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NOVIN(k)Y Malej Idy
v skratke
Milí spoluobčania!
Končí sa rok 2021 a opäť je tu čas bilancovania a obzretia sa za
udalosťami uplynulého roka. Na nezapísané a nezaznamenané sa
rýchlo zabúda, preto sme Vám aj tento rok pripravili 6. vydanie
našich obecných novín, v ktorých je zapísané čo sa urobilo, opravilo,
vytvorilo, podarilo a azda aj nevyšlo.
Rok 2021 bol naplnený pracovnými aktivitami vyžadujúcimi veľkú
pracovnú a administratívnu nasadenosť zamestnancov obecného úradu, ktorí musia plniť mnohé prenesené kompetencie zo štátu na samosprávu. Napriek tomu sa naša obec zapojila do viacerých výziev s cieľom
získať finančné prostriedky či už z eurofondov alebo verejných prostriedkov SR. Len v tomto roku bolo podaných 10 žiadostí v celkovej hodnote
1,1 mil. eur. Všetky projekty musia prejsť zdĺhavým procesom schvaľovania, niekedy aj niekoľko úrovňovými kontrolami každej činnosti.
Obec vykonávala činnosti aj na úseku neinvestičných akcií. Opravili
sa miestne komunikácie na viacerých úsekoch, začala sa výstavba kruhového objazdu, revitalizoval sa areál pri obecnom úrade, v materskej
škole a základnej škole. Začala sa tiež rekonštrukcia obecnej knižnice a
kultúrneho domu. Ukončili sa práce na hasičskej zbrojnici.
Na nasledujúcich stránkach novín sa podrobnejšie dozviete aj to,
akým rokom bol rok 2021 pre materskú školu, DHZO a iné organizácie
našej obce.
Myslím si, že nikto z nás si začiatkom roka nemyslel, že pandémia COVID-19, tak často spomínaná v súvislosti s Áziou, môže zasiahnuť aj do
našich životov. Neznámy a nebezpečný vírus sa stal stopkou v spoločenskom aj osobnom živote. Obmedzenia, opatrenia, zákazy a odporúčania
sa stali súčasťou nášho života a zvýšili napätie v celej spoločnosti. Mnohí ľudia ešte stále prežívajú neistotu a svoj pocit hnevu aj prejavujú,
čo sa im nedá zazlievať, ak v dôsledku krízy stratili svojich najbližších,
prácu, pevnú pôdu pod nohami.
Pandémia ovplyvnila najmä kultúrno-spoločenský život v obci. Z dô
vodu opakovane nariadeného zákazu zhromažďovania sa neuskutočnili
všetky akcie, na ktoré sme boli v minulých rokoch zvyknutí. Nezorganizovanie niektorých obvyklých podujatí nebolo teda iba mojím osobným
rozhodnutím. Opak je pravdou. Kto ma lepšie pozná dobre vie, že vďačne a od srdca pripravujem akcie a pohostenie pre každého jedného
občana, ktorý sa ich zúčastní.
Zodpovednosť za šírenie, resp. zastavenie vírusu je aj naďalej na kaž
dom z nás. Každý má vo svojom okolí niekoho, kto je starší, ohrozený, niekoho, komu by vírus mohol spôsobiť závažné problémy. Kritické
situácie ľudí zbližujú, buďme teda trpezliví, aby sme tento čas prečkali
s čo najmenšími stratami na životoch, ekonomike, ale aj na našich vzťahoch. A raz, ak sa obzrieme do minulosti, rok 2021 bude pre nás zvláštnou kapitolou spojenou s COVIDOM-19.
V závere mi dovoľte poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,
menovaným členom komisií, vedeniu základnej a materskej školy, funkcionárom v miestnych občianskych združeniach a všetkým vám, ktorí
ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju našej obce.
PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Malá Ida

