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Tí trochu skôr narodení si určite pamätajú 
známy hit nedávno zosnulého maestra Karla 
Gotta. Prišiel mi mimovoľne na um, keď som 
rozmýšľala, čím začať. Veru, je to tak, čas ne-
úprosne beží a nejde ho zastaviť. Od posled-
ného vydania našich novín neuveriteľne rýchlo 
ubehol rok. Aj keď sme mali ambíciu prinášať 
vám novinky o dianí v obci častejšie, nepoda-
rilo sa to. Čas bol rýchlejší než my. Verím však, 
že napriek tomu nám zachováte svoju priazeň 
a radi si zalistujete v našich novinách. Pripome-
niete si, zaspomínate na všetko, čo sa za uply-
nulý rok udialo, prípadne zistíte, čo ušlo vašej 
pozornosti.

Staronová starostka obce, Janka Kallová, vás 
oboznámi s projektmi a realizovanými aktivita-
mi v roku 2019 i s tými, ktoré čakajú na svoju 
realizáciu. 

V rubrike Ochrana životného prostredia vás, 
verím, zaujmú články Ing. Ruda Kožeja o Stu-
dienke pod treťou Poľanou i o Tichom lovcovi 
našich lesov. 

S radosťou vám predstavíme mladé talenty 
našej obce. Tušili ste, že v Malej Ide máme Maj-
stra Slovenska vo vzpieraní? Je ním žiak ôsme-
ho ročníka našej ZŠ Jakub Jaklovský. Dievčatá 
tanečnej skupiny IDAnce sa opäť stali Majster-
kami sveta i Európy. Mladučká Darja Mačingo-
vá sa prerecitovala až do celoslovenského kola 
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Objavili 
sme tiež nový básnický talent. Veríme, že vás za-
ujmú básne z pera pani Silvie Meraiovej. 

Nezaháľal ani náš ultramaratónce Slavomír 
Lindvai, ktorý si doniesol medaily z Brazílie i z 
Indie. Novinkou vo svete športu bol Letný fut-
balový kemp, ktorý pre našich mladých hráčov 
zorganizoval pán Viktor Kornecký. Možno vás 
zaujme aj pozvánka na cvičenie jogy pod vede-
ním pani Rity Čulkovej. 

Bohatý a pestrý bol aj kultúrny život v obci 
počas celého roka. Venujeme mu pozornosť 
vo viacerých článkoch. Tohtoročnou novinkou 
bol Novoročný koncert v našom kostolíku za 
účasti skupiny Roland z Čirča. Krásny umelecký 
zážitok si odniesli aj tí, ktorí zavítali na koncert 
donských kozákov do Slameného domu. Za-
spomínali sme si aj na Dni obce, ktorých súčas-
ťou bolo aj posvätenie nového hasičského auta.

Dobrovoľní hasiči ani tento rok nezaháľali. 
Vykonali množstvo užitočnej práce. Pri rekon-
štrukcii hasičskej zbrojnice objavili zaujímavý 
„poklad“ v podobe odkazu vo fľaši. 

A môj odkaz pre vás? Bude mať podobu vý-
roku katolíckeho biskupa zo 17. storočia F. Fé-
nelona, ktorý povedal: „Našimi pokladmi sú: 
zdravie, prostý život, láska k ctnosti, zhoda so 
susedmi, prítulnosť k priateľom, skromnosť k 
blahobytu, pevnosť v nešťastí, smelosť hovo
riť vždy pravdu a odpor k lichôtkam.“

Prajem vám príjemné čítanie a veľa životných 
pokladov.

Za redakčnú radu A. Ličková

Netradičný koncert
v našom kostole / strana 6

50-ročný odkaz
vo fľaši / strana 16

Tip na výlet do blízkeho okolia / strana 5

Jakub Jaklovský – 
Majster Slovenska vo 
vzpieraní / strana 13

„Čas letí jako bláznivý,
ja nechytím ho ani vy...“
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®  Čo priniesol obci rok 2019 a plány do budúcnosti
Vážení občania!

10. novembra 2018 ste mi opäť
prejavili svoju dôveru 

a zvolili si ma za starostku
obce Malá Ida. 

Je to pre mňa veľká česť i záväzok. 
Preto by som vás rada informovala

o tom, čo sa mi
 od decembrovej ustanovujúcej

schôdze podarilo pre vás zrealizovať,
 resp. čo bude realizované

v krátkom čase.

Nové výzvy a projekty
Vyhlasovateľ projektu: Fond podpory umenia 
Názov projektu: Aktivizácia knižnice v obci 
Malá Ida 
Cieľ projektu: Doplnenie knižničného fondu.
Stav: projekt podporený sumou 1 000 eur

Vyhlasovateľ projektu: Rada vlády pre preven-
ciu kriminality SR
Názov projektu: Rozšírenie kamerového sys-
tému v Malej Ide 2. etapa
Cieľ projektu: Dobudovanie 2. etapy kamerové-
ho systému v obci.
Stav: projekt podporený OÚ Košice sumou 5 000 
eur
 
Vyhlasovateľ projektu: Úrad Vlády SR 
Názov projektu: Dobudovanie kuchyne KD
Cieľ projektu: Zabezpečiť doplnenie vybavenia 
kuchyne kultúrneho domu.
Stav: projekt podporený sumou 10 000 eur

Vyhlasovateľ projektu: MAS Rudohorie o.z.
Názov projektu: Ihrisko v obci Malá Ida 
Cieľ projektu: Vybudovanie ihriska na dvore 
obecného úradu.
(detské prvky a fitnes stroje pre všetky vekové 
kategórie)
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená 

Vyhlasovateľ projektu: MV SR, HaZZ
Názov projektu: Prístavba, nadstavba a opra-
va hasičskej zbrojnice
Cieľ projektu: Dobudovanie hasičskej zbrojnice 
– 2. etapa.
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená 

Vyhlasovateľ projektu: Úrad podpredsedu Vlá-
dy SR 
Názov projektu: Inštalácia rekuperačného 
vetrania a klimatizácie spoločenskej sály KD
Cieľ projektu: Zabezpečiť vnútornú cirkuláciu 
vzduchu.
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená 

Vyhlasovateľ projektu: Slovenský futbalový 
zväz 
Názov projektu: Podpora výstavby, rekon-
štrukcie a dobudovania futbalovej infraš-
truktúry v rokoch 2019–2021
Cieľ projektu: Vybudovanie tribúny na futbalo-
vom ihrisku v Malej Ide. 
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená 

Vyhlasovateľ projektu: Vláda SR (akčný plán 
NRO)
Názov: Nadstavba učební v ZŠ Malá Ida
Cieľ: Rozšírenie kapacity tried ZŠ v Malej Ide. 
Stav: zapojenie do výzvy – nevyhodnotená 

Projekty a aktivity realizované v 
roku 2019
Názov: Rekonštrukcia elektroinštalácie
Cieľ: Rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni 
kultúrneho domu, nakoľko stará už nevyhovova-
la súčasným potrebám a normám.
Termín: február – marec 2019 
Stav: zrealizované √

Názov: Program odpadového hospodárstva
Cieľ: Vypracovanie Programu odpadového hos-
podárstva obce Malá Ida na roky 2016–2020 – 
splnenie zákonnej povinnosti.
Termín: február – marec 2019 
Stav: vypracované √

Názov: Kostol a cintorín
Cieľ: Skrášlenie okolia kostola a cintorína (vyčis-
tenie hranice).
Financie: Obec poskytla rímsko-katolíckej cirkvi 
dotáciu v sume 5 000 eur. 
Termín: marec 2019 
Stav: zrealizované √

Názov: PD na územné konanie na miestnu 
komunikáciu v obci Malá Ida
Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie na 
cestu Pod Dúbravou. 
Termín: jún 2019 
Stav: vypracované √

Názov: Stavebné povolenie na vodovod a 
kanalizáciu Pod Dúbravou
Cieľ: Výstavba vodovodu a kanalizácie v časti Pod 
Dúbravou
Termín: jún 2019 
Stav: vypracované √

Názov: Chodba a schodisko v MŠ
Cieľ: Rekonštrukcia priestorov v materskej škole.
Termín: júl 2019 
Stav: zrealizované √

Názov: Odstránenie stromov na cintoríne
Cieľ: Odstránenie stromov na cintoríne, ktoré 
ohrozovali hrobové miesta. 
Termín: júl 2019 
Stav: zrealizované √

Názov: Projektová dokumentácia Rozšírenie 
cintorína Malá Ida – návrh a regulácia
Cieľ: Projekt pochovávania v novej časti cintorí-
na.
Termín: júl 2019 
Stav: vypracované √

Názov: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plá-
nu obce Malá Ida
Cieľ: Zapracovanie zmien a doplnkov. 
Termín: august 2019 
Stav: zapracované √

Názov: Rekonštrukcia sály KD
Cieľ: Rekonštrukcia vnútorných priestorov kul-
túrneho domu.
Termín: august 2019 
Stav: zrealizované √

Názov: Mulčovanie, likvidácia konárov 
Cieľ: Spracovanie biologického odpadu.
Termín: august 2019 
Stav: zrealizované √
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StručneJasne
V januári 2019 si Regionálne združenie 
miest a obcí Rudohorie, ktorého členom 
je aj naša obec, volilo nové predsedníctvo. 
Bola som zvolená za jeho podpredsed-
níčku. Týmto ďakujem za dôveru mojim 
kolegom.

Názov: Dažďový kanál na Letnej ulici
Cieľ: Výmena nefunkčného vedenia. 
Termín: august 2019
Stav: zrealizované √

Názov projektu: Obecný rozhlas
Cieľ projektu: Postupná oprava obecného roz-
hlasu.  
Termín: január – september 2019
Stav: aktuálne sa vykonala oprava piatich prijí-
mačov rozhlasu BOR 1 √

Názov: Roznáška kompostérov do domác-
ností v obci Malá Ida
Cieľ: Zabezpečenie kompostérov
Termín: I. etapa – september, október 2019;
II. etapa – marec, apríl 2020 
Stav: prebieha realizácia √

Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice v obci Malá Ida 
Cieľ projektu: Prístavba, nadstavba a oprava ha-
sičskej zbrojnice.
Poskytnutá dotácia: 30 000 eur – HaZZ 
Termín: október 2019
Stav: ukončená realizácia √

Názov projektu: Prevencia kriminality – zave-
denie kamerového systému v obci Malá Ida
Cieľ projektu: Inštalácia 9 kamier – pri kostole, na 
obecnom úrade a pri kultúrnom dome.
Poskytnutá dotácia: 10 000 eur – Rada vlády 
pre prevenciu kriminality SR
Termín: október 2019
Stav: ukončená realizácia √

Názov projektu: Rekonštrukcia domu smútku
Cieľ projektu: Rekonštrukcia domu smútku
Poskytnutá dotácia: 9 000 eur – Ministerstvo 
financií SR
Predpokladaný termín: december 2019
Stav: prebieha realizácia √

Názov: Odpad riešime s úsmevom
Cieľ: Nákup techniky.
Poskytnutá dotácia: 40 000 eur – Vláda SR/Akč-
ný plán pre NRO
Predpokladaný termín: koniec roka 2019 
Stav: čaká sa na realizáciu

Názov: Obstarávanie učební pre ZŠ Malá Ida
Cieľ: Obstaranie nových moderných učební poly-
techniky a biochémie.
Termín: apríl 2020 ukončenie 
Stav: prebieha realizácia √

Názov: Kruhový objazd
Cieľ: Vyriešenie dopravnej situácie na križovatke 
pri kostole.
Predpokladaný termín: do konca roka 2021
Stav: čaká sa na realizáciu

Názov: Čistenie kanálov
Cieľ: Vyčistenie upchatých kanálových vpustí v 
časti Panský les a na Pažitnej ulici.
Predpokladaný termín: máj 2019
Stav: zrealizované √

Realizované nákupy √
Názov: Konvektomat, chladiaci box, regály
Umiestnenie: kuchyňa kultúrneho domu 

Názov: Posypový vozík
Dôvod: Obci vznikla zákonná povinnosť zabez-
pečiť čistenie všetkých miestnych komunikácií a 
chodníkov na verejných priestranstvách.
Umiestnenie: obecná garáž

Názov: Zabezpečenie skladových priestorov
Umiestnenie: obecná garáž
Dôvod: Presunutie materiálu z Hasičskej zbrojnice 

Názov: Ohrievacie telesá
Umiestnenie: Dom smútku

Názov: Počítač a notebook
(Doplnenie počítačovej zostavy pre Stavebný 
úrad)
Umiestnenie: Obecný úrad Malá Ida

Havarijný stav
* Prostredníctvom Okresného úradu Košice som 
podala žiadosť o riešenie havarijného stavu v 
hlavnom pavilóne ZŠ – v priestoroch školskej 
kuchyne. Doteraz naša žiadosť nebola posúde-
ná, tak sme aspoň dočasne vyriešili havarijný stav 
svojpomocne. 
* Ministerstvu financií SR som predložila žiadosť 
o riešenie havarijného stavu v kuchyni kultúr-
neho do mu. Žiadosť nebola úspešná. Dodatočne 
nám Vláda SR v septembri 2019 schválila dotáciu 
10 000 eur. 

Kultúrne podujatia 
Počas celého roka pripravujeme pre našich ob-
čanov množstvo kultúrnych podujatí. Väčšina 
z nich už nadobudla prívlastok tradičné. Myslím, 
že výber je pestrý a každý si môže vybrať niečo 
pre seba. Viac sa o nich dočítate na ďalších stra-
nách novín či na webovej stránke obce, kde náj-
dete bohatú fotogalériu. Všetci ste na ktoromkoľ-
vek podujatí srdečne vítaní.

Na záver
Chcem sa poďakovať všetkým občanom našej 
obce za spolupatričnosť v skrášľovaní, zveľa-
ďovaní a vytváraní podmienok pre spokojný a 
krajší život v našej obci. Bez vašej pomoci by 
to nešlo. Ďakujem a vážim si to. 

