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Vážení spoluobčania!
Rok 2020 sa pomaly blíži ku koncu. Aký bol? Bol to rok zmien, na
ktoré ľudstvo nebolo pripravené. Zaskočil všetkých v podobe nečakaného, neznámeho nepriateľa - pandémie COVID-19. Ľudstvo si pandémiu v takomto rozsahu nepamätá. Nezastavili ju žiadne hranice medzi
štátmi, ani moria a oceány medzi kontinentmi. Neobišla ani našu malú
krajinu, neobišla ani naše domovy a zdá sa, že sa nechystá, tak skoro
odísť. Boj s ňou ešte nie je na konci. Nevieme, dokedy potrvá a čo všetko nám ešte prinesie. Neostáva nám nič iné, len sa s ňou naučiť žiť a
byť zodpovedný voči sebe i voči iným. Chrániť sa v rozumnej miere a
nepodľahnúť strachu a obavám z jej prítomnosti a následkov.
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, sa život v obci nezastavil. Malá Ida sa dokonca rozrástla. Pribudli nové domy i noví obyvatelia. Všetci sú srdečne vítaní. Verím, že v našej obci nájdu domov, po
akom túžili, kým sa rozhodli zariadiť si ho práve u nás. Prajem im, aby
sa tu cítili príjemne a šťastne.
Aktuálne má obec 1 700 obyvateľov. Prajem si, aby tak novousadlíci, ako i starousadlíci mali k sebe blízko, aby ich spájal spoločný pocit domova, lásky a hrdosti na svoju obec. Aj tento rok, za sťažených
podmienok, som sa snažila zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Pri
mnohých aktivitách, s tým spojenými, ste mi boli nápomocní. Preto by
som rada využila tento priestor na poďakovanie všetkým nápomocným občanom za dobre vykonanú prácu a spolupatričnosť v skrášľovaní, zveľaďovaní a vytváraní podmienok pre spokojný a krajší život v
našej obci.
Rok 2020 píše svoj dvanásty diel v kalendári. Blikajúce sviečky na
adventnom venci symbolizujú príchod každoročne túžobne očakávaných Vianoc. Prajme si, nech rozžiaria plápolavým plameňom naše
srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či vľúdny pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. V tento
sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v
každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na
nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
Milí spoluobčania,
prajem Vám, aby ste si vychutnali vianočné sviatky so všetkým, čo
k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech
zavoňajú dobroty a Štedrý večer nech zanechá vo Vašich srdciach stopu pohody a radosti. Nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním i po celý
nový rok 2021.
S úctou a láskou starostka obce
Jana Kallová

VIANOČNÝ VINŠ
Katarína Hudecová

Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Krásne Vianoce
naplnené pokojom a zdravím
za redakčnú radu praje Alžbeta Ličková

ROK 2020 V SKRATKE
Február
PLESOVÁ ZÁBAVA v kultúrnom dome

Napriek mimoriadnej situácii, núdzovému stavu a všetkým
obmedzeniam v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa život úplne
nezastavil – ani v krajine, ani v našej malej/veľkej dedine.
Ponúkame vám v skratke prehľad toho, čo sa podarilo aj za
týchto sťažených podmienok uskutočniť v priebehu roka 2020.
Údaje nie sú vyčerpávajúce, všetko sa na stránky nevošlo. Aspoň tie najdôležitejšie veci ponúkame v krátkom textovom a
obrazovom materiáli.

Niesla sa vo výbornej pravej plesovej atmosfére za hudobného
doprovodu skupiny Rolland.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek čiastkou prispeli k tomu, že sme sa nepoddali týmto napätým až chaotickým dňom, ktoré priniesol rok 2020, a dokázali vyjadriť svoju
spolupatričnosť, úctu, radosť zo života, ochotu a ďalšie a ďalšie
skutočne ľudské hodnoty.
Mrzí nás, že sa nepodarilo vydať ďalšie úplné číslo NOVINIEK,
na ktoré ste sa mnohí tešili. Dávame vám sľub a sebe záväzok,
že to napravíme čo najskôr v novom roku 2021. Veď je naozaj o
čom písať.

Február
FAŠIANGOVÉ POPOLUDNIE v kultúrnom dome

Január
PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKU

Koniec Fašiangov v duchu zabíjačkových hodov a sprievodnej
hudby vynikajúcich Demeterovcov.

Po dohode v obecnom zastupiteľstve sa tradičný ohňostroj na
futbalovom ihrisku nekonal, prostriedky vyhradené na túto akciu boli ako akt solidarity poukázané na účet zriadený na pomoc
občanov Prešova, ktorí po výbuchu plynu v bloku prišli o strechu
nad hlavou. Táto udalosť akoby predznamenala, že celý rok 2020
bude iný.

