dostali, všetko
dopadlo na výbornú. Vynaložená námaha ne
vyšla nazmar. Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa väčšou či menšou mierou podieľali na
dôstojných oslavách 50. výročia otvorenia brán
našej školy.
nom konci dediny. Hlavne mladšia generácia sa
asi najviac tešila na vystúpenie nášho bývalého
žiaka, úspešného speváka, Tomáša Buranovského, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Bu
ranowski. Známu obľúbenú skladbu Lúč spievali
všetci diváci spolu s ním. Nechýbala ani závereč
ná autogramiáda a selfíčka.
Deň otvorených dverí patril všetkým, kto
rí mali chuť vrátiť sa do školských čias. Školské
triedy, učebne i telocvičňa boli celé dopoludnie
otvorené pre každého. Mohli ste sa prejsť po
známych miestach, popozerať, čo sa zmenilo/
nezmenilo. Prezrieť si dávne fotografie, maľby
i literárne práce. Niektorí sa nespoznávali na fot
kách; iní sa čudovali, akí boli šikovní výtvarníci
či literáti. V niektorých učebniach sa aj „skúšalo“.
Napríklad v učebni slovenského jazyka mali pre
vás nachystaný diktátik či testy, v ktorých ste si
mohli overiť čo si zo „základky“ pamätáte. Viaceré
rodiny to poňali ako súťaž medzi mladou a star
šou generáciou. Rodičia i starí rodičia dopadli pri
previerkach veľmi dobre a naozaj sa nemali za čo
hanbiť. Môžu byť dobrým príkladom pre svoje
deti a vnúčatá. Navštíviť ste mohli aj učebňu cu
dzích jazykov, informatiky, prírodovedných pred
metov či sadnúť si opäť raz do prváckych lavíc.
Všade na vás čakal zaujímavý program.
V rovnakom čase v telocvični prebiehal volejbalový turnaj, do ktorého sa zapojili všetky ge
nerácie. Ani tí najstarší sa nedali zahanbiť, „hralo“
im to ako za mlada.

Na ihrisku medzitým „vyrástol“ nafukovací
hrad pre deti, ktoré nemajú radi nečinnosť a k
svojmu životu potrebujú pohyb. Každú hodinu
tu prebiehali vystúpenia. Obdivovať ste mohli
mažoretky zo skupiny Twingy a ich sprievodný orchester, ktorý muselo byť počuť aj na opač

Kým Tomáš dospieval, skončila sa prehliadka
učební i volejbalový turnaj a začal sa „turnaj
guľášový“. Šesť guľášových tímov sa uchádzalo
o titul „najlepší“. Kto zvíťazil? Všetci!!! Ani jeden
kotol neostal plný. Zjedlo sa všetko, čo sa nava

Slovo na záver
Naša škola stojí už päťdesiat rokov na pevných
základoch. Želáme si, aby si zachovala svoju tvár
a kráčala k ďalším úspechom. Veríme, že všetci
žiaci, ktorí túto školu navštevovali, navštevujú,
a aj tí, čo ju budú navštevovať, opustia jej ochran
né krídla s prekrásnymi spomienkami, vďačnos
ťou za všetko, čo im dala a  vždy sa sem budú radi
vracať. Veď čo je pre školu krajším darom, ako
usmiate tváre jej žiakov?!
Všetko najlepšie, milá naša škola! Nech atra
ment z pier položených v laviciach, píše ďalšie
stránky tvojho života!
A. Ličková

Zo života MŠ
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® Život detí
v lastovičke
Materská škola Lastovička
privítala nových i starých
školákov

Život detí v škôlke vám priblížime v básničke:
V našej škôlke Lastovička, máme vždy usmiate líčka.
Kamaráti všetci sme, spolu sa tu bavíme s bábou, legom, autíčkom a aj s malým Janíčkom.
Nové veci spoznávame, vedomosti rozvíjame.
Ak neveríš, tak k nám bež! Presvedčiť sa môžeš tiež.

A je tu opäť september. Začína sa nový školský
rok 2018/2019. Každým rokom do našej MŠ na
stupujú nové deti, ktoré sú plné očakávaní z nie
čoho nového. Nástup dieťatka do škôlky je veľmi
dôležitým a významným krokom tak pre neho,
ako aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiál
ne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva,
pre rodičov preto, že nechávajú dieťa „osamo
te“ v starostlivosti cudzích osôb. Dieťa a rodičia
sú k sebe pripútaní. Vstupom do materskej školy
nastáva chvíľa, kedy sa už musia na určitý čas od
seba odlúčiť. Významný psychiater Marcel Rufo
píše: „Odlúčenie je potrebné preto, aby sme vlastni
li svoje JA. To nám umožňuje vytvárať nové väzby,
nové vzťahy a žiť svoj život.“
Po rokoch skúseností vieme, aké je to pre deti
a samotných rodičov ťažké. Snažíme sa preto
vytvárať také prostredie a klímu, aby sa „novým“
deťom, ale aj starším, v škôlke páčilo a aby sme
im prechod z domáceho prostredia čo najviac
uľahčili. Volíme také metódy a formy, aby naša
práca mala efekt a bola prínosom pre všetky deti;
rozvíjala ich kompetencie komplexne vo všet
kých oblastiach. Snažíme sa o úzku spoluprácu
s rodičmi formou rôznych spoločných stretnutí,
či už tvorivými dielňami, besiedkami a pod.

Do sadu si košík ber, je tu mesiac september.
Škôlkarmi sme sa stali, sami zostali, neplakali.
Veľkáči nás vítajú, pekné piesne spievajú.
Je tu mesiac október.
Dedko, babka sviatok majú tomu ver!
Spolu sme sa pripravili, pekný program nacvičili.
V novembri juuuuj paráda, púšťame si šarkana,
vo viacboji vyhrávame, pekné ceny získavame.
Zima veru veľká je, pani Zima kraľuje.
Čižmičky sme pripravili
Mikuláša privítali. Vystúpenie pekné máme,
šťastný nový rok želáme ..
Na tvorivej dielničke, napečieme mamičke.
Pekne sneží, sype sa! V januári sanica.
Karneval vo februári, veru sme sa zabávali.