Jana Kallová, starostka obce
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®  Čo nás trápi®  Ohlušujúce výbuchy vystrašili obyvateľov obce

®  Odpad je problémom všetkých 

23. júna 2019 v podvečer-
ných hodinách obcou zazneli dva 
ohlušujúce výbuchy. Niektorí 
občania sa domnievali, že k nim 
došlo v U. S. Steele, iní zasa, že 
zvuk šiel z inej strany. Ihneď som 
kontaktovala políciu, ale ani po-
licajti mi v prvej chvíli nevedeli 
povedať nič konkrétne, nakoľko 
okrem samotných výbuchov ne-
mali hlásenú žiadnu udalosť s 
nimi spojenú. Ukázalo sa, že vý-
buchy bolo počuť nielen v našej 
obci, ale aj v širokom okolí. 

Po čase bola záhada vyriešená. 

Našťastie, nestalo sa nič hroz-
né. Výbuchy spôsobili sonické 
tresky po dvoch nadzvukových 
stíhačkách, ktoré vyrazili zo Sliača 
k lietadlu Airbus A320. Bol to let z 
Milána do Charkova. Pilot údajne 
nereagoval a neprihlásil sa veži, 
čo sa berie ako narušenie vzduš-
ného priestoru. Preto stíhačky za 
nim leteli s plným nadzvukovým 
výkonom. Nebolo to preto, že si 
piloti chceli len tak zalietať nad 
našou peknou krajinou. 

Jana Kallová

Na Slovensku je už dlhodobým problémom 
nezákonne uložený odpad, tzv. čierne skládky. 
Tie nájdeme na okraji obce, v koryte potoka či v 
lesoch alebo aj priamo v obci. Obec vynakladá 
nemalé prostriedky na ich odstránenie, avšak 
všeobecným javom je, že v krátkom čase po vy-
čistení územia a odvezení odpadov sa čierna 
skládka znova vytvorí. Tento stav sa nepáči nielen 
obciam, ale ani väčšine čestných občanov. Sklád-
ky smer Šaca, skládka smer Šemša, skládka smer 
Lorinčík, nechanie odpadu smer Bukovec... na 
každej svetovej strane. PREČO???

S nezákonne uloženým odpadom majú veľké 
problémy obce aj okresné úrady, ktoré sa musia 
každým ohláseným (a aj neohláseným) nezá-
konne uloženým odpadom zaoberať. Vzájomne 
si pingpongujú problém, pretože ani obec, ani 
úrad zvyčajne nemajú peniaze na odvezenie od-
padov. Obce volajú po riešení v návrhu nového 
zákona o odpadoch, nechcú zodpovednosť za 
takýto odpad. Je však možné obce vynechať z 
tohto problému? Jednoduchý recept na tento 
problém neexistuje. Čierna skládka totiž nie je 
príčinou problémov, ale dôsledkom mnohých 
iných problémov.

Pri analýze obsahu čiernych skládok sa zistilo, 
že viac ako 90 % tvorí zmesový komunálny od-
pad a stavebný a demolačný odpad, pričom aj 
tento odpad väčšinou pochádza z domácností z 
prestavby, dostavby alebo modernizácie rodin-
ných domov či bytov.

Prečo končí na čiernych skládkach, keď máme 
na to určené funkčné miesto – zberný dvor??? 
Chceme mať špinavú obec? Chceme mať špina-
vé lesy? Chceme mať špinavú prírodu? 

Ak nie, využívajme služby, ktoré obec ponú-
ka. Odnášajme odpad na vyhradené miesta a 
separujeme!!! Šetrime peniaze daňových po-
platníkov, ktorými sme všetci obyvatelia obce, 
aby ich obec nemusela vynakladať na likvidáciu 
čiernych skládok, ale vedela ich rozumnejšie vy-
užiť na zveľadenie obce.!!! Bez zábran nahlásme 
„tvorcov“ čiernych skládok!!!
Od 1. januára 2019 podľa nového systému suma, 
ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového 
odpadu, závisí od úrovne jeho vytriedenia. (Pozri 
tabuľku)

Po-
lož-
ka

Úroveň vytriedenia 
komunálneho 

odpadu

Sadzba za príslušný 
rok v eurách. t-1

2019 2020 2021

1 < 10 % 17 26 33

2 10–20 % 12 24 30

3 20–30 % 10 22 27

4 30–40 % 8 13 22

5 40–50 % 7 12 18

6 50–60 % 7 11 15

7 > 60 % 7 8 11

Ing. Gerhard Ballásch

SOS
Zamýšľať sa neustále,

mať myšlienky stále v hlave.
Denno-denne život plynie,

dúfam, že ľudstvo nevyhynie.
Príroda volá o pomoc,

prevzali sme nad ňou moc.
V lesoch smetie neúrekom,

príroda sa ničí vekom.
Potok čistý nepramení,

všetko vôkol v zlo sa mení.
Zobudiť sa ľudstvu treba,
keď nie teraz, potom beda.

Chráňme svoju Matku Zem,
nech raz nebude už len sen,

že prechádzku po poli
len z výšky vzhliadnu sokoly.
Zvykli sme si vládnuť kruto,
bez prírody niet zdravé puto.
Zamyslieť sa sem-tam, sem,

prosí o to Matka Zem

Silvia Meraiová

StručneJasne
Žiadame občanov, aby svoje osobné mo-
torové vozidlá neparkovali na obecných 
komunikáciách, nakoľko v čase zimnej a 
letnej údržby ciest bránia výkonu potreb-
ných prác a tiež obmedzujú bezpečnosť 
plynulej premávky v obci. 

Obec počas roka žije nielen 
radosťami, ale aj starosťami. 

Čo nás/vás najviac trápi?
Napr.:
– slabé triedenie odpadu,
– spaľovanie konárov a lístia zo 
záhrad
– vytváranie čiernych skládok 
napr. v okolí cintorína a v okoli-
tom lese,
– nedodržiavanie čistoty na ve-
rejných priestranstvách, najmä v 
okolí autobusových zastávok, pri 
obchodoch a pri kostole,
– ničenie obecného majetku

Bolo to toto lietadlo

– parkovanie na verejných pries-
transtvách,
– križovatka pri kostole,
– nedodržiavanie rýchlosti v obci,
– nepokosené pozemky súkrom-
ných vlastníkov,
– nedôslední majitelia psov (voľ-
né pobehovanie psov po obci, 
nepozbierané psie exkrementy...) 
Napriek upozorneniam a snahe 
obecného úradu riešiť vyššie uve-
dené skutočnosti, stále sa nájdu 
jednotlivci, ktorí „prispievajú“ k 
týmto neduhom. 
Môžeme dúfať, že vás ubudne???

Jana Kallová
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®  Tichý lovec okolitých lesov

®  STUDNIČKA POD TREŤOU POĽANOU

Veľmi pekne a príjemne sa píše o 
niečom, čo sa urobilo v kruhu pri-
ateľov prírody, a to bez nároku na 
honorár, resp. odmenu. Všetko pod-
statné sa udialo 16. 5. 2019 (piatok) 
počas krásneho slnečného dňa.

Zraz bol o 7:00 hod. pred požiar-
nou zbrojnicou, kde sme sa stretli, 
každý s nejakým potrebným mate-
riálnym vybavením. Akcia bola ús-
peš ne zahájená. Po príchode k stud-
ničke sme si organizačne usmernili 
úlohy a začali sme pracovať na obo-
hatení blízkeho okolia studničky. 
Úlohy boli jasne stanovené:
– zrekonštruovať vývod prameňa 
zo studničky,
– osadiť informačný panel,
– osadiť informačne tabule,
– upraviť a osadiť nové ohnisko,
– menšia revitalizácia okolia.

Pri rekonštrukcii vývodu prameňa 

V okolí našej obce a jej priľahlých le-
soch môžeme stretnúť rôznych zástup-
cov našej rozmanitej fauny. Medzi takých 
výnimočných určite patrí Rys ostrovid 
(„európsky tiger“).

Svojím spôsobom života je všeobecne 
považovaný za druh zveri aktívny za šera 
a v noci. V čase rozmnožovania a výchovy 
mláďat ho možno pozorovať aj cez deň. 
Okrem toho času žije samotársky v urči-
tom teritóriu, ktoré si značkuje močom a 
trusom. Má vynikajúci zrak (ostrovid!) a 
sluch. Experimentálne sa zistilo, že v zime 
na snehu rozozná zajaca na vzdialenosť 
300 m, myš na 75 m, srnca na 500 m. V lete 
cez deň zajaca na 225 m, myš na 50 m a 
srnca na 350 m. Jeho sluchové schopnosti 
dokážu lokalizovať myš ukrytú v hraban-
ke podľa šuchotania na 65 m. Dokáže vy-
trvalo bežať, výborne skákať a šplhať sa 
na stromy a v prípade potreby aj plávať.

Rysy medzi sebou komunikujú rôzny-
mi hlasovými prejavmi. Najmä počas ruje 
sú aj na stovky metrov počuteľné ostré 
mravčavé hlasy. Rozmnožovanie rysov 
prebieha počas februára a marca. Gravi-
dita trvá priemerne 73 dní takže mláďatá 
sa rodia väčšinou v máji (apríl – jún), prie-
merne 2–3 zriedkavo 5.

Hlavnú zložku potravy rysa tvoria ci-
cavce od drobných hlodavcov až do 
veľkostí srnčej zveri, prípadne mláďat 
jelenej zveri. V blízkosti ovčích pastvísk 
nepohrdne ani ovcou. Z vtákov to môžu 
byť lesné kurovité, ale aj spevavce. Príle-
žitostne konzumuje plazy, žaby, mäkký-
še aj väčšie druhy hmyzu a z rastlinnej 
zložky rôzne plody (ovocie). Svoju ko-
risť vyhľadáva hlavne sliedením alebo 
striehnutím. Po jej lokalizovaní sa k nej 
plíži, využívajúc všetky možnosti doko-
nalého krytia, striedajúc plazenie a čí-
hanie (aj polhod.). Srnčiu zver usmrcuje 
zahryznutím do krku alebo hrdla a snaží 
sa ju odtiahnuť, kde sa ku nej aj následne 
vracia.

V mnohých európskych krajinách bol 
rys v minulosti vyhubený z dôvodu pre-
nasledovania (lov hospodárskych zvie-
rat) a neobmedzeného lovu (chyta nie 
do želiez). Na Slovensku prežil vďaka 
vy sokej lesnatosti a zavedeniu čiastoč-
nej ochrany. V súčasnosti sú na še po-
pulácie rysa stabilne do takej miery, 
že sme ich po odchyte prinavrátili do 
niektorých častí Álp, Nemecka, Česka a 
Slovinska.

 Ing. Rudolf Kožej

Rysy zachytené na fotopascu
v blízkom okolí našej obce.

Rys ostrovid – (Lynx lynx)

zo studničky bol použitý vydlabaný 
dubový žliab, okolo ktorého sa vy-
ložil bridlicový lámaný kameň. Táto 
kombinácia sa pekne zosúladila s 
už predtým použitým kremeňom a 
Smrekovcom opadavým pri rekon-
štrukcií studničky.

Pri osádzaní informačného pane-
la a tabúľ sme vopred vykopali diery, 
do ktorých boli zabetónovane kovo-
vé pätky. Takéto osadenie by malo 
zvýšiť ich životnosť. Panel a tabule 
informujú o miestnej nadmorskej 
výške, najdôležitejšom chemickom 
procese – fotosyntéze, Nature 2000 
– CHVÚ Volovské vrchy, chránených 
vtákoch, stručnom fotodokumen-
tárnom priereze z predošlej brigády 
a taktiež štatisticky údaj o prietoku 
prameňa zo studničky. Návštevníci 
si môžu poopekať slaninku, klobás-
ky a iné dobroty na novom ohnisku. 

V rámci revitalizácie okolia sme po 
súhlase s Lesnou správou Jasov, 
ktorá obhospodaruje tieto lesné 
porasty, vykonali výber náletových 
(pionierskych) a poškodených dre-
vín z blízkej mladiny.

Počas celého dňa nás sprevádzala 
dobrá nálada, ktorú dotvorili všetci 
účastníci tejto krásnej a zmyslupl-
nej akcie. Na záver by sme sa vrátili 
k spomenutej odmene v prvej vete 
článku. Tou nám bude každé stret-
nutie sa na tomto krásnom mieste 
s tými, ktorí si takouto prechádzkou 
spríjemnia deň, poopekajú, občer-
stvia sa vynikajúcou čistou prame-
nitou vodou a načerpajú nové sily v 
našej krásnej prírode.

„Lesu a prírode zdar“
Veľké poďakovanie patrí všet-

kým zúčastneným priateľom na 
samotnej brigáde a taktiež všet-
kým podporovateľom dobrej ve-
ci, či už pri materiálnej alebo inej 
pomoci. 

S pozdravom priatelia lesa
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®  Tradičná rozlúčka trochu netradične ®  Tichá noc v našom kostolíku
Posledný deň starého roka 2018 

zorganizovali členky kultúrnej 
ko  misie pri tunajšom obecnom 
zastupiteľstve – pani Beáta Bordi
gová, Maťa Uhaľová a Valika Janoč
ková tradičnú rozlúčku so starým 
rokom – silvestrovskú zábavu 
v kultúrnom dome v Malej Ide. 
Táto tradičná rozlúčka má jeden 
netradičný moment – je umožnené, 
aby sa tejto zábavy zúčastnili aj deti 
pod dozorom rodičov a starých 
rodičov. Takto sa vyšlo v ústrety 
viacgeneračným rodinám, ktoré 
mohli spoločne privítať nový rok 
bez toho, aby sa buď starí rodičia 
alebo rodičia museli „obetovať“ 
a zostať s deťmi doma.