VIANOČNÉ
PRIANIE
Neustále mi vŕta hlavou
myšlienka ako sa stať opäť
otvorenými v dobe, ktorá je
uzavretá a uzatvára aj nás.
V dobe, ktorá je uponáhľaná a nikto nemá času nazvyš. Možno ľudstvo potrebovalo práve karanténu
alebo lockdown. Už predtým sa mnohí z nás schovávali za vysoké múry a kamerové systémy. Chceli
sme prísť domov a mať pokoj od všetkého a všetkých.
Reálny svet vzťahov sa preniesol do virtuálnej sféry.
Generácia skôr narodených už len spomína na plné
uličky sa hrajúcich detí, rozhovory so susedmi, návštevy rodiny a priateľov. Svet sa pomaly uzatváral
a my sme si to ani nevšimli. Zavládlo všadeprítomné
„nemám čas“.
A opäť tu máme Vianoce. Azda najčarovnejší čas
v roku, ktorý je symbolom otvorenosti, dobrosrdečnosti, radosti, štedrosti, pohostinnosti, priateľstva
a rodinných stretnutí. Čas kedy aspoň na zopár
chvíľ otvoríme nielen svoje srdcia, ale aj domovy
svojej rodine, priateľom, známym. Preto verím, že
aj napriek príkazom, zákazom, obmedzeniam, rozdeleniu spoločnosti v názoroch, strachu neostaneme
uzavretí a dokážeme prežiť vianočný čas v pokoji,
láske, radosti.
Prajem Vám krásne Vianoce, nech vo Vašich
srdciach i príbytkoch prebýva radosť z narodenia
Ježiška. Nech Vás na každom kroku sprevádza láska, dobro i milé slovo. Nech pocit spolupatričnosti
a magické čaro rodinného krbu nikdy nevyprchá.
Zároveň Vám želám šťastný, veselý a úspešný nový
rok 2022.
S úctou a láskou starostka obce
Jana Kallová

ROK 2021 V SKRATKE
Projekty, na ktorých sme pracovali
v roku 2021

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov projektu: Modernejšia škola Malá Ida

Vyhlasovateľ výzvy: Fond na podporu umenia
Názov projektu: Akvizícia knižničného fondu
Cieľ: Doplnenie knižničného fondu o nové knižné tituly.
Stav: Dotácia získaná vo výške 1 000 €, výška spolufinancovania obce
112 €. Celkovo zakúpených 86 knižničných jednotiek.
Vyhlasovateľ výzvy: Fond na podporu umenia
Názov projektu: Modernizácia obecnej knižnice Malá Ida 2021
Cieľ: Skvalitnenie interiérového a technického vybavenia.
Rozpočet projektu: Dotácia žiadaná vo výške 4 917 €, výška spolufinancovania obce 1 865 €.
Stav: Žiadosť o poskytnutie dotácie prijatá v podateľni, predpokladané vyhodnotenie 3/2022.

Cieľ: Modernizácia interiérového vybavenia jednotlivých tried ZŠ s
vytvorením relaxačných zón.
Stav: Podaných bolo 1845 žiadostí, z toho len 144 žiadateľom bolo
prerozdelených 3 500 000 €. Napriek neúspechu sa nevzdávame a
pripravujeme sa na druhé kolo tejto výzvy.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov projektu: Zelená infraštruktúra
Cieľ: Vybudovanie zelených a modrých prvkov v obci pre zmiernenie
dopadov zmeny klímy.
Rozpočet projektu: Dotácia žiadaná vo výške 157 762,65 €, výška
spolufinancovania obce 8 303,3 €.
Stav: Predpokladané vyhodnotenie 1/2022.

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja)
Názov projektu: Cesta na trh práce
Cieľ: Získanie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.
Rozpočet: Obec získala finančné prostriedky vo výške 12 632,20 €.
Stav: Projekt bol schválený 8/2021. Trvanie projektu celkom 15 kalendárnych mesiacov.

Vyhlasovateľ výzvy: MAS Rudohorie, o. z.
Názov projektu: Autobusové zastávky v obci Malá Ida
Cieľ: Zmodernizovanie autobusových zastávok a ich doplnenie o
nové technológie – svetelné panely, informačné LED tabule. Rozšírenie parkoviska o 1 miesto so zámerom vybudovať nabíjaciu stanicu
pre elektromobily.
Rozpočet projektu: Dotácia žiadaná vo výške 24 687,09 €, výška spolufinancovania obce 1 299,33 €.
Stav: Žiadosť o dotáciu podaná 11/2022.

Vyhlasovateľ výzvy: Slovenská agentúra životného prostredia - POD
Názov projektu: Prvky Zelenej infraštruktúry – brána do lesoparku
Cieľ: Vybudovanie zelených a modrých prvkov v obci pre zmiernenie
dopadov zmeny klímy.
Rozpočet: Žiadaná dotácia 4 643,09 €, výška spolufinancovania obce
244,38 €.
Stav: Dotácia nebola schválená, plánujeme sa však do výzvy zapojiť
aj v nasledujúcom kalendárnom roku.