Valentína oslávili, srdiečka sme pripravili.
Marec mesiac knihy je, tá nám veľa rozpovie.
Kam to mieri kvapka vody a s Morenou kde sme boli,
ako vesmír funguje aj to z čoho papier je.
Apríl plný prekvapení, plynú asi v takom znení.
Deň vtáctva, mesiac stromu, sviatok Veľkej noci k tomu.
Samozrejme dielnička, pridaj sa k nám mamička.
Ochrancovia všetci sme, prírodu si chránime.
Máj, máj, máj, lásku všetkým rozdávaj.
Oteckovi, mamičke, dedkovi aj babičke.
Aj bábätko doma máme s láskou sa oň postaráme.
Stužkami sme ozdobili Máj a ty hudba veselo nám hraj.
Plávať sme sa naučili, na plaveckom počúvali.
Zabávať sa, tancovať v pene potom vystrájať.
Otecko tiež sviatok má, je sním veľká zábava.
Na výlete tiež sme boli, Malinu sme napojili.
S predškolákmi lúčime sa, ale v škole stretneme sa.
Ďakujeme, škôlka milá, že si nás tu prichýlila,
sme tu ako rodina, na ktorú sa spomína.
Ak neveríš, tak k nám bež! Presvedčiť sa môžeš tiež.
kolektív MŠ
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dopadlo na výbornú
DNI OBCE MALÁ IDA a
III. FESTIVAL RUDOHORIA
15. – 16. JÚNA 2018

Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
usporadúva každoročne v júni festival,
ktorého organizáciou je každý rok poverená iná obec.
V tomto roku pripadlo zorganizovať toto náročné,
no krásne podujatie, našej obci.
Spojili sme ho s našimi tradičnými oslavami
Dni obce Malá Ida.
Ako to dopadlo? Podľa odpovedí drvivej väčšiny
zúčastnených divákov na výbornú.

Slávnostný GALAVEČER – 15. júna 2018
Ústrednou myšlienkou celého večera bolo slovo „domov“.
* Piatkový galavečer otvorila slávnostným prí
hovorom starostka obce, PaedDr. Jana Kallová.
Srdečne privítala hostí i všetkých občanov a pre
zradila im, na čo sa môžu počas večera tešiť: „Svo
ju premiéru bude mať dokumentárny film o našej
obci Malá Ida. Čaká nás tiež slávnostné uvedenie
do života knihy príbehov z Malej Idy Maloidianske poviedky. Pripomenieme si tiež 50.-te výročie
otvorenia tunajšej základnej školy. Nebude chý
bať ani moje poďakovanie tým, ktorí sa výraznou
mierou pričinili o dobré meno našej obce.“
Všetkým prítomným zaželala krásny a večer
a potom už odovzdala slovo moderátorke večera
– pani Alžbete Ličkovej.

zveľaďujú ju a šíria jej dobré meno. Zaslúžia si,
aby ich snaha neostala bez povšimnutia. Už štvrtý
rok si niektorí z nich prebrali z rúk starostky obce
ocenenie. Tento krát to neboli iba jednotlivci, ale
aj kolektívy:
t Imrich Biroš (vyše 20 rokov zastával funkciu
predsedu urbariátu; vyše 40 rokov bol členom
DHZ)

t Natália Vargovčíková (za vzornú reprezentá
ciu na speváckych súťažiach)

t Tamara Daduľáková (za výbornú reprezentá
ciu v celoslovenských kolách recitačných súťaží)

t kolektív Dobrovoľného hasičského zboru
(za aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní
mnohých podujatí v obci)

Výstavy
* Súčasťou galavečera boli už tradične aj výstavy. Jedna reflektovala na päťdesiate výročie
otvorenia novej školy. Obdivovať sme mohli
výtvarné práce žiakov, ktoré uchovala pani uči
teľka výtvarnej výchovy Alžbeta Petríková, toho
času už na dôchodku. Niektoré boli staré aj šty
ridsať rokov. Školská knižnica ponúkla zo svojho
fondu vzácne exempláre kníh z päťdesiatych až
sedemdesiatych rokov minulého storočia. Druhú
výstavu tvorili doposiaľ nevystavované umelecké práce tunajšieho rezbára pána Jozefa Pancuráka. Tentoraz išlo o krásne vyrezávané obrazy
a maľované korytá a korýtka.

t Mirka Sviatková (za vzornú reprezentáciu - 8.
miesto v sólovej choreografii na Majstrovstvách
sveta DANCESTAR World Finals v Chorvátsku)

t Ján Mudry, ml. (za nezištnú pomoc a poskyt
nutie pomoci v núdzi)

t Tanečná skupina IDAnce pri ZUŠ v Medzeve
pod vedením Mgr. Janky Timkovej (za 1. miesto
v kategórii muzikálový tanec na Majstrovstvách
sveta DANCESTAR World Finals v Chorvátsku)

Poďakovania starostky obce
* Naša obec má šťastie na množstvo úžasných
ľudí, ktorí v nej žijú a napomáhajú jej rozvoju,

t Adriána Semanová (učiteľka I. stupňa ZŠ, ne
zištne sa vyše 20 rokov podieľa na kultúrnom ži
vote obce prípravou programov pre obec; spolu
podieľa sa na súťaži Na košickej turňi, ktorú naša
obec organizuje v spolupráci s MKS v Šaci.)