Večer plný hudby, tanca a zábavy 
otvoril zástupca starostky pán Mi
roslav Kseňák. Vo vkusne vyzdobenej 
sále kultúrneho domu sa všetci dobre 
zabávali. O hudbu do tanca sa posta-
ral Bartolomej Török. Tancovalo sa v 

kruhu, vo dvojici a nechýbal ani sku-
pinový tanec v podobe nestarnúcej 
Makareny, ktorú predtancúvala pani 
Ľudmila Mudra. Parket bol stále plný. 

K dobrej nálade patrí aj dobré ob-
čerstvenie. To si priniesol každý sám 
podľa vlastného uváženia a chute. 
Kávu aj čaj si kto chcel a kedy chcel 
mohol pripraviť sám na samoob-
služnom pulte. Pred polnocou sa 
podávala pre všetkých prítomných 
novoročná kapustnica.

Posledné sekundy starého roku 
odpočítavali spoločne všetci prí-
tomní.  Celou sálou zneli srdečné 
blahoželania do nového roku. Fanú-
šikovia pyrotechniky a ohňostrojov 
sa krátko potom presunuli vonku 
pred kultúrny dom, aby rozžiarili 
nočnú oblohu množstvom svetiel. 
Po polnoci bol ešte jeden zaujímavý 
moment, keď oslávenec, ktorý slávil 
narodeniny práve 1. januára, dostal 
nádhernú narodeninovú tortu. 

Nový rok 2019 privítali oby va telia našej obce spoločne na futbalovom 
ihrisku. Stalo sa dobrou tradíciou, že starostka obce, Jana Kallová, sa prvý 
deň nového roka prihovára obyvateľom, aby im popriala všetko dobré. Tak 
tomu bolo aj tento krát. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka kultúrnej 
komisie pani Alžbeta Ličková. Nasledovali novoročné vinše v podaní Timka 
Spišáka a Filipa Mroka. Nechýbali ani  Beťárečky, ktoré za sprievodu gitary 
Anny Marty Hricovej zaspievali výber kolied a  všetkým prítomným vinšami 
popriali všetko dobré do nového roku. 

Potom nasledovalo to, na čo sa najviac tešia nielen deti, ale aj dospelí 
– ohňostroj. Mali sme hneď dva. Prvý venovala rodina Janigová a druhý, 
väčší, zabezpečila pani starostka. Jedinečná svetelná show zaplavila večer-
nú oblohu a rozžiarila oči prítomným divákom.

Nezabudlo sa ani na tradične podávaný novoročný starostovský punč. 
„Hrejivejší“ bol určený pre dospelých a sladší pre deti. 

Prítomných rozohriala aj vese lica, na ktorú DJ Berty pripravil vý  ber ta-
nečných slovenských ľu dových aj moderných piesní. 

Takto dobre naladený mohol každý šťastne vykročiť v ústrety novému 
roku 2019.

Beáta Kseňáková

5. januára 2019 sme sa v Malej Ide konečne zobudili
do zasneženého rána. Zavítala k nám trojkráľová zima
a v takomto duchu pravej zimy sa niesol aj celý deň.

Vo večerných hodinách sa s láskavým dovolením pána 
dekana v našom kostolíku v Malej Ide prvýkrát uskutočnil 

novoročný koncert. 

V jeho úvode zazneli verše Daniela Heviera v podaní žiačok Simony Ber
nátovej a Miroslavy Sviatkovej. Na pozvanie pani starostky v spolupráci 
s kultúrnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve zavítala k nám skupina 
Roland z Čirča. Nebolo to prvý raz, čo navštívili našu obec, ale prvý krát sa 
predstavili s výberom rusínskych, šarišských a slovenských kolied za výdat-
nej pomoci dievčenského tria z Čirča. Trojica dievčat zaujala prekrásnym 
trojhlasým spevom samostatne aj spolu so skupinou Roland. Postupne 
odznelo šestnásť viac i menej známych kolied popretkávaných nádhernými 
veršami duchovných básní Boženy Rákošovej v podaní pani Alžbety Ličko
vej a pani Beáty Kseňákovej. V závere zaznela Tichá noc, umocnená intím-
nou atmosférou a pridaním sa spevom všetkých prítomných. 

Boli by sme radi, keby sme takýto krásny duchovný zážitok mohli prežiť 
každý rok . Verím, že novoročný koncert sa stane v našej obci tradíciou, ktorá 
dodá dňom nového roka nový duchovný rozmer. 

Beáta Kseňáková

®  Svetelná nádhera rozžiarila novoročnú oblohu

„Zvítajme sa s novým rokom v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode.“
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®  Šikovné gazdinky opäť kúzlili

®  Napriek nepriazni počasia MÁJ postavili

Ako sa v posledných rokoch stalo zvykom, kul-
túrna komisia pri tunajšom obecnom zastupiteľ-
stve v spolupráci s klubom dôchodcov v Malej 
Ide zorganizovali 3.marca 2019 fašiangové po-
poludnie. Šikovné gazdinky sa tohto roku opäť 
prekonali. Taký obrovský výber fašiangových ko-
láčov – šišiek, fánok, závinov, štrúdieľ (jablkových, 
makových, tvarohových...) a iných tradičných 
sladkých dobrôt len tak človek nevidí. Nechýbala 

Zdalo sa, že počasie stavaniu MÁ
JA na priestranstve pred kultúrnym 
domom tohto roku nepraje. Kvôli 
dažďu a búrkam sa termín tejto 
tradičnej akcie niekoľkokrát prekla-
dal. Napokon sa predsa len vyčasi-
lo a hoci o týždeň neskôr (8. mája), 
MÁJ sa podarilo postaviť.

Najväčšiu zásluhu na tom mali 
naši hasiči, ktorí strom priviezli i po-
stavili za spevu Beťárečiek a malých 
slečien – škôlkariek, ktoré výdatne 
pomáhali pri zdobení MÁJA. Diváci 
potleskom odmenili šikovnosť všet-
kých, no najmä našich členov DHZ, 
ktorí bez problémov zdvihli do výš-
ky takmer 17 metrov vysoký strom. 

Veľký potlesk si vyslúžili aj deti 
z  materskej škôlky, ktoré si pod 
vedením pani učiteliek L. Takáčovej 
a M. Uháľovej pripravili nesmierne 
osviežujúci a hodnotný  program v 
ľudovom duchu. Bodku za kultúr-
nym programom dali svojím spe-
váckym vstupom členky ženskej 
speváckej skupiny Beťárečky.

Nechýbalo ani malé pohostenie 
pre účinkujúcich i divákov – šišky, 
pagáče, bryndzová i škvarková ná-
tierka všetkým chutili. 

ani tradičná fazuľovica pani Jolany Janitorovej 
či chutné vínko. Potešila aj výhra v minitombole.

K veselej fašiangovej nálade nemalou mierou 
prispela svojím vystúpením mužská spevácka 
skupina Bakšanske parobci, ktorí v našej obci nie 
sú neznámi. Určite si viacerí občania pamätajú, že 
krstili spolu s Hankou Servickou prvé CD ženskej 
speváckej skupiny Beťárečky. Dozvedeli sme sa, 
že v dňoch 23.–27. marca 2019 na pozvanie eu-
roposlankyne Moniky Smolkovej  predviedli svoj 
spev vo Francúzskom Štrasburgu, v sídle Európ-
skeho parlamentu. V programe Z domu do šveta 
ukázali krásu slovenskej kultúry.

Beáta Kseňáková

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prispeli k zdarnému priebehu tejto 
akcie, ktorou si pripomíname a ctí-
me tradície našich predkov. 

Beáta Kseňáková
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®  Príbehy zo života ukryté v piesňach

9. marca 2019 vo večerných ho-
dinách sa Slameným domom niesli 
zádumčivé i hravé tóny balalajky 
a ľubozvučného spe vu. Kultúrna 
komisia pri OZ v spolupráci so Sla-
meným domom zorganizovala pri 

príležitosti Me dzinárodného dňa 
žien ďalší je di nečný koncert, ktorý 
mal byť „darčekom“ pre všetky nosi-
teľky hrdého titulu „ŽENA“. 

Po minuloročnom nezabudnu-
teľnom večere francúzskych šansó-

Život
Život, to je zvláštnosť sveta,

čo sa asi neodmieta.
Ahoj, život, čo si zač?!

Raz sa smejem, potom plač.
Čo mi víla do vienka dala?

Snáď to najlepšie, čo len mala.
A tak cestou životnou

prijímam všetko s ochotou.
Raz som hore, raz zas dole,

všetko prijímam jak šíre more.
Na koniec mora nedovidím,

žijem tak, že nezávidím.
Slnko svieti na každého,

boháča i chudobného.

Silvia Meraiová

Koncertný program BALALAJKA 2019
v podaní sólistov donského kozáckeho chóru Volnij Don

priamo z rodného Rostova na Done v Rusku
priniesol známe ruské melódie,

tradičné piesne donských kozákov i milé prekvapenie

nov prišli na rad ruské melódie. 
Só listi donského kozáckeho chó
ru Volnij Don s ruským bajanom, 
ba lalajkou, perkusiami a hlavne 
ne   zameniteľnými vokálmi preces-
tovali pol sveta. Počas svojich vystú-
pení svojimi piesňami roztancovali 

sve tové festivaly, občas clivými me-
lódiami vtisli slzičky do očí, špecific-
kým ruským humorom po bavili, ale 
hlavne priniesli do koncertných sál 
nesmiernu energiu a radosť. S tý-
mito atribútmi ukončili v Malej Ide 
(celkom neplánovane) svoje už de-
siate európske turné. 

Prítomným dámam, i pánom, kto rí 
sa ich rozhodli sprevádzať, priniesli 
výnimočný zážitok. Prečo? Pretože 
piesne kozákov, to sú hlavne prí-
behy zo života. Príbehy o rodine, 
priateľoch, manželskom živote, zá-
letoch mladých kozákov a kozáčok, 
ale hlavne príbehy z ich dedinského 
života pri bežných prácach a piesne 
zo služby v ar máde. 

Piesne o živote, láske, práci, piesne 

o vojne, oddychu, pití vodky, zábave. 
Piesne zábavné, veselé, zá dumčivé, 
no predovšetkým typic ké pre kozác-
ku dušu, dedené z deda na otca, z 
otca na syna, z babušky na mamu... 
Piesne dravé a pokojné ako rieka 
Don, srdce, telo a duša kozákov.

O to všetko, sa podelili s prítom-
nými divákmi a zanechali v nich kus 
ich duše a srdca. Sólisti súboru si 
pripravili aj malé prekvapenie v po-
dobe známej slovenskej piesne Na 
Kráľovej holi. Zvládli ju rovnako bra-
vúrne a vyslúžili si veľký potlesk. 

Tí, ktorí by sa opäť radi započúvali 
do ich piesní, mohli si zakúpiť CD- 
ečka. Niektorí si odniesli spoločnú 
spomienkovú fotografiu s členmi 
súboru a ďalší zostali s nimi v druž-
nom rozhovore po skončení progra-
mu. V príjemnej atmosfére došlo 
aj na spoločný spev. Nikomu sa 
nechcelo odísť. To bol najlepší dô-
kaz toho, že tam, kde sú ženy, víno, 
hudba a spev už nič nechýba.

A. Ličková
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®  Darčeky od našich malkáčov i veľkáčov

Kultúrne vystúpenia našich „materákov“ i 
„školákov“ majú v našej obci dlhoročnú tradí-
ciu. Pravidelne trikrát do roka sa sála kultúrneho 
domu zaplní do posledného miesta, aby si prítom-
ní diváci mohli vychutnať jedinečný zážitok v po-
dobe vystúpenia svojich detí, vnukov a vnučiek. 
V máji je program venovaní mamičkám pri príle-
žitosti ich veľkého sviatku Dňa matiek.

Darček nemusí mať stále iba hmotnú podobu. 
Môže mať aj podobu pekného umeleckého slova, tanca či spevu,

 ktoré navodia jedinečnú atmosféru a vyvolajú v človeku príjemné pocity. 
Výsledkom je krásny zážitok, ktorý si nesieme domov 

a ktorý v nás rezonuje ešte niekoľko dní či týždňov.

V  októbri sa vzdáva hold starým rodičom pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším. Do tretice na 
decembrovej vianočnej akadémii sú vítaní všetci 
občania, ktorí si chcú vychutnať predvianočnú 
atmosféru. Tú vedia naši malkáči i veľkáči vykúzliť 
v podobe hodnotného programu. 

Príprava týchto programov si vyžaduje veľa 
času, námahy a poctivej práce. Navyše je potreb-
ný aj veľký kus odvahy vystúpiť pred plnou sálou. 
To všetko však deti pod vedením pani učiteliek 
materskej i základnej školy zvládajú na výbornú. 

Odmenou pre nich by mal byť potlesk a milé slo-
vá vďaky a uznania zo strany divákov – mamičiek, 
babičiek, oteckov, dedkov či iných príbuzných. 
Nezabudnite, prosím, na to, keď sa zúčastnite 
najbližšieho vystúpenia. Každému dobre padnú 
slová uznania a poďakovania. 

Nasledujúce fotografie sú milou spomienkou 
na uplynulé vystúpenia.

A. Ličková
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Olympijské hry pre seniorov
Pani Táňa Luberdová sa už niekoľko rokov ve-

nuje našim seniorom. K pravidelným pilates cvi-
čeniam pridala časom aj Nordic walking. V tom-
to roku prišla s myšlienkou usporiadať v rámci 

DNI OBCE 2019
Dni obce Malá Ida

sa tento rok museli zaobísť 
bez tradičného slávnostného
piatkového Galavečera, a to

z dôvodu 2. etapy rekonštrukcie sály 
kultúrneho domu.

Sobotňajší program
sa niesol v tradičnom duchu.
Dopoludnie patrilo športu 

a popoludnie kultúre a zábave.
Netradičnú vsuvku tvorili 

Olympijské hry pre seniorov a 
posvätenie nového hasičského auta.