Január
NOVOROČNÝ KONCERT v rímsko-katolíckom kostole –

krása ukrytá v piesni
Vystúpili na ňom naši už známi Bakšanske hlopi z Kokšov - Bakše,
Dievčenské trio a Rolland z Čirča so slovenskými, šarišskými a rusínskymi koledami.
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Február
Výročná schôdza Klubu dôchodcov v Malej Ide

pomocnému šitiu rúšok pre tých našich obyvateľov, ktorí nemali
možnosť si rúška zaobstarať. Ďakujeme ochotným „šičkam“ p.
Agnese Grácovej, p. Marte Semanovej, p. Kataríne Kvakovej, p.
Helena Jencsovej, p. Ingrid Kostkovej a Terézii Grácovej.

Apríl
Veľkonočné sviatky – pre veriacich zriadené živé vysiela-

nie slávenia veľkonočného trojdnia z farského kostola v Malej Ide.

Apríl
Rekonštrukčné práce v obci pokračujú: hasičská zbrojni-

ca, budova školskej jedálne, atď.

Február
Voľby do Národnej rady SR

Máj
Nová oddychová zóna – popri oddychovej zóne na „Tre-

Malá Ida sa neustále rozširuje, pribúdajú noví obyvatelia a s nimi
prvýkrát potreba vytvoriť dva volebné okrsky. Voľby prebehli bez
akýchkoľvek narušení.

tej poľane“ pribudla ďalšia nad „Valalskou lúkou“. Napriek „zastaveniu“ života v spoločnosti „ožil“ kontakt ľudí s prírodou.

Marec
Koncert Cimbal trio v Slamenom dome

Ostatná akcia pred vyhlásením celonárodnej karantény. Hudobné
podujatie v netradičnom prevedení – vážna aj populárna hudba
v prevedení s cimbalom, klavírom a husľami – skutočný emotívny
zážitok.

Jún
Piata kočíková tour – určená mamkám a oteckom s detičkami.

Marec
Zrušené všetky hromadné podujatia, prerušenie vyučovacieho procesu v súvislosti s Covid-19.

Apríl
Šitie rúšok

Nedostatok rúšok podnietil šikovné občianky Malej Idy k svoj-
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Júl
Finálový turnaj tenisovej ligy 2019/2020 v tenisovom

areáli Golden Dogs v Malej Ide – počasie síce nevyšlo a muselo sa
do haly, ale nepokazilo to ani náladu, ani výkony.

Ďalšie rekonštrukcie a investície

1. Rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ
2. Rekonštrukcia PZ – 2. etapa
3. Rozšírenie pochovávania – klasický aj americký štýl a úprava
		terénu
4. Oplotenie cintorína
5. Oprava cesty na Zvončekovej ulici Panský les
6. Doplnenie kamerového systému
7. Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku
8. Oprava chodníka na Bukoveckej ulici
9. Zariadenie kuchyne v KD
10. Rekonštrukcia priestorov v ZŠ
11. Pokrytie optického kábla po celej obci
12. Roznáška komposterov do domácností – 2. etapa

Júl
Beh údolím Idy – ani striedanie horúčavy s dažďom neodradilo účastníkov a organizátorov dokončiť túto každoročnú
športovú udalosť.

August
Riešenie hluku

spôsobeného preletmi vrtuľníkov v nočných hodinách – podpisová akcia a dojednanie o obmedzení, aby
v týchto horúcich letných dňoch nebol rušený nočný pokoj.

August
Rozlúčka s letom a oslavy SNP – taktiež už tradičné podu-

jatie: hasiči pripravili vatru, kultúrna komisia opekačku a disko sa
mohlo začať.

August
Rozbehnutá 1. etapa investičného projektu

„Rozšírenie cintorína“. Je pripravovaných 6 ďalších projektov do
konca roku, ich príprava naberá na obrátkach.

August
2. etapa investičného projektu rozšírenie cintorína.

Jeho súčasťou je okrem nových hrobových miest klasického a tzv.
amerického štýlu aj úprava terénu, oplotenie.
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August
Olympijský deň pre športovo zdatných seniorov

futbalovom ihrisku s účasťou hlavnej predstaviteľky. Pani učiteľky
z MŠ stihli pripraviť s detičkami úvodný program pred premietaním.

Zanietená športovkyňa p. Tatiana Luberdová to s nimi vie.

September
Ulicovica na Orgovánovej ulici – ak sa pestujú dobré
susedské vzťahy, je radosť žiť...

Október
Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku – veľmi po-

trebná a aj zrealizovaná stavba.