Kultúrny a spoločenský život v obci
Rok v Malej Ide - propagačný film o obci
* Na jar roku 2017 prišiel na obecný úrad pán
Ing. Martin Nagy z Mango video studia s po
nukou, natočiť propagačný film o našej obci,
zachytávajúci život a dianie v nej počas roka.
Slovo dalo slovo a spolupráca sa mohla začať.
Pán Nagy počas celého jedného roka navštevo
val našu obec, mapoval život v nej, zúčastňoval
sa na rôznych kultúrnych podujatiach, priebežne
zhotovoval fotodokumentáciu a video záznamy.
Na ich základe vznikol 13-minútový film o Malej
Ide, ktorý mal svoju premiéru v úvode slávnost
ného galavečera .

Takáto slávnostná udalosť si zaslúži, aby ju
uviedol do života niekto, kto má blízky vzťah
k našej obci, či dokonca v nej žije, a zároveň má
blízko k filmu. Nemuseli sme dlho pátrať, kto spĺ
ňa tieto kritéria – pán Juraj Hidvéghy. Už sedem
rokov, od roku 2011 je obyvateľom našej krásnej
obce Malá Ida. Vyštudoval Vysokú školu tech
nickú v Košiciach, odbor rádiotechnika. Od roku
1989 pracoval v Slovenskom rozhlase na rôznych
pozíciách, od roku 2007 bol riaditeľom košického
štúdia Slovenského rozhlasu, od roku 2011 riadi
teľom košického štúdia RTVS, od 15. januára 2018
pracuje na pozícii kreatívny producent košického
štúdia RTVS. Je tiež muzikantom a hudobným
skladateľom, skladá populárnu, reklamnú a fil
movú hudbu. Dvadsať rokov je riaditeľom pes
ničkovej súťaže Košický zlatý poklad.
Pán Hidvéghy spolu s autorom filmu pánom
Nagyom slávnostne uviedli film do života gol
fovými tíčkami (sú to podstavce pod loptičky,
ktoré sa používajú pri odpale). Na otázku, prečo
si zvolil práve túto formu, pán Hidvéghy odpove
dal: „Po otvorení golfového ihriska v Malej Ide som
sa začal venovať golfu, a tak som rozmýšľal, že by
som DVD mohol „pokrstiť“ niečím, čo s golfom súvi
sí, no loptičky by sa mohli rozkotúľať... .“
Po slávnostnom akte už nič nebránilo pozrieť si
v premiére na veľkom filmovom plátne, čo všetko
sa v obci počas roka dialo. DVD je zverejnené aj
na webovej stránke obce, kde si ho môžu všetci
záujemcovia pozrieť.
50. výročie otvorenia novej školy
*Súčasťou galavečera bolo aj pripomenutie si
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osláv okrúhleho výročia našej školy v podobe videofilmu, ktorý pripravila pani učiteľka Katarína
Brinziková.
Školskou bránou prešlo za päťdesiat rokov
množstvo talentovaných žiakov. Niektorí z ich,
bývalí i súčasní, ukázali svoj umelecký talent aj
počas večera. Z tých skôr narodených spome
niem členky speváckej skupiny Parádnice - Oľga
Birošová, Agnesa Grácová, Marta Semanová;
členky speváckej skupiny Beťárečky – Beáta
Kseňáková, Jana Kallová, Jana Lopatníková,
Katka Retkovská a dve Silvie Birošové.

Hudobné nadanie dostali do vienka aj bývalé
žiačky Mária Salome Mitro – spev, Klaudia Pištejová – klavír. Ich výkon privodil mnohým prítom
ným zimomriavky.
Za najmladšiu generáciu umelcov vystúpili:
Tobiáš Kall – akordeón; Martina Hrabovská –
klavír; Natália Vargovčíková – spev; Tamara Daduľáková – umelecký prednes; Tímea Ryšaková
– sólo tanec Lalaland; Miroslava Sviatková – sólo
tanec Anna Franková; tanečná skupina IDAnce –
skupinová choreografia Leví kráľ.
Viac o oslavách 50. výročia otvorenia novej
školy sa dozviete na stranách 12–14
Maloidianske poviedky – Staré príbehy z ob
ce Malá Ida
* Byť spisovateľom nie je vôbec jednoduché.
Hodiny by o tom vedel rozprávať aj predseda Li
terárnej spoločnosti Pravé orechové, spisovateľ a
novinár, pán Slavomír Szabó.

Pravé orechové je občianske združenie, ktoré
spája spisovateľov a historikov, aby vznikali beletris
tické diela ako literárna rekonštrukcia našej dávnej
šej i nedávnej histórie. Spisovatelia príbehy terénne
vyhľadávajú medzi najstaršími obyvateľmi, ktorí si
pamätajú staré povesti i skutočnosti z miestnych
dejín, no tie doposiaľ neboli literárne spracované. Je
to jedna z mála možností, ako trvalo zachovať nie
len fakty, ale aj dobové subjektívne pohľady nielen
pre súčasnú, ale aj budúce generácie.
Práve takýmto spôsobom a s týmto cieľom vznik
la kniha Maloidianske poviedky s podtitulom
Staré príbehy z obce Malá Ida.
Autormi knihy sú: predseda spoločnosti Slavomír Szabó, členovia Zuzana Kratyinová, Silvia
Bolčová a Juraj Korpa, ktorý knihu doplnil ilus
tráciami.
Čestnej úlohy – uviesť knihu do života – sa

ujal Ing. Anton Janitor, popredný mykológ a fy
topatológ, ochranca rastlín a náš rodák. Okrem
iného povedal: „To miesto, ktoré je po celý môj
život posvätným, to je moja rodná Malá Ida.“ Je
krásne počuť, že svetovo uznávaný vedec, dlhé
roky žijúci mimo svojho rodiska, si tú svoju rodnú
dedovizeň nosí v sebe ako poklad a najväčší dar.
Po krásnom príhovore, „pokrstil“ spolu s autormi
knihu cukrom podľa jednej z poviedok.