Športové dopoludnie

športového dopoludnia Dni obce Olympijské 
hry pre seniorov. Od myšlienky nebolo ďaleko 
k činom. V spolupráci s Olympijským klubom 
Košice pripravila nezabudnuteľné športové do-
poludnie pre tých skôr narodených. Počiatočné 
obavy, či bude dosť záujemcov, sa ukázali byť 
neopodstatnené. Záujem vysoko prevýšil očaká-
vania. Pochvalu si zaslúžia všetci cvičenci, ale aj 
organizátorka, pani Luberdová a jej tím, nielen za 
úžasnú myšlienku, ale aj perfektnú organizáciu 
a skvelý výsledok. V tomto prípade nešlo o to, kto 
skončí prvý či druhý, ale vôbec o ochotu a sna-
hu prísť, zúčastniť sa, prekonať sám seba. To sa, 

myslím, naplno podarilo. A možno z toho vznik-
ne aj tradícia. Čo vy nato, naši seniori?! Prídete aj 
budúci rok?

* Športové hry pre deti, pod taktovkou pani 
učiteliek z materskej školy, priniesli radosť z po-
hybu našim najmenším aj ich o niečo starším ka-
marátom. Ďakujeme za skvelú organizáciu. 

* Futbal má v našej obci dlhú tradíciu. Svoje 
sily si zmerali futbalisti z vyšného konca s tými 
z nižného. 

* Panský les sa môže pochváliť tenisovou halou, 
v ktorej sa pravidelne odohrávajú tenisové turnaje. 
Jeden z nich je tradičnou súčasťou Dní obce.

* Telocvičňa základnej školy tradične patrí 
priaznivcom stolného tenisu. 

* Multifunkčné ihrisko patrilo volejbalistom. 
Domáci i cezpoľní bojovali ani nie tak kvôli víťaz-
stvu, ako skôr pre samotnú radosť z hry. 

* Neodmysliteľnou súčasťou športového do-
poludnia je nešportová disciplína – mariáš, ktorá 
má v obci veľa svojich priaznivcov. Mnohí z nich 
sú členmi Abovskej mariášovej ligy. 
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Kultúrne popoludnie
* Popoludňajší program sa začal vyhodnote

ním športových súťaží. Slávnostného odovzdá-
vania cien sa ujal zástupca starostky pán Miro-
slav Kseňák. 

* Pani starostka obce, Jana Kallová, v otvára-
com príhovore spolu s poslancami OZ.

* Milým vystúpením obohatili program naši 
najmenší – žiaci tunajšej materskej školy. Uká-
zali, že talent a odvaha vystúpiť pred veľkým pub-
likom im nechýba. 

* Ženská spevácka skupina Beťárečky ne-
smela chýbať. Umelecký zážitok zo spevu umoc-
nilo aj ich oblečenie v duchu ľudových tradícií. 
Však im tie sukne veľmi pristali?

* Svojím vystúpením obohatili kultúrny pro-
gram tanečníčky skupiny IDAnce (ZUŠ Medzev, 
elokované pracovisko ZŠ Malá Ida). Dievčatá 
v tomto roku získali titul Majsteriek Európy 
i Majsteriek sveta. Sú to skrátka naše hviezdy.

* Ľudovú hudbu Sokoly mnohí poznajú z hu-
dobno-zábavnej relácie televízie JOJ. I keď sú 
z východu, často cestujú na nahrávanie do Bra-
tislavy. Tento krát si našli čas aj na maloidianske 
publikum. Svojimi piesňami rozihrali žilky nejed-
nému poslucháčovi. 

* Raper BOKI, pricestoval až zo Šamorína, aby 
pobavil predovšetkým naše mladé publikum. 

Zviditeľnil sa vďaka minuloročnej súťaži Česko 
Slovensko má talent, kde skončil na 2. mieste. 
I keď nevyhral, žije si svoj sen – drží v ruke mikro-
fón a spieva, spieva, spieva...

* Stačilo si zakúpiť tombolový lístok za jedno 
euro, aby ste mali šancu odniesť si domov niekto-
rú z hodnotných tombolových cien. Na niekto-
rých sa usmialo šťastie aj viackrát.

* Chutný guľáš a iné super polievky nesmeli 
chýbať ani tento rok. A nechýbali – ani kuchá-
ri, ani konzumenti. Kotly opäť ostali prázdne 
a brušká plné, vďaka Matejovi Birošovi a jeho 
tímu z klubu dôchodcov; Vincovi Grácovi, Marike 
Bernátovej a Betke Lackovej so svojimi tímami. 

Posvätenie nového hasičského auta
Pôvodné hasičské vozidlo Avia nevyhovovalo 

súčasným potrebám DHZ. Po splnení náročných 
podmienok sa obci podarilo dosiahnuť, že Minis-
terstvo vnútra SR jej pridelilo hasičské vozidlo 
značky IVECO, ktoré je moderným hasičským vo-

zidlom so zodpovedajúcim technickým vybave-
ním reflektujúcim súčasné potreby. Vozidlo bolo 
slávnostne odovzdané do užívania DHZ Malá Ida 
práve 15. júna 2019 pri príležitosti Dní obce. 

Slávnostný akt začal príjazdom na ihrisko s 
využitím zvukovej a svetelnej signalizácie. Pri 
odovzdávaní vozidla boli prítomní funkcionári 
Hasičského a Záchranného zboru SR, poprední 
funkcionári Dobrovoľnej hasičskej ochrany a sa
mozrejme členovia DHZ Malá Ida a ďalší pozvaní 
hostia. Medzi nimi bol aj pán farár ThLic. Michal 

Tkáč, ktorý sa ujal dôležitej úlohy posvätenia vo-
zidla. Po tomto slávnostnom akte si mohli auto 
pozrieť všetci, ktorí o to prejavili záujem. Pevne 
veríme, že vozidlo bude dobre slúžiť svojmu úče-
lu a prispeje tak k ochrane pred požiarmi. 

* Poďakovanie starostky obce patrí všetkým 
sponzorom a  dobrovoľníkom. Bez ich finanč-
ného či pracovného prispenia by nebolo možné 
uskutočniť Dni obce v takom rozsahu a kvalite. 

A. Ličková
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®  Tanečným krokom k majstrovskému titulu

®  Majstrovstvá Európy Showtime Dance Balatonfüred jún 2019

Ladným a tanečným krokom sme 
vstúpili do roku 2019 vo výnimočnej 
zostave 10 dievčat skupiny IDAnce. 
I s neveľkými očakávaniami sa nám 
podarilo získať niekoľko krásnych 
tanečných ocenení, trofejí, titulov, 
ale hlavne nové a nezabudnuteľné 
zážitky, ktoré nás tancom spájajú. 

S nesmiernym pocitom šťastia a s 
veľkou vďakou našim tanečníčkam, 
trénerkám a kamarátkam, Janke a 
Evelin, môžeme hrdo prehlásiť, že 
v máji tohto roku sme si už po tre-
tíkrát pretancovali cestu do finále 
na majstrovstvách sveta Dance 
Star, ktoré sa každoročne konajú v 
chorvátskom meste Poreč. Kon-
com mája sme opäť raz mali mož-
nosť zažiť náramnú atmosféru, 
počnúc otváracím cere moniálom 
s veľkolepým ohňo stro  jom, kde sa 
predstavili všetky zúčastnené ta-
nečné skupiny repre zentujúce svo-
ju krajinu. Aj naše Slovensko sa hrdo 
predviedlo, a to vo veľkom počte.

To najkrajšie bolo stráviť sedem 
krásnych dní v spoločnosti ľudí, kto-
rí žijú tancom a milujú ho tak, že 
majú iskričky v očiach pri každom 
tanečnom pohybe. Stáť na javisku 
pred toľkými ľuďmi a špičkovými 
porotcami je síce stresujúci, ale o to 
viac nezabudnuteľný pocit. Tak ako 

Bol to krátky, ale intenzívny výlet. V priebehu 
dvoch dní sme strávili až 19 hodín vo vlaku, au-
tobuse, metre a znovu vo vlaku, ale stále v dobrej 
nálade. Stihli sme si zatancovať, stretnúť priate-

sa porotcovia pozerali na nás, rovna-
ko sme mali možnosť vidieť aj my ich. 
Zúčastnili sme sa workshopu, nabrali 
nové skúsenosti a vychutnali si ne-
uveriteľné výkony vybraných taneč-
níkov, ktorí nám ukázali svoje skvelé 
choreografie na galavečere. Sledovali 
sme ich so zatajeným dychom.

Okrem hlavnej náplne nášho 

po   by tu v Chorvátsku nás počas 
teplých slnečných dní samozrejme 
lákal aj šum mora. Voda bola síce 
ešte chladná, no tie odvážnejšie to 
neodradilo. Večer sme mali mož-
nosť zabaviť sa na beach party. Vy-
chutnávali sme si tanec, slnko, vodu 
či dobré jedlo, no samozrejme to 
najdôležitejšie, jedna druhú. 

Z Chorvátska sme si doniesli nie-
len nádherné spomienky a zá žit ky 
na celý život, ale aj skvelé umiestne-
nia. V kategórií Lyrical sme sa stali 
majsterkami sveta a taktiež sme 
získali tretie miesto. V kategórií 
Contemporary Mo dern sa nám pro  ti 
konkurencii dvadsiatich tímov opäť 
raz podarilo získať zlaté umiest-
nenie a tiež bronzové. Naj väčším 
úspechom pre náš desaťčlenný tím, 
je však piate miesto v najťažšej ka
tegórií Production Number v lige 
A s cho reografiou Denník Anny 
Fran kovej, kde sme súťa žili aj proti 
šty ridsaťčlenným tímom.

Všetko je to tak krásne a my sme nes-
mierne šťastné a vďačné za túto príleži-
tosť. Každá z nás do našich choreografií 
vkladá kúsok seba, no nič by nebolo 
možné bez našich pani učiteliek Jan-
ky Timkovej a Evelin Bukovicsovej. 
Patrí im veľké ďakujeme za výborné 
choreografie, trpezlivosť a vieru v nás. 

Ďakujeme aj ZUŠ v Medzeve, obci 
Malá Ida a Nováčany za finančnú 
podporu. A v neposlednom rade 
ďa kujeme našim rodičom, ktorí nás 
podporujú, veria v nás a tešia sa z 
každého nášho úspechu tak, ako by 
bol ich vlastný. Ďakujeme. 

tanečná skupina IDAnce

Desať dievčat z tanečnej skupiny IDAnce
si opäť odnieslo z Majstrovstiev sveta v Poreči

zlato, bronz i ďalšie ocenenia

ľov z tanečného štúdia Xoana, získať titul maj-
sterky Európy, užiť si slnečné počasie, kúpať sa v 
jazere Balaton a vidieť krásy Maďarska.

Majstrovstvami Európy sme ukončili našu do-

Trojici tanečníčok,
 Bibke Semanovej, Sonke Radačiovej a Timke Ryšákovej 

sa podarilo získať tridsiatu trofej tejto súťažnej sezóny 
do celkovej zbierky pódiových umiestnení tanečnej skupiny IDAnce 

(21 zlatých, 3 strieborné a 6 bronzových ocenení) a 
zisk titulu 

majsterky Európy vo výrazových tancoch.

posiaľ najúspešnejšiu súťažnú sezónu a už teraz 
sa tešíme na tú novú. 

Soňa Radáčiová

Horný rad zľava: Mirka Sviatková, Erika Kraus, Soňa Radáčiová, Ema 
Bačová, Bibiána Semanová. Dolný rad zľava: Ema Kožejová, Simona 
Bernátová, Timea Ryšáková, Martina Hrabovská, Nina Janočková
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®  „DARČEK“ pre mamu

®  Máme majstra Slovenska!!!

®  Zmeny vo vedení školy

• Jakub, od kedy sa venuješ vzpieraniu?
– Je to rok a dva mesiace.  
• Ako si sa vlastne k tomuto nie celkom bežné
mu športu dostal?
– Hovoril o tom jeden streamer na streame, tak 
ma to zaujalo. Pozháňal som si informácie, skúsil 
som to a zistil som, že ma to baví – „sadli“ sme si. 
• Je obdivuhodné, že za taký krátky čas si sa pre
bojoval k majstrovskému titulu. V akom klube 
pôsobíš a kto ťa vedie?
– Som členom Mestského klubu vzpierania 
a silových športov v Košiciach. Mojimi tré nermi 
sú Štefan Korpa (dlhoročný tréner Slo ven skej se
niorskej i juniorskej reprezentácie; vychoval mnoho 
majstrov Slovenska a slovenských rekordérov  vo 

Hviezdoslavov Kubín spája deti, 
mládež, dospelých aj seniorov nit-
kami slova, reči, literárneho textu 
a priameho živého kontaktu. Sú-
ťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy sa zakorenila na Orave, v pô-
sobisku veľkého slovenského básni-
ka Pavla Országha Hviezdo slava, 

Trochu sme ju vyspovedali:
• Kto ťa na súťaž pripravoval?
– Na súťaž ma pripravovala mamka.
• Akú báseň si recitovala?
– Báseň sa volala Darček od Tomáša 
Janovica.
• Mávaš/mala si trému?
– Nemávam trému a ani teraz som 
ju nemala.
• Čo bolo/je najťažšie pri prednese?
– Najťažšie je vybrať si báseň, ktorá 
sa mi tak naozaj páči. Učenie sa na-
spamäť spolu so spôsobom, akým 
ho zarecitujem je hra a zábava.