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov
Názov projektu: Pavilón ZŠ – zvýšenie kapacít ZŠ v obci Malá Ida

Vyhlasovateľ výzvy: Environmentálny fond
Názov projektu: Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Malá Ida
Cieľ: zakúpenie univerzálneho čistiaceho vozidla.
Rozpočet: Výška požadovanej dotácie 189 240,00 €, výška spolufinancovania obce 9 960,00 €.
Stav: Vyhodnotenie 4/2022.

Čo sa podarilo
Cieľ: Výstavba nového školského pavilónu s troma novými triedami,
sociálnym zázemím a kabinetmi.
Rozpočet projektu: Dotácia získaná vo výške 200 000 €, výška spolufinancovania obce 166 780 €.
Stav: Odovzdanie zhotovenej stavby sa uskutoční 1/2022.

Revitalizácia detského ihriska pri Materskej škole Lastovička
Už koncom roka 2020 sa začali práce v areáli našej materskej školy s
cieľom vytvoriť estetické a funkčné prostredie pre našich škôlkarov.
Odstránili sme kamienky, naviezla sa zemina, vyrovnal sa terén detského ihriska, osadil sa zavlažovací systém a založil sa trávnik. Následne
boli umiestnené nové hracie prvky. Takmer okolo celého areálu bolo
zrealizované nové oplotenie. Budúci rok sa zrealizuje oprava strechy.

Vyhlasovateľ výzvy: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budov ZŠ Malá
Ida
Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti šiestich budov ZŠ Malá Ida.
Stav: Prebieha príprava projektovej dokumentácie a energetického
auditu.

Revitalizácia verejného priestranstva pri Obecnom úrade Malá Ida
Keďže našej obci záleží na efektívnom a hospodárnom nakladaní s
majetkom obce, rozhodli sme sa dať vyradeným hracím prvkom z
materskej školy druhú šancu. Osadili sme ich pri obecnom úrade,
ošetrili novým náterom a doplnili sme ich o exteriérový pingpongový
stôl. Prebehla aj inštalácia nového osvetlenia.
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Nová vstupná brána do areálu Základnej školy v Malej Ide
Pri vstupe do základnej školy sa
osadila nová brána a bránička pre
peších. Zároveň sa opravili amortizované časti asfaltových povrchov
v rámci areálu.
Kolaudácia Hasičskej zbrojnice v
Malej Ide
V novembri sme zavŕšili rekonštrukciu a nadstavbu hasičskej
zbrojnice úspešnou kolaudáciou.
DHZO Malá Ida má vytvorené plnohodnotné zázemie, vrátane technického vybavenia, nevyhnutné pre plnenie úloh súvisiacich s ochranou pred požiarmi.

police na knihy boli zastaralé, svojimi rozmermi nepostačujúce pre
prehľadné a efektívne uloženie kníh. Nebol využitý potenciál priestoru obecnej knižnice s vysokým stropom. Chýbal tiež plnohodnotný výpožičný pult s úložným priestorom. V jednej miestnosti tvoril
podlahovú krytinu celoplošne lepený koberec, ktorý bol výrazne
opotrebovaný. V druhej miestnosti boli parkety lepené v smole,
drevo však bolo napadnuté drevokazným škodcom. Po stenách sa
pod vplyvom vlhkosti vytvoril veľký nános plesní. Z dôvodu obavy z
poškodenia knižničného fondu obec začala so sanáciou priestorov
obecnej knižnice.
V miestnostiach sa zrealizoval nový betónový poter, opravili sa poškodené omietky, steny a strop boli ošetrené penetračným náterom
a novou maľbou. Keďže nám záleží na ochrane životného prostredia,
pôvodné neónové osvetlenie sme vymenili za ekologickejší variant LED osvetlenie. Vymenili sme aj všetky pôvodné vypínače a zásuvky.
Taktiež bola opravená strecha – nové oplechovanie štítu. Uvedené
stavebnotechnické úpravy boli financované z rozpočtu obce. Interié
rové a technické vybavenie plánujem obstarať z prostriedkov získaných v rámci výzvy vyhlásenej FPU. Našim cieľom je vytvoriť zdravé,
hygienicky vyhovujúce, moderné, komfortné prostredie pre našich
čitateľov. Prostredie, ktoré bude tvoriť zázemie pre plnenie všetkých
funkcií, ktoré knižnice majú.
Mgr. Katarína Mihaľová