Po tom, čo pán Szabó preveril vedomosti na
šich občanov o obci, nasledovala autogramiáda.
Knihu s podpismi jej autorov si niesli domov nie
len tí, ktorí správne zodpovedali na otázky o obci,
ale všetci prítomní občania, ktorí o poviedky
prejavili záujem. Ostatným občanom bola kniha
doručená do poštových schránok. Každá domác
nosť tak získala jeden kus zdarma. V prípade záuj
mu je ešte možné dokúpiť si knihu na obecnom
úrade.
Záver
* Záver programu patril speváčkam, ktoré sa spo
jili, aby spoločne zaspievali pieseň od skupiny
Ščamba Dedina. Spojenie Parádnic, Beťárečiek
a Natálie Vargovčíkovej bolo úžasnou bodkou za
dlhým, ale krásnym večerom. Posledné slovo už
tradične mala pani starostka, Jana Kallová, ktorá
sa všetkým prítomným, divákom i účinkujúcim,
srdečne poďakovala, pozvala ich na slávnostnú
recepciu a pozvala ich na zaujímavý sobotňajší
program spojený s Festivalom Rudohoria.
A. Ličková
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„Čarovný kotlík“
Veľký záujem bol o súťaž vo varení kotlíkových
jedál. Zapojilo sa do nej 12 obcí. Malú Idu repre
zentovali tímy: Alžbety Lackovej, Vincenta Gráca,
Melánie Kožejovej, tím kuchárok zo ZŠ Malá Ida a
tím Klubu dôchodcov v Malej Ide.
Všetkým ďakujeme za chutné občerstvenie.

Sobota – 16. júna 2018
Športové dopoludnie pre deti a rodičov
V sobotu dopoludnia si prišli na svoje všetci tí,
ktorí majú blízko k športu: futbal, tenis, stolný
tenis, volejbal, golf, mariáš, hasičské súťaže...
Ponuka športového vyžitia bola naozaj bohatá.
Športovalo sa na futbalovom štadióne, v teniso
vej hale, školskej telocvični i na golfovom ihrisku.
Zašportovať si mohli aj naši najmenší vďaka pani
učiteľkám z MŠ, ktoré pre nich nachystali pestré
športové dopoludnie.

ručne vyrábané mydlá, krásne výšivky a mnoho
ďalších produktov ste mohli obdivovať alebo si
ich aj zakúpiť.
Niečo pre deti
Myslelo sa aj na deti. Tie sa poriadne vyšantili na
penovej show, ktorú pre nich už tradične nachys
tali naši hasiči. Dve sovy pre nich ponúkali pestré
tvorivé dielne. Nechýbalo ani maľovanie na tvár,
o ktoré je každoročne veľký záujem. Medzi ďalšie
zábavné atrakcie
patril skákací hrad či klasické kolotoče. Tí odváž
nejší sa mohli povoziť na koníkoch. ???

Kultúrny program
Otvorenie a prezentácia obcí
Festival slávnostne otvorila o 15.00 hod. starostka obce Malá Ida, PaedDr. Jana Kallová. Na
pódiu okrem moderátora Rola boli už nastúpe
ní starostovia jednotlivých obcí Rudohoria, aby
spoločne zaspievali hymnu Rudohoria. Po nich
v trojhodinovom bloku nasledovala prezentácia
jednotlivých obcí formou videoklipov, ktoré sa
premietali na veľkoplošnej obrazovke na pódiu.
K tomu pribudli kultúrne vystúpenia vyslaných
zástupcov obcí. Tanec sa striedal s hudbou, spe
vom či ľudovým rozprávaním. Zastúpené boli
všetky vekové kategórie od škôlkarov až po dô
chodcov. Zážitok to bol jedinečný.

Slávnostná svätá omša
V dopoludňajších hodinách o jedenástej sa usku
točnila mimoriadna svätá omša, ktorú celebroval
náš dekan ThLic. Michal Tkáč. Pozvaní boli na ňu
všetci starostovia obcí patriacich pod RZMOR,
ako aj poslanci tunajšieho obecného zastupiteľ
stva. Celá omša sa niesla v slávnostnom duchu.
Obetné dary niesli členky speváckej skupiny Pa
rádnice, Beťárečky a DHZ Malá Ida.

Michal Hudák (Miki Hric)
Dobrá zábava pokračovala aj potom, keď sa na
pódiu objavil mnohými túžobne očakávaný Mišo
Hudák alias Miki Hric. Policajná uniforma mu veľ

Tvorivé dielne a prezentačné stánky obcí
Každá obec prostredníctvom stánku mohla pre
zentovať to najlepšie, čo jej obyvatelia ponúkajú.
A bolo toho nemálo. Ponuka bola pestrá, výber
bohatý – košikári, cukrári, pekári, medovnikári,

Kultúrny a spoločenský život v obci

mi svedčala a svojich fanúšikov nesklamal ani ho
voreným slovom. Na pódiu sa zdržal takmer dve
hodiny, pretože prijal ponuku odmoderovať aj
tombolu. Sponzorov bolo veľa, a tak aj cien bolo
neúrekom. Každá si našla svojho majiteľa, ktoré
mu určite urobila radosť. A Mišo Hudák urobil ra
dosť nám, že prijal naše pozvanie a dobre pobavil
divákov. Neodmietol ani spoločné fotenie a pod
pisovanie na všetko možné i „nemožné“: ).
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folklórnej moderny a reprezentujú slovenský
netradičný folklór doma i v zahraničí. Spájajú
rockovú hudbu alebo pop s ľudovkami. Folklór
nu modernu predviedli v plnej paráde aj u nás.
Ľudové tradície sa na pódiu striedali napríklad
s vsuvkami breakdancu či vzdušnej akrobacie.
Kroje vymenili za rifle či kožené sukne a už sa
namiesto ľudoviek zvŕtali na rockovú muziku. Ta
nečníci bravúrne zvládli aj bubnovanie do rytmu
s plastovými fľašami. Skrátka, hodinový program
bol nabitý silnými baladickými i divokými sklad
bami a originálnymi choreografiami tanečnej
skupiny, ktoré obehli celý svet a stali sa hitom.
Nie div, že prítomní diváci si priali prídavky. Ne
všedný zážitok bude určite ešte dlho rezonovať
v srdciach divákov.