September
Zriadenie nového spojenia

Na stretnutí zo zástupcami Eurobusu a KSK sa podarilo vybaviť
pre obyvateľov obce nový spoj medzi Malou Idou a Šacou. Roky
žiadaný spoj o 10.53 je, bohužiaľ, zatiaľ málo využívany.

November
Plošné testovanie „COVID 19“ – na futbalovom ihrisku.

Bez hasičov a ďalších obetavcov by to nešlo. Bolo rozdaných 53
poďakovaní. Neuveriteľný výsledok – všetky testy negatívne.

September
Kino v tvojej obci – Loli paradička – výnimočne na

Október – mesiac úcty k starším – zákaz hromadných akcií nezabránil si na to spomenúť. Dôchodcom boli doručené darčeky priamo domov – poukážky na nákup v hodnote 7 € a
„obecné“ rúško s logom Malej Idy – veľmi praktické.
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Začiatok tvorby kuchárskej knihy s tradičnými re
gionálnymi receptami. Regionálny projekt v rámci miestnej akčnej skupiny Rudohoria. Z našej obce sa zapojili p. Agnesa Grácová
a JUDr. Magdaléna Martincová.

Stretnutie po 50. rokoch zo ZŠ

Začiatok tvorby brožúry Občan občanovi –
zoznam domácich majstrov, živnostníkov či firiem z Malej Idy
ponúkajúcich svoje služby v rámci obce.
December
Rekonštrukcia dvora materskej školy

Viacerých pohoršil výrub stromov na dvore materskej školy. Bolo
to však nevyhnutné vzhľadom k zlému stavu stromov, ktorých
kmene boli zvnútra prehnité a korene narúšali statiku plota. Na
jar sa môžete tešiť na nový dvor, na ktorom nebudú chýbať nové
zdravé stromy, zelená trávička, vyvýšené záhony... Nechajte sa
prekvapiť!

December
Mikulášska nádielka deťom – keď nemohli deti do

kultúrneho domu k Mikulášovi, tak im obecný Mikuláš doniesol
darčeky k ich domovom.

Ihrisko v obci Malá Ida

Opakované podanie projektu na vybudovanie detského ihriska a
fit prvky na dvore obecného úradu z Programu rozvoja vidieka.

Podaná žiadosť na MŠ SR na vybavenie kuchyne školskej

jedálne v ZŠ Malá Ida.

Podanie žiadosti na environmentálny fond na nákup tech-

niky pre našu obec.
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PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2. - 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

My sme „stále vpred“...

 a obecný úrad už netreba chodiť, nájdete ho v mobile...
N
Registrovať si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, požiadať o zbernú nádobu na
komunálny odpad atď. To všetko od 1. novembra vybavíte v našej obci cez internet aj bez
elektronického občianskeho preukazu.
Namiesto papierov je tu mID.
Viac sa dozviete v novom blogu na https://deus.blog.sme.sk/ alebo kliknutím na tento link.
https://www.vybavzmobilu.sk/
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Teplo v ľudských dušiach

Kedysi dávnejšie som sa stretla s úvahou
o tom, čo je možné považovať za úspech v
živote. Či úspešnú kariéru, moderný dom, vybavenie, veľa peňazí a všetko, čo s tým súvisí,
no v súvislosti s tým skoro žiadny osobný čas
pre rodinu, veľa „tvrdej práce“, ktorá mnohokrát spôsobuje rozpad vzťahov, alebo možno
menej toho hmotného, ale funkčnú rodinu,
milujúceho partnera – milujúcu partnerku,
dobrých susedov, deti, ktoré robia radosť a je
čas sa im venovať, v práci kolegov, ktorí tvoria ozajstný podporný kolektív,...
Možno niekto povie, že najlepšie je mať
oboje. Áno, bolo by to ideálne. Dnešná realita okolo nás skôr tlačí k tomu prvému. A
napriek tomuto tlaku sa nájdu ľudia, ktorých
ľudskosť, priateľskosť, ochota robiť radosť
iným s veľkou dávkou obetavosti je tak prirodzená, ako dýchanie.
Za každou akciou stoja ľudia, ktorí sú často
málo viditeľní až neviditeľní, ale bez ktorých
by sa nemohlo uskutočniť žiadne podujatie.
Na jednej strane sú to pracovníci obecného
úradu pod taktovkou našej starostky, potom
poslanci a neposlednom rade členovia kultúrnej komisie a dobrovoľní hasiči. A popri tom
ďalší občania, šikovné žienky, dôchodcovia,
pani učiteľky z materskej škôlky, zo základnej
školy, atď...
Nie každý si vie predstaviť, koľko drobnej
obetavej práce je za každou takouto akciou
– podujatím v obci. Pozrime sa spoločne na
tú ostatnú – Mikulášsku. Organizácia „Mikuláša“ pre deti predpokladala zapojenie viacerých zložiek.
Na začiatku bol nápad, ako dostať mikulášsku tradíciu k deťom, keď nie je možné
urobiť tradičný mikulášsky program v kultúrnom dome. Pani starostka prišla s nápadom – keď nemôžu deti k Mikulášovi, môže
Mikuláš k deťom. Poviete si, veď čo... kým si
neuvedomíte, čo to znamená, že treba na