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Malej Ide
Práve prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie obvodového muriva a sokla. Súčasťou prác je i rekonštrukcia rozvodov
plynu a kanalizácie.
Výstavba kruhového objazdu
Počas leta sa zahájili stavebné práce na výstavbe kruhového objazdu
pri kostole. Veríme, že sa zvýši
bezpečnosť a pehľadnosť premávky v tomto úseku.
Oprava miestnych komunikácií
V tomto roku sa vykonali opravy
na týchto uliciach: Borovicová, K
ihrisku, Pri Hati.
Rekonštrukcia mostu na Hlavnej
ulici
Začalo sa tiež s rekonštrukciou
mostu, avšak práce boli zastavené z dôvodu nedostatočnej projektovej dokumentácie. Doplnená a prepracovaná projektová dokumentácia bola predložená príslušnému ministerstvu na schválenie. Práce
by mali pokračovať budúci rok.

Akvizícia knižničného fondu
Obec Malá Ida v rámci projektu „Akvizícia knižničného fondu“
vďaka podpore 1000 € z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia zakúpila pre obecnú knižnicu 86 nových knižných titulov. Z vlastných zdrojov prispela vo výške 112 €.
Odborným garantom projektu bola PaedDr. Jana Kallová. Je nielen
starostkou obce Malá Ida, ale zároveň aj pedagógom slovenského
jazyka a literatúry s dlhoročnou praxou v rámci primárneho vzdelávania. Odborné vedomosti a praktické skúsenosti s prácou s deťmi
aplikovala v inovatívnom prístupe pri zostavovaní zoznamu knižných
titulov zvolených pre doplnenie knižničného fondu – konkrétne knižných titulov pre deti a mládež.
V rámci detskej literatúry bolo zakúpených 56
knižničných jednotiek a
pre dospelých 30 knižničných jednotiek. Naši čitatelia sa môžu tešiť na nové
básničky, rozprávky, sci-fi
a fantasy tituly, romány,
cestopisy, autobiografie.

Pod Dúbravou
Obec v spolupráci s VVS, a. s., Košice vybudovala vodovod a kanalizáciu na ulici Pod Dúbravou.
Prechod pre chodcov na Bukoveckej ulici
Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bola schválená na ODI Košice-okolie, na KSK a na OÚ Košice-okolie. V súčasnosti
prebieha realizácia podľa tejto projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia obecnej knižnice
Priestory obecnej knižnice boli v hygienicky nevyhovujúcom stave
a interiérové vybavenie bolo neestetické a amortizované. Sektorové

Mgr. Katarína Mihaľová
Projekt podporený z verejných zdrojov
Fondu na podporu umenia.
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Celoplošné testovanie obyvateľov

koliarstva. Našim tretiačikom sme usporiadali Rozlúčku a novým prváčikom zase Pasovačku.
V tomto roku sa revitalizoval areál škôlky. Štrk bol nahradený trávnatým kobercom, osadili sa nové hracie prvky. Pribudli nové maľby na chodníkoch a na fasáde budovy škôlky, ktoré vytvorili šikovné
ruky pani učiteliek. Keďže sa celý areál zväčšil takmer o 190 m2, vybudovalo sa aj nové oplotenie z betónových dielcov. Detičky teda

Na prelome rokov 2020 a 2021 sa naša obec ocitla pred ťažkou
úlohou, a to vytvoriť podmienky pre plošné testovanie obyvateľov
antigénovými testami. Vo veľmi krátkom čase bolo potrebné pripraviť priestory na testovanie, zabezpečiť personál, obstarať ochranné

pracovné pomôcky (vrátane dezinfekcie) a uzavrieť
zmluvu o vývoze biologicky
nebezpečného odpadu.
Nielen vďaka výborným
organizačným schopnostiam našej starostky a
jej pohotovej reakcie na
vzniknutú situáciu, ale aj
vďaka
profesionálnemu
výkonu zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, príslušníkov armády,
príslušníkov policajného
zboru a DHZO Malá Ida
prebehlo toto testovanie
bezproblémovo, bez vytvárania dlhých radov čakajúcich. Im všetkým
patrí veľké „ďakujem“.
Bude Vás zaujímať:
• Pri každom testovaní bolo otestovaných v priemere 700 obyvateľov.
Ing. Gerhard Ballasch