youtube sa nepodarí dosiahnuť hocikomu. Môžu
za to napr. skladby Zuzulienka, Ked som išiel, A ja
taka dzivočka, Maria, Vypic a žic, V karčme ..., ktoré
sú základom každej dobrej párty. Nechýbali ani
na tej našej. Originálna show plná energie a in
terakcie s publikom bola zlatým klincom prog
ramu.
Veselica/Disco
Po tom, čo to Mafia Corner rozpumpoval, nebolo
ťažké udržať si dobrú náladu a pokračovať v zá
bave a v tanci. Postaral sa o to moderátor a DJ
v jednej osobe Rolo. Tancovalo sa až do svitania.

Mafia Corner
Po hovorenom slove a tanečnej show prišiel čas
na spev. O vygradovanie nálady sa postaral pre
šovský spevák Michal Marušin známy skôr pod
umeleckým menom Mafia Corner. Mladí si jeho

Čarovné ostrohy
Kým sa skončila tombola, pomaly sa už zotmelo,
čo veľmi vyhovovalo ďalším účinkujúcim. Úžas
nú tanečnú show predviedli tanečníci, ktorých
si môžete pamätať zo súťaže Česko-Slovensko
má talent (2010), kde sa dostali až do finále. Čarovné ostrohy sú považované za zakladateľov

vystúpenie doslova vyprosili, pamätajúc si jeho
koncert spred dvoch rokov. Svojimi hitmi, ktoré
pozná celé Slovensko, dostal vtedy i teraz do varu
absolútne každého. Nie nadarmo je najúspešnej
ším spevákom slovenského internetu za roky
2015, 2016, 2017 i 2018. 40 miliónov prehratí na

Sponzori
Celé podujatie by nebolo možné zrealizovať v ta
kej širokej miere bez podpory sponzorov. Tých sa,
našťastie, našlo naozaj dosť. Všetkým patrí srdeč
né poďakovanie. Aj vďaka nim malo podujatie
vysokú úroveň. Srdečná vďaka všetkým, ktorí k
tomu akýmkoľvek spôsobom prispeli.
J. Kallová, A. Ličková

Práca s deťmi a mládežou

20

® Nával v miestnej knižnici
Marec je už od roku 1955
mesiacom knihy.
Vtedy ho v bývalom Československu
vyhlásili na počesť významného šíriteľa
a milovníka knižnej kultúry

Mateja Hrebendu,

ktorý sa narodil a zomrel v marci.
Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko mi
loval knihy. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že
sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte
až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy zachraňo
val ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov
roznášal nové slovenské a české knihy. Rozširovaním
obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi
pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj
chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kul
túru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju sú
kromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a pr
vému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
***
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu
– šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu
vzdelávania – plnia knižnice.
Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom
celý rok,
v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

28.marca 2018 sme si aj my, v našej obecnej
knižnici, pripomenuli tento sviatok Čitateľským
maratónom. Kedže bol práve Deň učiteľov, pri
chystali sme aj malé prekvapenie.
Čitateľský maratón bol v dopoludňajších ho
dinách pripravený pre žiakov 1. - 3. ročníka tunaj

® „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované“

Radosť v detských očiach je najkrajším darom.
Každý z nás bol dieťaťom, prežil krásne detské chví
le plné detských starostí, lások, trápení a radosti. Pri
písaní týchto riadkov, som si spomenula na citát od
Giovanni Bosca: „ Prvým šťastím dieťaťa je, že je milo
vané.“.
Určite každý rodič si v prvý júnový deň spomenie
na svoje milované dieťa. Aj obec Malá Ida na detičky
v ich sviatočný deň nezabudla a nás rodičov i sta
rých rodičov, už po tretí krát prekvapil a milo potešil
oznam o tretej „kočíkovej tour“. Dňa 1. júna 2018
sme preto nachystali detičky, kočíky, odrážadielka
a vybrali sme sa k obecnej knižnici. Po príchode sa
detičkám rozžiarili očká, pretože prekvapení bolo
až-až. Pred obecnou knižnicou nás čakala balónová
výzdoba, hudba a bohaté občerstvenie. Príjemné
prostredie v príjemnej spoločnosti bolo ako stvorené
pre nadviazanie nových kamarátstiev medzi detička
mi aj ich mamičkami.

V plánovaný čas dala pani starostka pokyn na
štart. Predtým však vyslovila želanie, aby každý dbal
na bezpečnosť a sledoval vyznačenú trasu. „Malká
či“ i „veľkáčky“ s úsmevom, rozžiarenými očkami,
nabudení a túžiaci po víťazstve, úspešne vyštarto
vali. V cieľovej rovine nás s úsmevom, prekvapením
a diplomom o účasti očakávala opäť pani starostka
s tetami pomocníčkami . Všetky deti úspešne došli
do cieľa. Unavené, ale plné radosti že to dokázali, sa
vrhli na pripravené pohostenie.
V okolí obecnej knižnice bolo dobrej nálady, det
ského smiechu a kriku na rozdávanie. Ďakujeme
slniečku, ktoré nesklamalo a krásne nás zohrievalo
svojimi lúčmi, ako aj pani starostke, všetkým orga
nizátorom a samozrejme detičkám a ich mamičkám.
Podujatie venované naším najmenším sa vydarilo.
V obedňajších hodinách sa detičky, nesúc diplom
o účasti, šťastné roztrúsili späť do svojich domovov.
V. Melicháreková