• Aký si mala pocit stáť medzi dva
nástimi najlepšími recitátormi zo 
Slovenska vo svojej kategórii?
– Bol to úžasný pocit. Cítila som sa 
byť veľmi dôležitá.
• Ako sa ti páčilo v Kubíne? 
– V Kubíne sa mi veľmi páčilo, bolo 
to tam úžasné!!! Hneď v prvý deň 
sme sa išli najesť do reštaurácie, 
ktorá bola neďaleko nášho interná-
tu. Bolo tam desať prenádherných 
pá vov. Na druhý deň mesto ožilo 
atmosférou recitovania. V parku na 
lavičkách  boli knihy, ľudia aj mesto 
boli slávnostné.
• Aký pocit si si odniesla?
– Domov som si odniesla skvelý 
pocit. Mala som takú neopísateľnú 
radosť. :-)
• Bolo ťažké vystúpiť vo veľkej di
vadelnej sále pred stovkou pozor
ných poslucháčov?
– Ak mám byť úprimná, nebolo to 
ľahké, ale ani príliš ťažké. (srdiečko) 
Bolo to asi tak akurát. Jednoducho 
super.
Ďakujem za rozhovor a prajem ve
ľa ďalších úspechov.

A. Ličková

v roku 1954. Za 65 rokov prerástla 
do rozsiahleho hnutia. Stala sa ob-
ľúbenou súťažou, do ktorej sa hrnuli 
celé zástupy detí a mladých ľudí. 
Prepracovať sa z triednych kôl až do 
celoslovenského finále nie je vô-
bec jednoduchá vec. Vy žaduje si to 
nielen mať veľký ta lent, ale aj more 
práce a odvahu vystúpiť pred poslu-
cháčmi a veľmi pozornou odbornou 
porotou. V päťdesiatročnej histórii 
našej školy sa to podarilo iba dvom 
žiačkam. 

V uplynulom školskom roku
sa z postupu do Dolného Kubína 

tešila
žiačka III. ročníka –

DARJA MAČINGOVÁ.
18. júna si mohla priamo

vychutnať atmosféru 65. ročníka 
najstaršej súťaže 

v oblasti umeleckého prednesu
a byť súčasťou prehliadky 

najlepších recitátorov Slovenska. 

Jakub Jaklovský, 
žiak tunajšej základnej školy, sa v trinástich rokoch stal 

Majstrom Slovenska vo vzpieraní v kategórii starší žiaci.
Majstrovský titul si vybojoval 25. mája 2019 v Novom Meste nad Váhom.

vzpieraní vo všetkých kategóriách od žiakov až po 
seniorov) a Štefan Gribanin (bývalý žiak trénera 
Korpu, dnes trénuje mladých talentovaných vzpie
račov; jeho zverenci dosahujú výborné výsledky 
doma i v zahraničí).
• Ako často máš tréningy?
– Trénujem tri krát do týždňa po dve hodiny. 
• Čo ti vzpieranie dalo a čo vzalo?
– Dalo mi možnosť spoznať nových úžasných ľudí 
a vzalo mi čas a osobné voľno. 
• Prezradím na teba, že napriek tréningom a sú
ťažiam si si dosť výrazne zlepšil prospech v ško
le (hoci si nebol ani predtým zlým žiakom). Väč
šinou to býva naopak. Ako je to možné?

– Naučil som sa efektívnejšie využívať voľný čas 
a prehodnotil som si v hlave, čo je pre moju bu-
dúcnosť podstatné. 
• Máš nejaký konkrétny cieľ ohľadom vzpiera nia? 
– Zatiaľ som len na začiatku, nekladiem si neja-
ké vysoké ciele, aby som nebol sklamaný z ich 
prípadného nenaplnenia. Idem pomaly „step by 
step“ a uvidím, čo ma život pre mňa prichystané...
Ďakujem a držím prsty, nech sa ti darí!

A. Ličková

Od 01. 08. 2019 bol do funkcie riaditeľa školy 
menovaný Mgr. Slavomír Hribľan. Prajeme mu 
veľa úspechov, trpezlivosti a tvorivých nápadov.

Zároveň ďakujeme bývalej pani riaditeľke 
RNDr. Kataríne Vojkovskej za odvedenú prá-
cu počas desiatich rokov vo funkcii. 
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®  Nuda v našej škôlke nemá miesto
Čas letí ako voda a za nami je ďalší polrok 

v materskej škole. Odštartovali sme ho veľkou 
veselicou v podobe karnevalu, na ktorý sa každý 
z nás veľmi tešil.

„ Poviem vám, to bol bál! 
Veľa tanca, hudby, spevu. 
Sedieť? Nechcelo sa nikomu, veru! 
Bol tam šašo, žaba, kráľ, 
dokonca aj Harry Potter prišiel k nám. 
Tom a Ello šaškovali, veselo nám zaspievali. 
Mamka a ocko sa radovali,
spolu s nami tancovali, 
dokonca aj masky mali.“

 

Životy dnes zachraňujú zamestnanci zdra-
votnej záchrannej služby, ale aj hasiči. Pôsobia 
na rôznych miestach, ale často sa pri zásahu stre-
távajú. Kedy volať zdravotnú záchrannú službu a 
kedy hasičov? Spoločne s našimi detičkami sme si 
porozprávali, ako postupovať pri požiari a úraze. 
Deti získali infor-
mácie, ako správne 
konať pri nehode 
a prečo je dôležité 
zapamätať si číslo 
112. V rámci toh-
to sme sa zapojili 
do súťaže „ Staň 
sa požiarnikom“, 
kde nás úspešne 
r e p r e z e n t o v a l a 
naša predškoláčka 
Simonka Šályová. 

Naši predškoláci 
navštívili kamarátov v zá kladnej škole v pr-
vom ročníku. Prváci im pre čítali Šlabikár, ukázali, 
čo všetko sa naučili a pomohli im vyrobiť si krás-
ne ovečky. Ďakujeme pekne pani učiteľkám za 
milé privítanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Marec je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti 
sme aj tento rok navštívili našu obecnú knižni-
cu. Zopakovali sme si, ako sa knihy vy požičiavajú. 
Pozreli sme sa, čo všetko tam máme nové. Neza-

budli sme sa zapojiť do súťaže „Mám básničku 
na jazýčku“. Reprezentovali nás Li liana Babjá
ková a Dávid Tresa. Gratulujeme. 

So zimou sme sa rozlúčili tak ako sa patrí, vy-

nášaním Moreny, ktorú sme si pripravili spoloč-
ne s našimi najmenšími. Príprava na veľkonočné 
sviatky mohla nastať v plnom prúde, a preto sme 
ani my nelenili. Začali sme si spoločne skrášľovať 
naše prostredie maľovanými obrázkami a veľko-
nočnými vajíčkami. Aby toho nebolo málo, našu 
radosť nám znásobili ovečky a kozičky, priamo 
u nás v areáli materskej školy. 

Ako každoročne, aj v tomto školskom roku 
sme pre našich budúcich žiačikov pripravili Deň 
otvorených dverí. Mamičky a oteckovia spo-
lu s detičkami mohli prísť na návštevu, spoznať 
priestory MŠ. Pre deti nechýbalo občerstvenie 
a trieda plná hračiek. Nikto neodchádzal s prázd-
ny rukami, ale s peknou pamiatkou na návštevu 
v MŠ.

Ani sme sa nenazdali a je tu mesiac máj. 

„Máj, máj, máj, zelená sa lúka háj.
Ty muzika pekne hraj! V obci už stavajú máj.“ 
Dúfame, že sme vám spríjemnili krásnu akciu 

stavanie mája naším vystúpením. Detičky sa 
na vystúpenie intenzívne pripravovali a boli plní 
očakávania, ako to dopadne. Zároveň sa pripra-
vovali na vystúpenie pre mamičky k ich sviatku 
Dňu matiek. Mesiac máj bol dosť ná ročný na 
prípravu, ale priniesol krásne pocity z vydarenej 
práce. 

Po tretí krát sme odštartovali plavecký výcvik 
pre predškolákov, ktorý má každoročne veľký 
úspech. Aj v tomto školskom roku sa ho zúčast-
nilo devätnásť detí. Kurz sa im veľmi páčil. Boli 
pozorní, dôslední, čo nakoniec prinieslo svoje 
ovocie –  naučili sa plávať. Veľmi sa z toho tešíme. 
Do budúcnosti plánujeme aj lyžiarsky výcvik. 
Prvý ročník by sme chceli odštartovať už v nasle-
dujúcom školskom roku 2019/2020. 
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®  Kúsok gazdovstva v našej materskej škole

®  Mimoni opäť na cestách

Začínali sme v pondelok 8. 7. 
2019 v Zoologickej záhrade v Ko-
šiciach, kde sme nemohli vynechať 
obľúbený Dinopark. Na konci sme 

Začiatkom jari našu materskú školu Lastovička v Malej Ide na vštívil poľ-
nohospodár Marek a jeho zvieratká: koza Gitka, ovečka Zuzana a jej dve 
jahničky a ba ranček.

Marek nám porozprával, ako to na gazdovstve funguje, ako sa o zvieratká 
stará, ukázal a dal nám možnosť vyskúšať si kŕmenie jahniatok z fľaše. Spo-
ločnosť mu robila jeho verná fenka Oky, ktorá mu na gazdovstve každý deň 
spoľahlivo pomáha. 

Sami sme sa chceli presvedčiť, ako to skutočne na takom dvore vyzerá, 
a tak sme sa v jedno slnečné dopoludnie vybrali navštíviť družs tvo v Ma-
lej Ide. Ujo Janko nás po ňom previedol a všetko nám ukázal. Išli sme sa 
pozrieť aj na „škôlku“ na družstve, kde sme obdivovali jahniatko, ktoré malo 
necelý deň a kozliatka, ktoré boli staršie len o pár hodín.

Najviac sme sa tešili malým za ja čikom. Určite po tomto zážitku chceme 
mať všetci doma jednu jahničku alebo malé kozľa.

Mária Hricová

Ani tento rok pre prázdninujúce deti
nechýbal letný denný tábor.

Super program pre deti v týždni od 8.–12. júla
pripravili pani učiteľky tunajšej materskej školy

– vedúca Katarína Bačkaiová spolu s Máriou Hricovou 
a Martinou Uhaľovou.

deti potešili malým darčekom – kľú
čenkou. 

V utorok sme sa vybrali na Det-
skú železnicu. Vláčik nás do viezol 

na Alpinku, kde sme sa mohli po-
riadne vyblázniť na preliezkach 
a chlapci si zahrali futbal. 

V stredu sme sa boli „schladiť“ 
v Jasovskej jaskyni, kde sa nám 
veľmi páčilo. Teta sprievodkyňa nás 
pochválila, že sme boli veľ mi po-
slušní a disciplinovaní. Za odmenu 
každý jeden dostal výnimočný ka
mienok pre šťastie.

Vo štvrtok nám počasie ne-
pria    lo, tak sme museli rýchlo za-
improvizovať. Namiesto plánova nej 
túry sme sa boli pozrieť na tunajšej 
farme. Odtiaľ nás mikrobus odvie-
zol do Košíc, kde sme navštívili zá-
bavné Jaimo centrum. Tu na deti 
čakal kopec preliezok a rôznych 
atrakcií. Bol to super úkryt pred 
dažďom. 

Ani sme sa nenazdali a bol tu 
piatok, posledný deň. Mali sme 
naplánované kúpalisko, no počasie 
nám to zariadilo inak. Absolvovali 
sme krátku prechádzku popri Hor-

náde a navštívili sme detský areál 
Anička, kde na nás čakala mini zoo, 
bludisko, mini golf i pirátska loď. Na-
priek nepriazni počasia sa nám deň 
vydaril k spokojnosti všetkých.

Okrem krásnych zážitkov každý 
deň na deti čakal chutný obed. 
Mali sme samé dobroty od mäska, 
cez buchty na pare až po pizzu. 

Tešíme sa, že sa deťom tábor páčil 
a dúfame, že sa o rok stretneme zas. 

Mária Hricová

Jún už tradične patrí našim najmenším, pre-
to sme im pripravili deň plný zábavy a  hier. 
Detičky sa mohli vyblázniť na obecnom ihrisku 

v skákacom hrade, spoznali život psíkov, prácu 
hasičov. Získali ocenenia za zrealizovaný projekt 
„Zber papiera“. Víťazná trieda bola na výlete 
v JAYMO Košice. 

Školský rok 2018/2019 sme uzavreli rozlúčkou 
s predškolákmi. Prajeme im všetko dobré vo veľ-
kej škole, veľa jednotiek, výborné výsledky a rodi-
čom veľa trpezlivosti.

Tento školský rok bol tiež úspešný na získanie 
sponzorských príspevkov pre MŠ. V prvom 
rade ďakujeme pani Ing. Melánii Kožejovej za 
získanie finančného príspevku v hodnote tisíc 
eur. Získané finančné prostriedky boli využité 
na rekonštrukciu schodov v interiéri MŠ. Tiež 
sa nám podarilo získať sponzorský príspevok 
v podobe piatich kusov notebookov značky 

DELL od spo ločnosti T-Systems Slovakia. 
Pri MŠ je založené Občianske združenie „LAS-

TOVIČKA“, na ktorého účet môžete pri spievať aj 
vy 2 % z dane. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za 
poskytnuté príspevky. 

Naše poďakovanie patrí aj pani starostke, Jan
ke Kallovej, za podporu našej práce či už osob-
nou účasťou na našich akciách, poskytnutím 
priestorov, povzbudením, pochopením, rovnako 
aj obecnému zastupiteľstvu. V neposlednom 
rade ďakujeme rodičom za úžasnú spoluprácu 
v školskom roku 2018/2019. Tešíme sa na školský 
rok 2019/2020. 

Keď je dobrá spolupráca, život je ľahší a kraj
ší....

Za deti a kolektív MŠ Ladislava Takáčová
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®  Od leta do leta alebo Rok v živote DHZ
Činnosť DHZ Malá Ida je pestrá počas celého 

roka. 
Členovia DHZ sa vo veľkej miere podieľali 

na organizovaní festivalu Rudohoria v júni 
2018, kde si na starosť zobrali najmä dopravu 
a parkovanie. Na konci leta sme sa už tradične 
lúčili s prázdninami stavaním a pálením vatry. 