môžu šantiť na novom, väčšom a bezpečnom dvore. Zostáva nám už
len vysadiť stromy, ktoré budú chrániť pred ostrým slniečkom najmä
v letných mesiacoch.
Pracovalo sa nielen v exteriéri, ale aj v interiéri. Po rekonštrukcii
rozvodov elektriny, bolo nevyhnutné urobiť nový biely hygienicky
náter v triedach. Na budúci rok je plánovaná oprava strechy.
Rok 2021 bol náročný nielen pre nás, pedagógov, ale určite aj pre
rodičov. Dôvodom boli neustále meniace sa usmernenia, obmedzenia, zvýšená administratívna záťaž, či prerušovanie prevádzky. Touto
cestou chceme poďakovať starostke obce za pomoc a tiež rodičom za
trpezlivosť a pochopenie. Veríme, že náš čaká lepšie obdobie a život
v našej škôlke sa vráti do starých koľají.
Bc. Mária Hricová

Život v Materskej škole Lastovička
„V našej škôlke Lastovička, máme vždy usmiate líčka“ a to aj napriek situácii, ktorá vládne v súvislosti s pandémiou COVID 19. Snažíme sa fungovať plnohodnotne, ale mrzí nás, že takmer všetky vystúpenia našich detí sa nemohli konať verejne. Prvýkrát sme pristúpili
k natáčaniu kultúrnych podujatí, aby sme aspoň takto umožnili rodičom a starým rodičom užiť si tieto vzácne chvíle. Vznikla tak nahrávka z Vianočnej besiedky alebo z Dňa matiek. Vo februári sa uskutočnil
Karneval a Valentínska mini diskotéka, opäť však bez účasti rodičov.
V lete do škôlky zavítalo bábkové divadielko, prebehla aj ukážka so-
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Činnosť DHZO Malá Ida v našej obci
Rok 2021 sa niesol v znamení protipandemických opatrení, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, cvičení a školení základnej prípravy DHZ.
Popri zásahoch pri požiaroch alebo živelných pohromách, je našou úlohou poskytnúť súčinnosť pri organizovaní kultúrnych a iných
podujatí: Stavanie mája, Deň detí spojený s exkurziou garáže a klubovne hasičskej zbrojnice, Rozlúčka s letom a vatra SNP, Dni obce a
Rozsvietenie vianočného stromčeka.
Naša činnosť smeruje aj k deťom, keďže práve oni sú našou
budúcnosťou. Snažili sme sa ich nielen naučiť ako poskytnúť prvú
pomoc pri drobných zraneniach, ale ich aj oboznámiť s našim ,,profi”
vybavením. Zapájali sme ich tiež do organizácie viacerých podujatí.
Našim cieľom je vychovať si mladú generáciu dobrovoľných hasičov,
ktorí nahradia nás starších pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona
o ochrane pred požiarmi a z ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Rekonštrukciu a nadstavbu Hasičskej zbrojnice v Malej Ide sme zavŕšili v októbri úspešnou kolaudáciou. Na budúci rok je naplánované
slávnostné osadenie sochy sv. Floriána – katolíckeho svätca, ktorý
je patrónom hasičov a záchranárov. Veríme, že nám žiadne vládne
nariadenie alebo obmedzenie neprekazí tento akt a dlho očakávané
otvorenie našej hasičskej zbrojnice.
Aj v ďalšom roku sme tu pre Vás všetkých, pripravení dobrovoľne a
nezištne pomáhať, či prispieť k rozvoju našej obce.
Mgr. Ingrid Fedáková

fakulte mali možnosť spoznať (veľká škoda, že iba online) a vypočuť si
pani starostku, ktorá nám porozprávala o financiách obce Malá Ida.
Priblížila nám príjmy a výdaje obce. Prezradila nám, ktoré položky
vytvárajú najväčšie výdaje, ktoré naopak najmenšie. Aké náročné je
pracovať na projektoch a ich následnej realizácii. Pani starostka podotkla, že všetko je možné zvládnuť hlavne vtedy, keď má pri sebe tím
ľudí, ktorý je ochotný spolupracovať a urobiť aj nemožné...