šej základnej školy, ku ktorým sa pridali aj „materá
ci“. S postupným príchodom detí obecná knižnica
praskala vo švíkoch. Vybraná knižka obľúbeného
autora kníh pre deti, Daniela Heviera, putovala
z ruky do ruky. Každý z prítomných prečítal z nej
krátky úryvok, po ktorom nasledovala diskusia
o čom čítal váš spolužiak/spolužiačka.
Plánovali sme vyhodnotiť aj najlepších čita
teľov, no ukázalo sa, že to nie je celkom možné.
Bolo by ich príliš veľa. Napokon sa deti predsa
len zhodli na jednom mene – najlepším čitateľom
sa stal pán učiteľ Peter Franko, ktorý dokázal, že
„vie čítať“. Odmenou mu bol búrlivý potlesk.
Knižnicu v tento deň navštívili aj žiaci materskej školy. Mnohí už poznajú písmenká a dokon
ca sa našli aj takí, ktorí už vedia čítať. V knižnici
sa im páčilo. Veríme, že o krátky čas z nich budú
stáli čitatelia.
Súčasťou každej detskej knihy sú aj ilustrácie.
Prítomné deti si túto úlohu mohli tiež vyskúšať.
Byť ilustrátorom sa im celkom páčilo. Prišlo im to
menej náročné, ako byť spisovateľom. Dozvedeli
sa tiež o možnosti zapojiť sa do výtvarných súťaží
„Staň sa ilustrátorom“ a „Staň sa požiarníkom“ (7.
ročník tejto obľúbenej súťaže je tematicky zame
raný na požiare v domácnosti.)
Deti prišla pozdraviť aj pani starostka, Jana
Kallová. Ako bývalá pani učiteľka I. stupňa má
k deťom veľmi blízko. Vie, že diskutovať s nimi je
niekedy riadna fuška. Potešil ju záujem detí o kni
hy. Popriala im veľa pekných čitateľských zážitkov
a každú zúčastnenú triedu odmenila za aktivitu
peknou knihou.
Gerhard Ballasch
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® Týždeň
plný zábavy
Letný tábor, ktorý
zorganizovala obec
pre prázdninujúce
deti od 6 do 13 rokov,
sa niesol v znamení
„Mimoni na výletoch“.
Pedagogický dozor bol pod
vedením: Katka Bačkaiová,
Majka Hricová
a Monika Bernátová.
Každé ráno sa deti stretávali v
priestoroch kultúrneho domu, od
kiaľ si ich rodičia v popoludňajších
hodinách prišli vyzdvihnúť. Čas
medzi tým však netrávili medzi štyr
mi múrmi, ale na výletoch do okolia.
Každý rok sa snažíme deťom priniesť
a ukázať aj niečo nové v okolí obce a
v blízkom okolí Košíc.
„Po príchode autobusu sme si nastúpili,
porátali mimoňovske šiltovky
a vyrazili naprieč dobrodružstvám.“

* Navštívili sme Zoologickú záhradu a Dinopark v Košiciach.
* Vďaka pani starostke sme mali
krásnu individuálnu prehliadku leteckého múzea, prístupný vládny
špeciál ako aj „Rudolfa“.
* Zahrali sme sa na detskom areáli
Anička, kde nás čakal turnaj v mini
golfe, ale aj malá kontaktná farma.

* Pochodili sme každý kút cukrárne
a zmrzlinárne.
* Zajazdili sme si na koňoch, no
nebolo to len o zábave. Kone sme
si museli pripraviť, umyť, pochváliť,
nakŕmiť. Naučiť sa základnej starost
livosti o ne.
* Každý deň sme sa tešili na chutný
obed.

* Posledný táborový deň sme strá
vili na kúpalisku Ryba v Košiciach.
Perfektne sme si ho užili. Ako posi
la prišla na pomoc pani starostka a
pán Ballasch. Bol to deň plný skuto
čnej zábavy a hier, ale aj disciplíny.
Už teraz sa tešíme na nasledujúce leto
a Letný denný tábor Malá Ida 2019...
Katarína Bačkaiová

Naši najmladší a najstarší aktívní športovci

Futbalisti TJ Družstevník Malá Ida – žiaci

Pilates – seniorky
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® Najnovší cieľ – Brazília
Dlhoročný slovenský reprezentant v ultramaratóne
(PHaB Titus Košice), 47- ročný rodák z našej obce,
Slavomír Lindvai,
sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje
na Medzinárodné majstrovstvá Brazílie
v behu na 24 hodín, ktoré sa uskutočnia
10. – 11. novembra 2018 v Passa Quatro.
• Slavo, hlavným vrcholom tohtoročnej sezóny mali byť pre teba
Majstrovstvá Európy v behu na
24 hodín 26. – 27. mája 2018 v Rumunsku. Prečo si ich neabsolvoval?
– Na tento šampionát som sa pripra
voval hneď od nového roku 2018.
Bohužiaľ, skolila ma nečakaná cho
roba. 1. marca som z ničoho nič po
cítil obrovskú bolesť v oblasti krížov.
Myslel som, že to samo ustúpi, ale
opak bol pravdou. Bolesť sa stupňo
vala, až bola neznesiteľná. Skončil
som na pohotovosti v Šaci, kde mi
diagnostikovali ľadvinový kameň
o veľkosti 7 mm. Po potrebných od
borných vyšetreniach som v najbliž
šom možnom termíne absolvoval
tortúru rozbíjania kameňa. Nebolo
to príjemné, ale uľavilo sa mi, zákrok
sa vydaril a bolesti konečne ustúpili.
Príprava však bola narušená a stra
tený čas sa už nedal dohnať.
• Vzal si si z tejto nepríjemnej skúsenosti nejaké ponaučenie?
– Veruže áno. Bez fľaše s vodou ma
neuvidíte ani na tréningu.
• Prečo?
– Môj urológ mi povedal, že ľadvi