S príchodom jesene a zimy sa upratovalo a tak-
tiež sa neustále pracovalo a pracuje na zlepšova-
ní techniky. Veľká brigáda sa uskutočnila 1. 12. 
2018, kedy sa vypratávala zasadacia miestnosť 
a pripravovala sa garáž v nasej zbrojnici. Taktiež 
bol rozpracovaný projekt na nadstavbu hasičskej 
zbrojnice. Pred príchodom Vianoc členovia DHZ 
pomáhali s ozdobovaním a pripravovaním via-
nočného stromčeka.

Jar priniesla veľmi suché obdobie, ktoré spô-
sobilo dva požiare. Pri oboch zasahovali naši 
dobrovoľní hasiči aj s technikou. 13. marca 2019 
vznikol v nočných hodinách požiar v blízkosti 
futbalového ihriska a 20. apríla 2019, na Bielu 
sobotu, horelo na tzv. Morene.

V mesiaci apríl sa štyri členky zúčastnili základ-
ného hasičského školenia v Nováčanoch. V máji 
sme už tradične pomáhali so stavaním Mája. 

Najlepšie správy k nám však dorazili v priebehu 
posledného mesiaca, kedy sme sa dozvedeli, že 
z Ministerstva vnútra dostaneme nové vozidlo 
– Iveco Daily. Slávnostné sme si ho boli prevziať 
v Košiciach s našou pani starostkou Janou Kallo
vou. Kľúče od auta nám odovzdali ministerka 
vnútra Ing. Denisa Saková, PhD a prezident 
HAZZ Košice gen. JUDr. Alexander Nejedlý. Sláv-
nostne sme ho predstavili a uviedli do prevádzky 
na Dni obce Malá Ida 15. júna 2019. Auto nám 
posvätil náš pán dekan ThLic. Michal Tkáč, za 
čo mu aj touto cestou ďakujeme. 

Začiatkom leta sa začalo s  nadstavbou a  re-
konštrukciou našej požiarnej zbrojnice. Usku-
točnilo sa niekoľko brigád, pri ktorých hasiči po-
máhali s prípravnými prácami. Pri týchto prácach 
sa veliteľovi Marekovi Petriľákovi podarilo nájsť 
odkaz vo fľaši od našich predkov, ktorí stavali 
zbrojnicu pred polstoročím:

 „7. agusta roku pána 1969 sa stavala tato stav
ba, ked ludia z USA ako prvý pristaly na mesačnom 
povrchu...,“ píše sa v odkaze. 

Momentálne už máme na zbrojnici novú stre-
chu a ďalej pokračujeme v prácach. 

Aj tento rok sme sa tradične lúčili s letom pá-
lením vatry. Dňa 1. septembra 2019 sa u nás, na 
ihrisku, prvý raz uskutočnil farský deň, na kto-
rom sme sa zúčastnili aj my, aby sme predviedli 
nové auto a urobili sme deťom radosť v podobe 
penovej show. 

Taktiež pomáhame pri čistení studní našim 
obyvateľom. Spolupracujeme aj s okolitými obca-
mi, napríklad Nižný Klatov, Nováčany, pri rôznych 
akciách pripravovaním penovej šou. Do konca 
tohto roka určite nebudeme stagnovať a naďalej 
budeme nápomocní obci a jej obyvateľom.

Mária Hricová
členka DHZ



telo a myseľ sa tak sa dostávajú do rovnováhy. 
V lete sme si urobili „prázdniny“. V cvičení plá-

nujeme pokračovať opäť na jeseň. Starí i noví zá-
ujemcovia sú srdečne vítaní.
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Asi pred šiestimi rokmi sme sa na podnet 
priateľov z Malej Idy začali stretávať pri cvi če-
niach jogy. V tom čase som navštevovala cvi-
čiteľský kurz jogy v Košiciach. Mojimi učiteľmi 
boli a naďalej sú Gejza Timčák (považovaný za 
špičku jogovej lektorskej komunity na Slovensku i 
v Čechách; joge a meditácii sa venuje vyše 50 ro
kov) a Dušan Dugáček (odborník na me ditáciu). 
To bolo podnetom pre mojich známych vyskú-
šať a overiť si, či má joga naozaj také priaznivé 
účinky, ako sa o nej hovorí. 

Odvtedy spolu cvičíme pravidelne. Po-
stupne sa informácie o našej cvičiacej sku-
pinke roz širujú ďalej a k nám sa pridávajú 
no ví zá u jemcovia o toto skvelé cvičenie. 
Cvičíme kla sickú hathajogu, ktorá je zame-
raná kom plexne na celé telo. To znamená, že 
sa precvičuje fyzické telo, cviky sú zamerané 
na posilnenie, natiahnutie a uvoľnenie tela. 
Potom sa venujeme cvičeniam zameraným 
na prácu s dychom a na konci hodiny nesmie 
chýbať relaxácia, ktorá uvoľňuje napätia na 
telesnej, psychickej a emočnej úrovni. Vaše 

®  Čo ma mariáš spoločné so svadbou?

11. mája 2019 sa v priestoroch 
tunajšieho kultúrneho domu usku-
točnilo ďalšie kolo X. ročníka 
Abovskej mariášovej ligy (AML).
Turnaj má dobrý zvuk, o čom svedčí 

Kedy a kde si môžete prísť zacvičiť jogu?

Kurz jogy 
Termín: 23. 09. 2019 – 25. 11. 2019 
Kedy: vždy v pondelok od 18:00 hod. do 19:30 
hod. (90 min./10 vstupov)
Kde: Kvetná č. 1/ 1. poschodie, Malá Ida
(max. 15 cvičencov; v prípade väčšieho záujmu 
možná zmena miesta)
Lektor: Rita Čulková, inštruktor jogy 3. triedy
Kontakt: 0903 678 165 
Cvičí sa v pohodlnom oblečení – tepláky, tričko, 
ponožky; priniesť si karimatku a deku.

Rita Čulková

hathajoga (joga duševnej a telesnej harmo ni
zácie; telesná joga) – táto forma je najrozšíre
nejšia na západe (Európa/USA) a slúži tam najmä 
na zlepšenie telesného zdravia; je známa najmä 
prostredníctvom ásany – fyzických cvi čení púta
júcich telo k mysli; cieľom je uviesť protikladné 
sily organizmu do súladu; uplatňuje sa zásada, že 
sa telo najprv musí zbaviť po rúch získaných ne
správnou životosprávou a povrchným dýchaním. 
Hathajoga disponuje naj lepšie prepracovanými 
cvičebnými zostavami, ktoré prostredníctvom 
sta todynamických činnos tí ovplyvňujú nielen 
po hybový systém, ale tiež vnútorné orgány a cen
trálny nervový systém.

(Zdroj: wikipédia)

„Joga je recept, ako objaviť v sebe všetko to,
čo potrebuješ k takému životu, ktorý je pre 
teba hodnotný.“

Gejza M. Timčák

aj zoznam účastníkov, ktorí prišli na-
príklad až z Prešova. 

Celkovo si svoje sily zmeralo 
päťdesiat jeden hráčov. Víťazom sa 
nakoniec stal Matej Hudák z Geče. 

Mariáš je zdvihová kartová hra, ktorá sa hrá so sedmovými kartami 
(v zahraničnej literatúre označované nemecké karty), pochádza z Nemecka. 

Názov pochádza z francúzskeho slova mariage – svadba.
(zdroj: wikipedia)

Najlepším hráčom z Malej Idy bol 
Augustín Seman, ktorý skončil na 
šiestom mieste. 

Touto cestou sa chcem veľmi 
poďakovať Viktorovi Stopkovi, 
ktorý  sponzoroval väčšinu cien tur-
naja, hlavnému kuchárovi Pavlovi 
Kriškovi za výborný guľáš a aj Vla-
dimírovi Bullovi, ktorý spracovával 
výsledky turnaja. Poďakovanie patrí 
aj pani starostke Janke Kallovej, 
ktorá už tradične prevzala záštitu 
nad turnajom. Pre víťaza mala ako 
stále prichystanú krásnu a chutnú 
tortu.

O dobrú náladu sa postaral mladý 
akordeonista Tobiáš Kall. 

Jaroslav Lacko

Joga – košatý strom,
pod ktorým nájdu pokoj 

ľudia najrôznejších kultúr, 
názorov a zameraní
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• Aká bola cesta do miesta pre
tekov?
– 8. novembra 2018 sme prileteli do 
Ria de Janeiro, kde nás čakal presun 
do asi 300 km vzdialeného mesta 
Passa Quatra. Privítalo nás tam veľmi 
nevľúdne počasie – lejak i menšie 
záplavy. Spomenul som si na vlaňajší 
Nový Zéland, kde som celú 24-ku od-
behol v daždi. Po tejto skúsenosti sme 
tento rok nič nenechali na náhodu 
a preventívne sme sa vybavili stanom, 
plachtami, dekami, pršiplášťami... 
• Pre bežcov je počasie veľmi dô
ležité. Aké bolo počas pretekov?
– Našťastie, počasie sa umúdrilo 
a v sobotu pri štarte nás milo pre-
kvapilo takmer ideálne počasie. Ne-
vydržalo však celý čas. Slabý dážď sa 
striedal s dusnom, vysokou vlhkos-
ťou vzduchu a teplotou oko lo 35 °C, 
čo vôbec nie je ideálne pre bežcov. 
• Na akej trati sa bežalo?
– Bežalo sa po 400 metrovom hli-
nenom okruhu. Keďže predtým pr-
ša lo, bol celkom mäkký. Pripomínalo 
mi to moje trasy doma v lese počas 
prípravy. Bežať však neustále do kru-
hu je skôr náročné na psychiku. 
• Akú taktiku si zvolil?
– Na začiatku som zvolil opatrné 
tempo. Nebol som si istý, ako po ne-
dávnych problémoch s ľad vino vými 
kameňmi, zareaguje na túto záťaž 
moje telo. Na moje vlastné prekvape-
nie mi nohy perfektne slú žili. Nemal 
som dokonca ani žiadnu krízu. Pra-
videlne som dopĺňal teku tiny, jedol 
ovocie, najmä melóny a výživové do-
plnky. Menšie prob lémy som mal len 
s dýchaním, ktoré časom pominuli. 
• Zaujímal si sa počas behu o  prie
bežné umiestnenie? Má takú to 
informáciu vôbec pretekár k dispo
zícii?
– Po každej hodine boli vyvesené 
priebežné výsledky. Už na začiatku 
pretekov som sa rozhodol, že ich 
ne budem sledovať. Nechám všet-
kému voľný priebeh. Spätne trochu 
ľutujem, že som sa toho nedržal do 
konca. 
• Prečo?
– Po dvadsiatich hodinách behu, 
keď som mal zabehnutých asi 190 
kilometrov, som sa išiel pozrieť na 
priebežný stav a zistil som, že som na 
priebežnom druhom mieste. Po ďal-
ších dvoch hodinách som na prvého 

strácal asi 12 kilometrov a pred tre-
tím som mal náskok 5 kilometrov. 
Toto poradie sa v nasledujúcich ho-
dinách neme nilo a už sa len ťažko 
dalo zvrátiť. Líder súťaže mi naznačil, 
že je prakticky rozhodnuté. Súhlasil 
som, že zvolníme tempo, a tak sme 
v trojici dve hodiny krúžili po trati 
pohodovým tempom. Ke by som si 
posledné dve hodiny „neodpocho-
doval“ určite by som prekonal hrani-
cu 230 km. 
• Koľko kilometrov si zabehol? Bol 
si ďaleko od svojho osobného re
kordu?
– Zabehol som 221,600 km, čo v 
prepočte predstavuje 554 kôl. Môj 
osobný rekord je 241,362 km. Som 
presvedčený, že keby som bežal 
v domácich podmienkach, atakoval 
by som aj svoj osobný rekord. Počas 
celých pretekov som sa cítil vo for me. 

• Môže si bežec počas preteku po
spať?
– Môže, ale tým sa oberá o kilomet-
re. Spánku sa preto vyhýbam. Čím 
dlhšie ste na okruhu, tým viac ki-
lometrov vám pribudne.
• Toto bola tvoja 14. dvad sať
štyrihodinovka. Už iba dve ťa de lia 
od slovenského rekordu ne bohého 
Milana Furína. Trúfaš si ich preko
nať? 
– Ak mi to zdravie v ďalších dvoch 
-troch rokoch dovolí, rád by som pre-
konal jeho rekord. 
• Kto bol v tvojom podpornom tí me?
– Mal som naozaj výborný pod-
porný tím, bez ktorého by som 
ťažko dosiahol takýto výsledok. 
Všetkým patrí moja úprimná vďa-
ka. Konkrétne to boli Elo Kriller, 
Maroš Bachorík, Ján Andráš, Mi chal 
Serenčin a Ľudovít Janočko. Starali 
sa o moje zdravie, pohodlie, občer-

stvenie, fyzickú a duševnú po hodu. 
• Účasť na takýchto pretekoch stojí 
nie malú sumu. Máš svojich stálych 
sponzorov?
– Áno, je ich viac. Osobitne sa 
chcem poďakovať pánovi La di-
sla  vovi „Atimu“ Beluščákovi a pá-
no vi Františkovi Konečnému, kto-
rí mi už roky nezištne finančne 
pomáhajú, aby som mohol našu 
obec reprezentovať vo svete. Veľmi 
si vážim a ďakujem za finančnú 
podporu aj tunajšiemu obecnému 
zastupiteľstvu a pani starostke Jan-
ke Kallovej. Snažím sa dobrými 
vý sledkami zviditeľniť našu malú 
krásnu obec. 
• V meste Passa Quatro v roku 1912 
ako člen francúzskej expedície po
zoroval zatmenie slnka Milan Rasti
slav Štefánik. Našiel si tam po ňom 
nejakú stopu?