Ženy v regiónoch – potenciál na rozvoj
Starostka obce PaedDr. Jana Kallová sa zúčastnila diskusie o situácii žien v politike a mimo nej pod názvom „Empowering Women“.
Rozhovor bol zameraný na to ako vedia aktívne ženy zmeniť a zveľadiť regióny, v ktorých žijú. A to priamym politickým angažovaním sa
alebo prácou aktivistky a odborníčky. Vypočuť si túto diskusiu môžete na https://www.youtube.com/watch?v=o4DKQwYUEJM.
Ing. Gerhard Ballasch

Zásah DHZO Malá Ida pri povodniach
Po silných dažďoch koncom mája museli zasahovať naši dobrovoľní hasiči na ulici Bukoveckej a Zimnej. Zaplavené boli pivnice a
záhrady niekoľkých rodinných domov.

Regionálna značka
Základné informácie o regionálnej značke:
Čo je regionálna značka
Regionálna značka miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.
Hlavné ciele regionálnej značky
• podpora miestnych výrobcov a služieb
• propagácia a podpora rozvoja regiónu
• podpora využívania miestnych zdrojov
• podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu
Základné princípy regionálnej značky
• výrobok a výrobca pochádza z regiónu
• uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov
• jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu
• ručná práca, tradičné postupy a receptúry
• súlad s prírodou a krajinným rázom
V nasledujúcom roku bude vyhlásená oficiálna výzva, v rámci ktorej si budú môcť podnikatelia, živnostníci, či remeselníci nášho mi
kroregiónu požiadať o pridelenie tejto značky.
Ing. Gerhard Ballasch

Online prednáška pre študentov
ekonomickej fakulty
Starostka obce PaedDr. Jana Kallová prijala pozvanie na online
prednášku na tému „Financie územnej samosprávy“ na ekonomickej fakulte. Študentom priblížila rozpočet obce, rozpočtový proces,
pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie
záverečného účtu.
Poďakovanie študentky Bc. Martiny Ferencovej:
Touto cestou sa chcem poďakovať našej milej, ochotnej a ústretovej pani starostke PaedDr. Janke Kallovej, ktorá prijala moje pozvanie
a dňa 11. 10. 2021 sa zúčastnila našej online prednášky na predmete
Financie územných samospráv. Moji spolužiaci na našej ekonomickej
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ROK 2021 V SKRATKE
Kultúrne a iné akcie

 Letné tábory – sú neoddeliteľnou
súčasťou letných prázdnin. Aj naša
obec zorganizovala dva tábory – Pes
nie je hračka a Futbalový kemp Levík.

 Jarná brigáda – v apríli sme
zorganizovali veľké upratovanie
našej obce. Trápia nás najmä
nelegálne skládky v lese.
 Stavanie mája – aj tento rok sa
uskutočnilo tradičné stavanie
mája, aj keď bez účasti verejnosti.
 Kočíková tour – sa tešila hojnej
účasti mamičiek a ich detičiek.
Po krátkej prechádzke nasledovalo občerstvenie v areáli
obecného úradu.

 Literárna beseda – s Ferencom Ambrusom autorom knihy „Prvých
osem rokov – požiar na hrade Krásna Hôrka“ poskytla nové pohľady na udalosti tesne po nešťastnej udalosti na hrade, vrátane
exkluzívnych predtým nezverejnených fotografií.
 Letné kino – si užili nielen milovníci česko-slovenskej klasiky z radov dospelých, ale i deti. Sprievodnými akciami boli totiž prehliadka hasičských áut, zorbing a nafukovacie hrady.

 Rozlúčka s letom a vatra SNP

 Turnaj v mariáši
Aj v tejto ťažkej dobe si prívrženci kartovej hry mariáš zahrali svoju
obľúbenú hru. Ceny víťazom odovzdala starostka našej obce. Veríme, že v roku 2022 si zahrajú Abovskú ligu v mariáši.
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 Sagan v Malej Ide – aj v našej obci sme sledovali cyklistické preteky
„Okolo Slovenska 2021“, ktorých sa zúčastnil vrcholový slovenský
športovec Peter Sagan. Vďaka členom DHZO Malá Ida, dobrovoľníkom a zamestnancom obce bol prejazd cyklistov bezproblémový.