nový kameň, ktorý ma potrápil, bol
následkom môjho koníčka – ultra
maratónskych behov, konkrétne
nedostatočného dopĺňania tekutín
počas behu a následnej dehydra
tácia. Keď si pomyslím, koľko rokov
som to zanedbával, tak môžem byť
vlastne rád, že to takto so mnou do
padlo.
• Len čo si sa zdravotne dal do poriadku „pátral“ si po nových bežeckých možnostiach?
– Jasné, že áno, veď do konca roka
bol ešte dlhý čas. V ultramaratón
skom kalendári na tento rok bola
ešte jedna lákavá ponuka – novem
brové Medzinárodné majstrovstvá
Brazílie v behu na 24 hodín v Passa
Quatro. Začal som sa na ne pripra
vovať od 1. júna. Dúfam, že do no
vembra budem dobre pripravený.
• Juhoamerický kontinent nie je
pre teba celkom neznámym, pretože pred dvoma rokmi si bežal 24hodinovku v Chile a obsadil si 3.
miesto. Čo očakávaš od Brazílie?
– Ťažko dopredu povedať. Každý
pretek je iný. V každom prípade sa
však budem snažiť podať čo naj
lepší výkon. Na týchto pretekoch

sa zúčastní iba päťdesiat bežcov.
Pretekať sa bude na 400-metrovom
okruhu, čo je pre pretekára, hlavne
psychicky, dosť náročné. Možno
mi pri tom pomôže myšlienka na
Milana Rastislava Štefánika, ktorý
v meste Passa Quatro v roku 1912
pozoroval zatmenie slnka.
• Ktorá 24-hodinovka v poradí to
už v tvojej bežeckej kariére bude?
– Bude štrnásta, čím sa priblížim
k rekordu slovenského ultramara
tónca Milana Furína, ktorý ich má
šestnásť. Ak mi to zdravie v ďalších
dvoch - troch rokoch dovolí, rád by
som prekonal jeho rekord.
• Máš aj tento rok podporu vo svojom okolí?
– Mám to šťastie, že áno, pretože
bez pomoci rodiny, priateľov a zná
mych by to nešlo. Na spomínané
majstrovstvá sa pripravujem vďaka
dlhoročnému podpornému tímu
v zložení Ján Andráš, Michal Serečin, Matej Pindroch, Vladimír Molčan a fyzioterapeut Ľudovít Janoč-

ko. Marián Miščik mi zasa nastavil
podmienky v práci tak, aby som sa v
pokoji mohol pripravovať.
Nesmiem zabudnúť ani na obyva
teľov našej obce, a to na Ladislava „Atiho“ Beluščáka a Františka
Konečného, ktorí tak isto nezištne
prispievajú na moju činnosť. Rád by
som tiež vyzdvihol ochotu a pomoc,
ktorá sa mi dostala od obecného zastupiteľstva a pani starostky, Janky Kallovej. Výrazne mi finančne
pomohli, za čo im patrí moje veľké
ďakujem. Pokúsim sa o čo najlepší
výsledok.
• Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach už tradične beží Medzinárodný maratón mieru. Plánuješ sa ho
tento rok zúčastniť?
– Áno, bude to už môj 21. štart na
tomto klasickom podujatí. Zároveň
si budem môcť otestovať v akej som
forme.
Ďakujem za rozhovor a v novembri držíme palce.
A.Ličková

® Vydarené podujatie Beh Údolím Idy
V nedeľu 29. 7. 2018 sa uskutočnil XVIII. ročník Behu údolím Idy, ktorého
usporiadateľom je mestská časť Košice-Šaca v spolupráci s našou obcou Malá Ida.
účastníci na trati dlhej 2 500 met Obaja aj do cieľa dobehli vo svojej né a omladené päť členné zastúpe
nie bežcov z našej obce. Niektorí
rov.
kategórii ako prví. (pozri tabuľku)
Na otočke v Malej Ide sme čakali
Pre bežcov bola pripravená aj mali aj svoj Fan klub, ktorí ich po
na najlepšieho muža a ženu, ktorí voda na občerstvenie. Niektorí ju vzbudzoval. Takáto podpora ich
po dobehnutí do cieľa dostali od pili a niektorí si ju liali na telo, aby určite potešila. Ich mená a výkon
starostky našej obce, Jany Kallovej, sa schladili. Najlepší bol pán, ktorý prinášame v nasledujúcej tabuľke.
„obrátkovú prémiu“. Najlepší muž si vodu nalial do tenisiek, a to hneď Zároveň im patrí poďakovanie sta
rostky za reprezentáciu.
na obrátke mal číslo 57 (Ludvig He po dva poháre do každej.
Gerhard Ballasch
rich) a žena 100 (Erika 29.
Ondrijová).
Príjemne
nás YÙVOHGN\QDxLFKREéDQRY]
prekvapilo rozšíre
jÖODY.RxLFLDFK–
lDFL0DOHM,G\

9ÙVOHGNRY½OLVWLQD;9,,,URéQÉND%HKXÖGROÉP,G\9ÙVOHGNRY½OLVWLQD;9,,,URéQÉND%HKXÖGROÉP,G\- NP
NP

Štart bol tradične v Šaci na ná
mestí. 142 zúčastnených bežcov
súťažilo na 10 000 metrov dlhej tra
ti vo viacerých kategóriách.
Dospelí - ženy do 39 rokov vráta
ne, od 40 do 49 rokov vrátane, od
50 rokov, od 60 rokov.
Dospelí - muži do 39 rokov vrá
tane, od 40 do 49 rokov vrátane, od
50 do 59 rokov vrátane, od 60 do 69
rokov vrátane, od 70 rokov.
Juniori - 18 – 19 roční chlapci/
dievčatá. Bežať mohli aj mladší