kúpiť sortiment všetkého, čo sa dá do balíčkov, vrecúšok, šnúrok, pritom sa zmestiť do
rozpočtu, dopraviť ich, rozbaliť, roztriediť,
nakoniec zabaliť cca 300 balíčkov. Pracovníci
obecného úradu majú množstvo iných povinností, a tak to zostáva tradične na kultúrnej
komisii. V priebehu týždňa poverené členy
urobia nákup, večer sa všetci zapojení do tejto akcie stretnú v kultúrnom dome, keď na
niekoľko hodín opustia svoje rodiny, a balia
a balia a balia... poviete si, veď čo... netušiac,
že odmena za takúto prácu je minimálna,
menej ako symbolická. Možno sa pýtate, prečo teda? A uvidíte to tiché nadšenie, radosť,
že niekomu urobia radosť, úžasnú súhru,
keď každý vie urobiť presne to, čo v danom
momente treba, iskričky v ich očiach a veľké
otvorené srdcia k všetkému dobrému a krásnemu, čo obohacuje náš život svojou štipkou.
Duch Vianoc a Lásky v ich srdciach žije každý
deň, každú minútu, niekedy ukrytý pod návalom každodenných povinností a starostí, ale
keď sa zídu, rozžiari sa v nich naplno a v družnej atmosfére robí pre nich aj takýto náročný
deň sviatočným.
Naša obec je bohatá na takýchto ľudí.
Každý rok v tento čas postavia vianočný
stromček dobrovoľní hasiči a ich odmenou je
pocit účasti na atmosfére, ktorú stromčekom
vytvoria, radosť z toho, keď malí a tí najmenší obdivujú stromček a tí starší sa na chvíľu
zastavia a uvedomia si, že prichádza niečo
výnimočné. Tento rok sa v samotný mikulášsky predvečer vytvorené dva mikulášske tímy
naplno zhosťujú svojej úlohy. Zima – nezima – darčeky bolo potrebné dopraviť k tým
deťom, ktoré v stanovený čas mali čakať pri
bránkach svojich domovov. Zvoncami Mikulášovia oznamovali svoj príchod, čakajúcim
deťom odovzdali darčeky. A predstavte si,
aj naši dvaja Mikulášovia boli obdarovaní.
Od niektorých detičiek dostali vlastnoručne

nakreslené obrázky, darčeky, od ich mamičiek perníčky, niektoré detičky im zarecitovali, zaspievali,... aj dospelí sa pridali, urobili
si spoločné foto. Iskričky v detských očiach
boli tou najkrajšou odmenou. Dodávateľská
„zásielkovňa“ darčekov bola v pohotovosti
celé popoludnie a večer, aby žiadnemu tímu
nechýbal potrebný počet darčekov. Nuž, tie
veru aj vymrzli. Nečudo, že po obchôdzkach
po všetkých uliciach, kde bývajú občania našej obce so svojimi detičkami, sa potrebovali
doma zohriať a venovať sa aj svojim rodinám. Večer sa však nečakane stretávam s
dvoma z nich. Pani starostka obdŕžala reklamácie. Stalo sa, že niektorí si poriadne neprečítali letáčik, možno prišlo niečo nečakané, a
Mikuláša zmeškali. Poviete si, a čo? Veď ich
chyba. A predsa – vytiahnuť niekoho večer z
vane, iného z rodinnej akcie, lebo ... nešlo by
doručiť mikulášsky balíček omeškancovi?... aj
toto sa stalo.
Obetavých ľudí nikdy nie je dostatok, no
v našej obci je ich dosť. Teplo v ich dušiach
hreje aj v dnešné zimné večery a je nádejou,
že aj v tých najťažších časoch si vieme podať
pomocné ruky a urobiť naše životy krajšími.
Čakajú nás Vianoce, najkrajšie sviatky
roka. Oslávme ich v kruhu našich najbližších
a darujme si to najkrajšie – lásku, úctu, porozumenie a s tým narodenie nádeje, že svet
môže byť lepším.

„Nech ľudskosť je to, čo človeka zdobí.
Láskavosť srdca, nie veľkosť slov.
Nech dávanie nami preniká,
Veď novým, lepším
môžeme byť každým dňom.“
Beáta Kseňáková