 Odovzdali sme seniorom
– v marci respirátory FFP2
– v októbri poukážky.
 Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok –
obec sa zapojila do charitatívnej akcie zameranej
na obdarovanie starších
(nad 80 rokov) a osamelo
žijúcich seniorov.
Ďakujeme pani Ing. Monike Smolnickej, MBA za
sprostredkovanie darče
kov.

 Memoriál Jozefa Hrica – 15. septembra sa po sv. omši konal futbalový turnaj našich najmladších futbalistov venovaný pamiatke
Ing. Jozefa Hrica.
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ROK 2021 V SKRATKE
Jasne stručne
Za rok 2020 bola úroveň vytriedenia odpadov v našej obci
40,80 %. Výšku poplatku za vytriedenie odpadov v nasledujúcich rokoch môžeme ovplyvniť my všetci, a to správnym triedením odpadov v našich domácnostiach. Čím viac budeme triediť,
tým menej budeme platiť.
BRKO kompostuje 100 % domácnosti našej obce. Ak ste si
ešte neprevzali kompostér, informujte sa na t. č.: 055/6970112.
Obec ho bezodplatne poskytuje každej domácnosti v rodinnom
dome alebo spoločenstvu bytového domu. Zelený odpad (tráva,
lístie, konáre) sa kompostujú na vyhradenom mieste pri areáli
ČOV.
SMS hlásnik – ak máte záujem o zasielanie SMS správ o dôležitých oznamoch, výstrahách, odstávkach sietí, kultúrnych akciách a termínoch vývozov separovaného zberu odpadov, volajte
na t. č.: 055/6970112.
Do schránok vám budú doručené nástenné kalendáre na rok
2022. Okrem zaujímavých fotografií z diania v obci v nich náj
dete aj termíny vývozu komunálneho odpadu, separovaného
odpadu, kultúrnych a iných akcií.

 Mikuláš
Sviatok svätého Mikuláša je starý a u detí veľmi obľúbený sviatok.
Legendy hovoria, že biskup Mikuláš žil koncom 3. storočia a do pamäte sa zapísal nezištným pomáhaním a obdarúvaním ľudí, ktorí to
najviac potrebovali.
Aj v našej obci sa táto tradícia zachováva. Tohto roku sa konal v sobotu – 11. 12. 2021. Traja Mikuláši spolu s neposednými čertami sa
na štvorkolkách roztrúsili po obci a navštívili takmer 300 detí. Mnohé
z nich si pre Mikuláša pripravili básničku, pesničku, či milý úsmev. Za
to dostali odmenu v podobe štedrého balíčka.
Mikulášsky deň bol veľmi veselým a pre deti nezabudnuteľným
dňom s atmosférou na výbornú. Za to patrí veľké ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k jeho
uskutočneniu.
Magdaléna Vargová

Harmonogram vývozov odpadov a vrecia na separovaný zber
budú distribuované do každej domácnosti začiatkom roka.
Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, aby v zimných
mesiacoch neparkovali na miestnych komunikáciách, nakoľko
bránia vykonaniu zimnej údržby.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2015, ktorým sa upravujú podmienky
držania psov v našej obci. Platí:
– zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách,
– povinnosť odstrániť psie výkaly z verejných priestranstiev
a uložiť ich do nádob na komunálny odpad.

Čokoládový
vianočný
likér
podľa
Petra
Manka

V našej obci sa začalo s výstavbou nových lokalít – Pánske
pole a Veľké lúky. Stavebné povolenie bolo vydané príslušným
stavebným úradom v roku 2013.
Nový rok 2022 privítame ohňostrojom, ktorý sa uskutoční 1. 1.
2022 o 17-tej hodine na futbalovom ihrisku bez účasti verejnosti.

Suroviny:
na 1 liter
• prášková čokoláda
4 polievkové lyžice
• 6 ks žĺtky
• 2 balenia vanilkového cukru
• 10 lyžíc práškového cukru
• 2 ks salko
• ½ litra Umu

Všetkým našim čitateľom želá
krásne a pokojné sviatky v kruhu svojich milovaných,
do nového roku veľa zdravia, radosti zo života a ľahkosť
v riešení všetkých životných situácií

Postup:
Žĺtka, vanilkový cukor vyšľahať do peny. Pridať salko a pokračovať
v miešaní. Čokoládu a UM pridáme do zmesi za stáleho miešania.
Nalievať cez sitko do fľaše a nechať vychladiť.
Na zdravie!

redakčná rada.
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