29. jÖODY.RxLFLDFK– lDFL- YÙVOHGN\QDxLFKREéDQRY] 0DOHM,G\
Výsledková listina XVIII. ročníka Behu údolím Idy - 10 km výsledky našich občanov z Malej Idy
Por.
Por.
þtV
þtV
1
1
38
38

âWþ
âWþ
57
57
100
100

Priezvisko
Priezvisko
Herich
Herich
Ondrijová
Ondrijová

Meno
Meno
Ludvig
Ludvig
Erika
Erika

m/ž
m/ž
m
m
ž
ž

Rok
Rok
nar.
nar.
1997
1997
1974
1974

Štát
Štát
SVK
SVK
SVK
SVK

Oddiel-mesto
Oddiel-mesto
BK Spartak Medzev
BK Spartak Medzev
MTC Vyšná Šebastová
MTC Vyšná Šebastová

56
56
57
57
93
93
112
112
126
126

157
157
46
46
43
43
117
117
116
116

']XUHĖ
']XUHĖ
%HOXãþiN
%HOXãþiN
Bokor
Bokor
Urbán
Urbán
Urbánova
Urbánova

Rudolf
Rudolf
Peter
Peter
Mário
Mário
Ladislav
Ladislav
Miriam
Miriam

m
m
m
m
m
m
m
m
ž
ž

1984
1984
1982
1982
1976
1976
1986
1986
1990
1990

SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

Malá
Malá
Malá
Malá
Malá
Malá
Malá
Malá
Malá
Malá

Ida
Ida
Ida
Ida
Ida
Ida
Ida
Ida
Ida
Ida

Por.v
ýDV
Kat. Por.v
kat.
ýDV
Kat. kat.
0:35:25
A
1
0:35:25
A
1
0:44:40
G
1
0:44:40
G
1
A
A
A
A
B
B
A
A
F
F

28
28
29
29
17
17
46
46
11
11

0:47:10
0:47:10
0:47:47
0:47:47
0:52:48
0:52:48
0:56:33
0:56:33
1:03:35
1:03:35
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Športové aktivity

® Štvrté kolo AML opäť u nás
7. apríla 2018 sa v tunajšom kultúrnom dome
uskutočnil mariášový turnaj, ktorý bol súčasťou
IX. ročníka Abovskej mariášovej ligy.
V roku 2018 to bolo po Čani, Gyňove, Geči štvrté kolo z celkových ôsmich
kôl.
Turnaja sa zúčastnilo šesťdesiatšesť hráčov z Košíc, Prešova a väčšiny obcí
regiónu Abov.
Za našu obec súťažilo desať hráčov.
Víťazom turnaja sa stal Lorant Gyorgyfi z Moldavy nad Bodvou.
Na druhom mieste sa umiestnil Marián Hanis z Prešova.
Ako tretí skončil Ľubomír Majerník z Budimíra.
Najlepším domácim hráčom bol Ing. Viktor Stopko, ktorý skončil na 37.
mieste.
Turnaj sa konal pod záštitou starostky obce PaedDr. Jany Kallovej.
Začiatok súťaže spríjemnili žiaci ZUŠ v Medzeve (detašované pracovisko
Malá Ida) hrou na hudobné nástroje. O dobrú náladu sa postarali aj členky
ženskej speváckej folklórnej skupiny Beťárečky. Šéfkuchárom výborného
guľášu, ktorý sa podával na konci turnaja, bol Paľo Kriška.
Všetkým menovaným i zúčastneným patrí poďakovanie.
Viktor Stopko

® Naše DHZ-ko na KOŠICE FIRE RESCUE 2018
Cvičenie „KOŠICE FIRE RESCUE“ je zamerané na nácvik zá
sahov dobrovoľných hasičských
zborov obcí a ich spolupráce
medzi sebou, ale aj s profesio
nálnymi hasičmi Hasičského a
záchranného zboru Slovenskej
republiky. Cieľom je čo najreál
nejšie nasimulovanie rôznych ty
pov zásahov, od požiarov až po
technické zásahy. Svojím eduka
tívnym charakterom prispieva
k získaniu nových teoretických

vedomostí, ale aj praktických
zručností v oblasti ochrany pred
požiarmi.
Naše DHZ-ko sa zúčastnilo aj 2.
ročníka tohto zaujímavého po
dujatia, ktoré trvalo nepretržite
tri dni. V prvý deň naši hasiči ab
solvovali zásah v obci Čečejovce,
kde bol nahlásený požiar stohu
slamy. Nasledujúcim zásahom
bola pátracia akcia po nezvest
nej osobe v nočných hodinách
v lese pri obci Paňovce.
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Na ďalší deň ráno vyrážali
naši hasiči na zásah likvidácie
lesného požiaru medzi obcami
Rudník a Poproč. Požiar sa šíril
ku kostolu sv. Anny, ktorý bolo
potrebné ochrániť. V tomto prí
pade bola veľmi dôležitá komu
nikácia všetkých DHZ, pretože
bolo nevyhnutné dopraviť vodu
z miestneho jazera po približne
dvojkilometrovej trase do kopca
po poli a lese až k požiaru.
Všetky zásahy, ktoré naši cha

lani absolvovali, dopadli výbor
ne. Otestovali si vybavenie, vý
stroj aj výzbroj, ktoré im zakúpila
obec, aby im umožnila rýchlejšiu
a efektívnejšiu pomoc pri záchra
ne života, zdravia a majetku.
Na ostatných zásahoch sa
naše DHZ- ko už nezúčastnilo,
nakoľko sme v daný deň boli
potrební pri stavaní „MÁJA“ pred
kultúrnym domom.
Bc. Viktor Bernat, veliteľ DHZ
Malá Ida v záležitostiach obce
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