– Bohužiaľ, nie. Navštívili sme aj 
miestny úrad, ale tamojší pracovníci 
neovládali angličtinu a pri vyslove-
ní mena Štefánik len záporne krútili 
hlavami. Nenašli sme tam ani žiadnu 
pamätnú tabuľu či sochu. 
• Na pretekoch si bol jediný cu
dzinec. Stretol si sa v Brazílii s ne
jakými Slovákmi?
– Je to neuveriteľné, ale áno. Po pre-
tekoch sme sa vrátili do Ria de Janei-
ra. Ubytovaní sme boli v hosteli, kde 
nám doslova domáce podmienky 
vytvoril Slovák Juraj Vajda. Vďačíme 
mu za veľa. Bývali sme asi 500 met-
rov od Copacabany, štvrte nachádza-
júcej sa v južnej časti mesta, ktorá je 
známa svojou štyri kilometrov dlhou 
plážou pa tria cou medzi najznámej-
šie na sve te.
• Bol čas prezrieť si mesto či okolie?
– Áno, a skutočne bolo čo obdivovať. 
Okrem spomínanej pláže sme ob  -

d i v o v a l i 
l e g e n d á r n u 
sochu Krista, 
Cukrovú ho mo-
ľu, Maracanu, 
fa  vely či krásne 
Brazílčanky. 
Navštívili sme 
tiež druhé naj-
zná mejšie ma-
riánske pútnické mies to Latinskej 
Ameriky – Aparecidu. Le ží približne 
na polceste medzi mestami São 
Paulo a Rio de Ja nei ro. Podľa údajov 
z Pútnického centra v Aparecide je  
najväčším mariánskym pútnickým 
miestom sveta a počtom pútnikov 
i najnav števovanejším. V roku 1929 
pápež Pius XI. vyhlásil čiernu Pannu 
Máriu Aparecidu za Kráľovnú a Pat-
rónku Brazílie. Nepochybne každého 
eu róp skeho návštevníka dobrej vôle 
dojme láska Brazílčanov k Matke 
Božej, ich detinská dôvera k Nej a 
spontánne prejavy tejto lásky. V pod-
zemných priestoroch si každý napíše 
na lístoček rôzne želania. Tí, ktorým 
sa želanie splní, prinesú dary. Vďaka 
tomu som obdivoval na príklad pril-
bu a jazdecké rukavice trojnásobné-
ho majstra sveta Formuly 1 Ayrtona 
Sennu či futbalový reprezentačný 
dres Brazílie od Ronalda. 
• Aj ty si tam zanechal lístoček s 
prianím?
– Ako inak. Raz sa tam možno aj ja 
vrátim s darom.
• Aké sú tvoje plány na rok 2019?
– Slovenská asociácia ultramara-
tóncov ma zaradila do šesťčlen-
nej nominácie reprezentačného 
družstva pre rok 2019. Ako jediný 
reprezentujem východ Slovenska. 
Všetci šiesti máme na výber z troch 
24-hodinových pretekov. Sú nimi 
októbrové Majstrovstvá sveta a Euró-
py, novembrové Majstrovstvá In die 
a decembrové Medzinárodné maj-
strovstvá Argentíny. V rámci náš ho 
tímu sme sa dohodli, že si z tohtoroč-
nej ponuky vyberieme Indiu, alebo 
Argentínu. Reálnejšie vyzerá Južná 
Amerika a prebehli už aj predbežné 
rokovania o mojej účasti v tamojších 
pretekoch. Ako krajná možnosť ostá-
va svetový šampionát vo Francúzsku.
Ďakujem za rozhovor a prajem ve ľa 
šťastných kilometrov.

Zhovárala sa A. Ličková

®  V Passa Quatro opäť potvrdil, že patrí k slovenskej
ultramaratónskej špičke

Náš rodák, Slavomír Lindvai,
sa tešil z 2. miesta

 na Medzinárodných majstrovstvách Brazílie
v behu na 24 hodín, 
ktoré sa uskutočnili

10.–11. novembra 2018
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• Ako si sa dostal k tejto ponuke?
– V máji ma indickí organizátori oslovili so za-
ujímavou ponukou na štart v Bangalore. Išlo 
o 24-hodinové a 12-hodinové podujatie na 400 
metrovom ovále štadióna Sree Kanteerava. Po 
dôkladnom zvážení svojho tohtoročného pro-
gramu som sa rozhodol štartovať na poldennom 
behu. Zvládnuť dva 24-hodinové behy v priebe-
hu troch mesiacov by totiž bolo takmer nemož-
né. Obzvlášť pri kvalitnom výkone. 
• Preteky v Bangalore sa uskutočnili 20. a 21. júla 
v čase, kedy v Indii bývajú extrémne horúčavy. 
Cítil si sa pripravený zvládnuť vysoké teploty?
– V Indii stúpajú teploty v tomto ročnom období 
až k 50-tim stupňom celzia. V júni som sa preto 
snažil absolvovať tréningy v tých najhorúcejších 
podmienkach a aspoň čiastočne tak pripraviť telo 
na extrémne teploty. 
• Ako to vyzeralo na trati?
– Ak by som to mal vyjadriť stručne – ako na 
pekáči. Boli to pre mňa veľmi náročné prete-
ky. Štartovali sme v troch skupinách. Ja som 
bol v tej prvej, ktorá sa na trati ocitla od piatej 
hodiny ráno do piatej večer. Zažili sme najväč-
šiu indickú páľavu, pričom teplota počas dňa 
dosahovala 40 stupňov a to všetko pri veľkej 
vlhkosti vzduchu. Betónový ovál bol rozpálený 
ako pekáč. Zvyšné dve skupiny mali predsa len 

®  Nečakaná ponuka: horúca 12-hodinovka v Indii

®  Odmena za snahu

Vrcholom ultramaratónskej sezóny Slavomíra Lindvaia má byť 
novembrový 24-hodinový beh v rámci

Medzinárodných majstrovstiev Argentíny. 
Ešte predtým sa však rozhodol prijať nečakanú ponuku na účasť 

v dvanásťhodinových pretekoch v indickom Bangalore.

výhodu príjemnejších nočných podmienok. 
• Ako na tieto podmienky reagovalo tvoje telo?
– Zo začiatku som sa cítil vo forme, nasadil som 
slušné tempo a všetko išlo podľa plánu. Po piatich 
hodinách behu som však zistil, že mám krvavý 
moč. To ma zneistilo, pretože vlani som sa podrobil 
rozbíjaniu obličkových kameňov a radšej som bol 
opatrnejší. Po siedmich hodinách na mňa navyše 
doľahla kríza z horúčavy a dusnoty, čo sa odzrkad-
lilo aj na konečnom výsledku. 
• 7. miesto pre jediného zahraničného preteká
ra je myslím veľmi slušný výsledok
– Počas dvanástich hodín som odbehol 110,4 
kilometra. Nebol to zlý výsledok, ale osobne 
som čakal viac. Chcel som odbehnúť aspoň 120 
kilometrov, čo by predstavovalo priemer 10 ki-
lometrov na hodinu. Okolnosti však boli naozaj 
extrémne. 

• Ostal ti čas spoznať Indiu bližšie?
– V Indii som ostal ešte šesť dní. Zažil som tak in-
dický život, ktorý je veľmi zaujímavý. Sú tam sa-
mozrejme ľudia bohatí, no v drvivej miere veľmi 
chudobní. Ich život ma až dojal. Najhoršia však 
bola indická doprava, ktorá predstavuje jeden 
veľký chaos.
Ďakujem a  držíme palce v Argentíne.

Zhovárala sa A. Ličková

Júnový víkend boli naši najmladší futbalisti na výlete v Bijacovciach. Bola 
to veľká odmena za tréningy, zápasy a vynaloženú snahu počas celej futba-
lovej sezóny. Riadne si to užili... Ďakujeme trénerom, prezidentovi, hlavne 

chlapom Patrikovi Piroškovi, Jarovi Ferencovi, Marekovi Semanovi, Blažejovi 
Pačaiovi, ktorí sa o nich starali a pripravili im samé milé prekvapenia. Naše 
poďakovanie patrí aj pánovi Jozefovi Karabašovi, ktorý poskytol ubytovanie 
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dobrým podmienkam TJ 
Družstevník Malá Ida. ĎAKUJEME...                                                    Jana Kallová
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®  Zelená je tráva, futbal to je hra...

„Nie zarobiť, ale prilákať deti 
k športu – k futbalu a motivovať 
ich, aby pri ňom zotrvali.“ – to bola 
hlavná myšlienka pána Viktora 
Korneckého, keď začal uvažovať 
o zorganizovaní letného kempu pre 
malých nadšencov futbalu. O tom, 
že sa mu to naozaj podarilo naplniť, 
svedčia nadšené ohlasy účastníkov 
aj ich rodičov. Pätnásť detí sa hneď 
po skončení kempu prihlásilo do 
tunajšej prípravky TJ Družstevník 
Malá Ida a budú pokračovať vo fut-
bale pod vedením trénerov pána 
Štefana Krausa a Pavla Babjaka.

 
Celkovo sa kempu zúčastnilo trid-

saťtri chlapcov a tri dievčatá. Naj-
mladší účastník mal iba štyri a pol 
roka a najstarší jedenásť. Rozdelení 
boli do troch farebných tímov:

– BIELY tím: tréneri Štefan Jakim 
 a Peter Dragun
– MODRÝ tím: tréner Viktor Kor 
 necký
– ŽLTÝ tím: tréner Marek Tokár

V poplatku za kemp bola okrem 
celodennej stravy, výletov a vychádz-
kového trička zahrnutá aj tréningo-
vá súprava, ktorú hneď v prvý deň 
dostal každý účastník. Tvoril ju dres 
príslušnej farby s potlačou a menom 
účastníka, trenky i štulpne.

 
Trénerom bola po celý čas nápo-

mocná slečna Anna Marta Hricová, 
ktorá sa do tejto funkcie prihlásila 
sama, dobrovoľne, z lásky k futbalu, 
ktorý aktívne hrávala počas strednej 
školy. Aj teraz, počas vysokej školy, 
chodí pravidelne na zápasy hráčov 
tunajšej TJ, i keď už len ako fanú-
šička. Práca s deťmi v kempe sa jej 
páčila: „Deti boli zlaté a „poslušné.“ 
Mala možnosť vyskúšať si svoju 
znalosť angličtiny, keďže jedným 
z malých futbalistov bol aj päť a pol 
ročný Phin z USA, pre ktorého bola 
slovenčina cudzím jazykom. 

Po celý týždeň dávala pozor na 
deti zdravotníčka, pani Hana Kre-
meňáková, ktorá pracuje v nemoc-
nici Košice-Šaca.

A skupina: Kiss Ida, Veľkí Futbalis
ti, Medveď Boys
B skupina: FC Barcelona, Real 
Mad rid, Bayern Mníchov

Najviac sa darilo hráčom Bayernu 
Mníchov, ktorí sa stali celkovými ví
ťazmi. 

V tomto turnaji však nešlo ani tak 
o víťaza. Cieľom bolo to, aby deti uká
zali svojim rodičom, ktorí boli pozva
ný na tento turnaj, ako sa zdokonalili 
počas týždňa a aby videli, že niečo 
futbalové vo svojich deťoch majú. U 
mňa ako u organizátora víťazmi sú 
všetky deti!!!“

1. letný futbalový kemp 
29. 07. – 03. 08. 2019
pre všetkých malých

futbalistov a futbalistky 
z Malej Idy a okolia

dopadol na 1*

V Malej Ide lopta letí,
počuť v kempe pokrik detí.
Modrá, žltá farba naša,
vyhrajeme zápas zasa.

Dominik Schmiedl
(výherca súťaže o pokrik kempu)

DENNÝ PROGRAM mal svoju pev-
nú štruktúru:
ZRAZ: 7:00 – 8:00 hod.
TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA: dopo-
ludnia
OBED: zabezpečený bol formou do-
nášky z reštaurácie U námorníka zo 
Šace
VÝLET: každý deň inam; doprava 
bo la zabezpečená vďaka pánovi Jo
zefovi Karabášovi 
HERNÉ HRY: popoludní
ROZCHOD: 16:00 – 17:00 hod.

Na návštevu do kempu zavítal vy-
nikajúci futbalista Milan Dimun z KS 
Cracovia Krakov z 1. poľskej ligy a Vik-
tor Maťáš z  FK Poprad 2, slovenská 
liga. Deťom dali na pamiatku podpí-
sané kartičky aj sa s nimi odfotili. 

Organizáciu výletov, súťaží, zabez-

pečenie stravy a pod. mali pod pal-
com pomocné organizátorky – pa-
ni Silvia Pirošková a Lenka Kornec
ká. Aj vďaka nim si deti mohli od-
niesť krásne zážitky z týchto výletov:
Pondelok: návšteva golfového ih
riska
Utorok: Jasovská jaskyňa
Streda: Múzeum letectva v Koši
ciach
Štvrtok: Konský raj v Poľove
Piatok: veselá farma v Malej Ide
Sobota patrila záverečnému tur-
naju a slávnostnému vyhodnote-
niu kempu. Okrem samotných 
ú  čast  níkov a organizátorov nechý-
bali ani rodičia, rodinní príslušníci, 
kamaráti ani pani starostka, Jana 
Kallová, ktorá vypomohla organi-
začne i finančným darom.

O organizácii a priebehu závereč-
ného turnaja mi viacej prezradil pán 
Viktor Kornecký:

„V kempe sme mali deti cca od 510 
rokov. Mužstvá boli preto vytvorené 
tak, aby žiadne nebolo veľmi silné ani 
veľmi slabé. Jedno mužstvo tvorilo 
dve deti z modrej skupiny, dve zo žltej 
a dve z bielej skupiny. Vytvorili sme 
dve skupiny po tri mužstvá, kde hral 
každý s každým. Víťazi skupín hrali 
o 1. a 2. miesto; druhí zo skupiny o 3. 
a 4. miesto a tretí v skupine hrali o 5. 
a 6. miesto. 
Hráči si sami vyberali názov mužstva.

NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK KEMPU NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK KEMPU
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Pri záverečnom ceremoniáli 
kaž  dý účastník kempu bol odmene-
ný medailou, spoločnou spomien-
kovou fotografiou i darčekom od 
pani starostky.

Pán Viktor Kornecký si za orga-
nizáciu kempu zaslúži zlatú me-
dailu. Ako však sám priznáva, nebyť 
množstva ďalších ochotných ľudí, 
nebolo by všetko prebehlo na vý-
bornú. Preto veľké POĎAKOVANIE 
patrí všetkým obetavým ľuďom, 
ktorí sa väčšou či menšou mierou 
podieľali na organizácii tohto je-
dinečného týždňa. Osobitne pre-
zidentovi TJ Mala Ida, p. Patrikovi 
Piroškovi, za vytvorenie priam pro-
fesionálnych podmienok. Verím, že 
deti naň budú dlho spomínať a zá-
roveň dúfam, že bol prvý, ale nie 
posledný. 

Sponzori a dobrovoľní pomocníci:
Finančný dar: Oknosystém s.r.o., 
p. Patrik Piroško / PD IMMO, p. Peter 
Dragún / Oblastný manažér Winners 
Reality Ing. Jozef Halapin / Schonwald 
s.r.o. Poprad, p. Milan Šebest / p. Ja-
roslav Tomaščík, Malá Ida / starostka 
obce Malá Ida, p. Janka Kallová 
Iné/iní: p. Marián Cibrik, Rudník –
pitný režim / p. Jozef Karabáš, Malá 
Ida – finančný dar + doprava na 
výlety / p. Andrej Seman – golfové 
ihrisko / p. Brezáková – MILK-AGRO 
Malá Ida / p. Patrik Novotný / p. Str-
harská / p. Smutná-Fender / p. Švi-
droňová hospodár Jaroslav Ferenc, 
Tóno Abramčuk a Vincent Kozák

OPÝTALI SME SA NÁDEJNÝCH 
FUT BALISTOV ...

Prečo si sa prihlásil/a do letného 
futbalového kempu; hráš už za ne
jaký tím?

Počas kempu Leo P. oslávil svo
je 8. narodeniny, na ktorých ne
mohla chýbať torta

TOBI K.: aby som sa zlepšil vo futba-
le; hrám za Malú Idu
ADAM T.: aby som si zlepšil techni-
ku; hrám za Janočko Academy
JAKUB K.: aby som sa zlepšil vo fut-
bale
� TAMARKA R.: futbal ma naozaj 
ba ví; hrám za ZŠ Kežmarská 30
CHRISTIÁN K.: futbal ma baví, 
chcem sa v ňom stále zlepšovať; 
hrám za Malú Idu
VIKTOR K.: futbal je môj obľúbený 
šport, hrám za FC Čaňa, vybrali ma 
aj do FC Košice
ALEX K.: kvôli zábave cez prázdni-
ny; rád športujem
OLIVER M.: futbal sa mi veľmi páči 
a rád ho hrávam s kamarátmi
FILIP T.: aby som sa zabavil cez 
prázdniny
RIŠKO S. (5 rokov): mám rád futbal
MIŠKO H.: rád hrám futbal a chcel 
by som sa v ňom zlepšiť

� SABINKA Š. (5 rokov): páči sa mi 
futbal a chcela som si to vyskúšať
PHINEAS W. (5,5 roka; USA): rád 
sa hýbem, behám, učím sa fintičky 
s loptou; hrám futbal v mojej škole 
v N.Y.

Čo sa ti v kempe najviac páčilo; 
ktorý výlet bol pre teba naj...?
TOBI K.: dobrý kolektív; Múzeum 
letectva v Košiciach
ADAM T.: záverečný turnaj; Jasov-
ská jaskyňa
JAKUB K.: dobrí tréneri; návšteva 
golfového ihriska
� TAMARKA R.: tréningy, závereč-
ný turnaj; Jasovská jaskyňa
CHRISTIÁN K.: záverečný turnaj; 
Jasovská jaskyňa
VIKTOR K.: záverečný turnaj; Múze-
um letectva v Košiciach
ALEX K.: záverečný turnaj; Jasovská 
jaskyňa
OLIVER M.: záverečný turnaj; koní-
ky v Poľove
FILIP T.: záverečný turnaj; Jasovská 
jaskyňa
RIŠKO S.: záverečný turnaj; koníky 
v Poľove
MIŠKO H.: tréningy; Múzeum letec-
tva v Košiciach
� SABINKA Š.: tréningy; koníky v 
Poľove
PHINEAS W.: tréningy; Jasovská jas-
kyňa i keď tam bola strašná zima

Máš nejaký futbalový vzor alebo 
ktorému futbalistovi fandíš?
TOBI K.: Lionel Messi
ADAM T.: Son Heung-Min  a Ondrej 
Duda
JAKUB K.: Manuel Neuer, Marek 
Hamšík
� TAMARKA R.: Lionel Messi
CHRISTIÁN K.: Cristiano Ronaldo
VIKTOR K.: Lionel Messi
ALEX K.: Robert Lewandowski
OLIVER M.: Fabio Taškovič
FILIP T.: Sane Leroy
RIŠKO S.: Manuel Neuer
MIŠKO H.: Ø
� SABINKA Š.: moja sestra Simon-
ka
PHINEAS W.: Cristiano Ronaldo

Na záver odkaz pre uja Vinca 
Ko záka od detí: „Ujo Vinco, váš 
guľáš nám chutil úplne najviac!!!“

A. Ličková
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®  Tenisový areál Golden Dogs v Malej Ide opäť ožil

®  Najlepším tenistom Malej Idy je znova Peter Čulka

V sobotu 11. mája sa v teni so-
vom areáli Golden Dogs v  Malej 
Ide uskutočnil otvárací turnaj let-
nej tenisovej sezóny, nad kto rým 
prevzala záštitu starostka našej ob-
ce Jana Kallová. 

Celkovo štyridsaťjeden re kreač-
ných hráčov z celého vý chodného 
Slovenska súťažilo v dvojhre a vo 
štvorhre. Zápasy v dvojhre sa hrali 
na štyroch von kajších dvorcoch, tur-
naj vo štvorhre prebiehal na dvoch 

V piatok 14. 
júna sa v teniso-
vom areáli Gol-
den Dogs v Malej 
Ide uskutočnil už 
10. ročník teni-
so vého turnaja 
O  pohár staros-
tu obce Malá 
Ida. Toto športo-
vé po dujatie je už 
tradične súčasťou 

Dní obce Malá Ida. Okrem hráčov z našej obce sa 
na turnaji zúčastnili aj rekreační tenisti z Košíc. 

Víťazom turnaja sa už po pia ty krát stal 
domáci hráč Peter Čulka, ktorý potvrdil po-

vesť najlepšieho tenistu v Malej Ide. V domá-
com finále porazil futbalistu našej obce Marka 
Semana 6:4. Porazení semifi nalisti pochádzali 
z Košíc, boli to Ladislav Kišš a Branislav Lacko. 

„Tenisový areál v Malej Ide je naj krajší, v akom 
som hral tenis. Turnaj počas dní našej obce patrí 
medzi moje najobľúbenejšie. Okrem krásnych 
kur tov máme vždy k dispozícii aj ba zén, kde sme 
sa osviežili po skončení náročného turnaja. Ten 
sa hral v obrovskej horúčave. Záver sme však 
po veľkej búrke dohrávali na krytých dvorcoch 
v hale. Teším sa, že som zvíťazil, ale spokojní 
boli všetci účastníci turnaja, lebo si dobre zahra
li a skvele sa zabavili,“ povedal po turnaji víťaz 
Peter Čulka.

Branislav Lacko

Na otváracom turnaji tenisovej sezóny
súťažilo až štyridsaťjeden rekreačných hráčov

z celého východného Slovenska

krytých halo vých dvorcoch. 
V dvojhre sa z víťazstva tešil Ro man 

Bučko z Kuzmíc, na druhom mieste 
skončil Juraj Rigan zo Sobraniec, 
tretia priečka pripadla Košičanovi 
Vladimírovi Janočkovi, bývalému 
naj lepšiemu futbalistovi Slovenska 
a dlhoročnému reprezen tantovi, pre 
ktorého sa stal tenis najobľúbenejším 
doplnkovým špor tom. Aj vo veku 
štyridsaťdva rokov je „Oki“ oporou 
futbalového tímu Malej Idy.

Starostka obce Jana Kallová de-
korovala aj trojicu najlepších hrá čov 
vo štvorhre. Tretie miesto obsadil 
michalovskokošický pár Radovan 
Sninský, Jiří Botun. V  košickom 
fi nále triumfovala dvojica Peter 
Pe trovský, Stanislav Rechka nad 
dvojicou Tomáš Veme, Miroslav 
Janitor.

Popri tenise sa hráči a ich hostia 
mohli:
– zastaviť v stánku zdravia a dia-
gnostiky Nemocnice Košice-Šaca, 

– vyskúšať si testovaciu jazdu v 
špičkovom automobile od Moris 
Slovakia, 
– vychutnali si skvelé jedlo z 
reštaurácie golfového klubu Red 
Fox v Malej Ide, 
– vínnu ochutnávku značky Grand 
Bari 
– a v darčekovom balíčku dostali 
produkty spoločnosti Fresh
– i revolučný deodorant dánskej 
firmy 5 Days DEO.

Branislav Lacko
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®  Ani teplo ich neodradilo postaviť sa na štart

®  Deň detí sme opäť spríjemnili ďalšou kočíkovou tour

V nedeľu 28. júla 2019 bol 
horúci, sparný deň. To však ne-
zabránilo 150 bežcom zo 163 
prihlásených vybehnúť na trať 
dlhú 10 000 met rov. Štart XIX. 
ročníka Behu údolím Idy bol 
už tradične v Šaci na námestí. 
Na otočke v  Malej Ide ich po-
tleskom a povzbudivými slovami 
privítali maloiďania. Nechýbalo 
ani  občerstvenie. Prvému mužovi 

i žene odovzdala  starostka obce, 
PaedDr. Jana Kallová, „obrátko-
vú prémiu“. 

Našu obec reprezentovali dva-
ja bežci, ktorí sa tejto súťaže zú-
častňujú už viac rokov. Rudo 
Dzu reň vo svojej kategórii do-
behol na peknom 15. mieste 
a Mário Bo kor na 21. mieste. 
Chýba nám zastúpenie mladých 
a juniorských bežcov. Možno sa 

zrodia zo Škol ského športového 
atletického klu  bu, ktorý vznikol 
pri tunajšej základnej škole. 

Poďakovanie starostky ob ce 
pat rí nielen našim dvom re pre-
zentantom, ale aj všetkým pra-
covníkom obecného úradu a 
ďal ším dobrovoľníkom, ktorí sa 
or ga nizačne podieľali na príprave 
tohto podujatia. 

Gerhard Ballasch

XIX. ročník
Behu údolím Idy, 

ktorého usporiadateľom
je mestská časť

KošiceŠaca 
v spolupráci s našou 

obcou Malá Ida
máme úspešne za sebou



Cítim ...
V tichučkom údolí

vietor si fúka,
Krásne je na poli,

krásna je lúka.
Jemnučké zvončeky

vo vetre sa kníšu
a moje ruky

stále len píšu.
Neviem, či má význam

písať tie básne,
no keď ich napíšem,

cítim sa krásne.
Ako tie zvončeky
nevinne zvonia,

mne pero a papier
tajomne vonia.

Nebo
Keď pozerám na oblohu,

necítim v nej žiadnu zlobu.
Cítim pokoj, cítim radosť,

spomeniem si na svoju mladosť.
Záhadná je obloha,

je tu pre nás od Boha.
V noci hviezdy jagavé,
cez deň lúče na tráve.

A keď dážď nám z neba padá,
tajomstvo sa na zem vkráda.

Sneh tiež biela záhada,
pre detičky paráda.

Čo tam hore je nad nami 
nezistíme pri bádaní.

No viem, že obloha je krásna,
keď je búrka hromom hlasná.

Len tak hľadím na nemú krásku,
niet odpoveď na otázku.

Tíško vďačím a skoro svitá,
na nebi slnko ma ráno víta.

Predo mnou ďalší krásny deň,
aj oblohe za slnko ďakujem.

Dážď
Vonku tíško dážď si padá,

dobrá duša má všetkých rada.

Či s úprimným úsmevom,
či láskyplným plameňom.

Dážď si padá potichučky,
kvapky chytá syn do rúčky.

Mamka, povedz, nebo plače?
Upečieme mu koláče?

Kdeže, synček, nebíčko spinká,
svätí ťa strážia od malinka.

A keďže vidia, že dážď sa ti páči,
je to akoby si im dal po koláči. 

Ďakujem, nebíčko, za dažďové kvapky
a utriem slzičku na líčku babky

Oáza lesa
Pod rúškom tajomstva vôkol seba

rozmýšľame, čo nám tak treba.
Lesný vánok hladí duše,
kopa lístia sťa vankúše.

Očisti sa, duša moja!
Ticho lesa na mňa volá.

V korunách stromov vtáčí spev,
rozjíma myseľ, stráca sa hnev.
Hniezdo si pekne stavia sova,
nebojí sa zla, ľudského boja.

A sem-tam si aj zajac prebehne,
pozná ten pokoj a ten les dôverne.

Hľadím na krásu, čo les nám dáva,
všade navôkol vonia zelená tráva.

Dvíham svoj zrak a všetko je krásne,
ďakujem Bohu, že píšem si básne.

Ďakujem, Bože, za všetko, čo dávaš
a v každučkej chvíli
tu so mnou ostávaš. 

Z básnického pera Silvie Meraiovej


