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Q Kedy bolo schválené povo-
lenie na novú výstavbu v lo-
kalite ,,Pánske Pole” a ,,Veľké 
Lúky”?

Lokality ,,Pánske Pole” a ,,Veľké 
Lúky” boli zapracované (a obec- 
ným zastupiteľstvom odsúhla-
sené) do územného plánu už  
v roku 2009. Stavebné povole-
nie na technickú infraštruktúru 
pre uvedené lokality bolo vy-
dané v roku 2013, keď som vo 
funkcii starostky ešte nebola. 
S výstavbou sa začalo minulý 
rok. Celkový počet bytov, s kto-
rými sa rátalo je 66. Nedostat-
kom však je, čo trápi aj mňa, že 
chýbajú plochy zelene, detské ih-
riská, či plochy občianskej vyba-
venosti, ktorých zriadenie nebolo 
stanovené v územnom konaní  
v roku 2012.

Q Plánuje sa v lokalite Za Be-
rekom športová a občianska 
vybavenosť?

V zmysle platného územného 
plánu sú parcely susediace s pi-
vovarom Herrenwald určené na 
športový areál a občiansku vy- 
bavenosť. V tomto prípade bude 
obec trvať na využití daného 
územia tak, ako je to určené  
v územnom pláne, pokiaľ nebu-
de požiadavka z radu občanov na 
zmenu. Tiež si uvedomujeme, že 
chýbajú detské ihriská ale bohu-
žiaľ, obec v tejto lokalite nedis-
ponuje žiadnym voľným pozem-
kom, na ktorom by ich zriadila. 

Čo sa týka komunikácií, chceme 
ich prevziať do správy, práve pre-
biehajú rokovania. Na odporúča-
nie nášho právnika však nechce-
me podpísať výrazne nevýhodnú 
zmluvu pre obec. Nakoľko sa 
naša spolupráca s firmou Best 
Properties s.r.o. zlepšila, verí-
me, že rokovania dotiahneme do 
úspešného konca.

Q Plánuje obec realizovať prí-
stavbu kultúrneho domu?

Na OZ sme sa zaoberali myšlien-
kou zmeniť KD na polyfunkčný 
dom. K dnešnému dňu bola vy-
hotovená architektonická štú-
dia nadstavby, resp. prístavby. 
Vzhľadom na zvyšujúce sa ceny 
energií a nestabilnú situáciu na 
trhu s komoditami presne nevie-
me, s akým finančným rozpoč-
tom môžeme rátať na stavebné 
úpravy. Rekonštrukcia kultúr-
neho domu prebieha v etapách. 
Práve sa ukončilo zatepľovanie 
budovy, osadenie nových záb-
radlí, striešok a pokládka dlažby 
pri hlavnom vstupe. Pre zvýšenie 
komfortu spoločenských a kul-
túrnych akcií bola spoločenská 
sála vybavená klimatizáciou.  
V prípade, že budú vyhlásené 
výzvy, obec sa nebráni zapojiť sa 
do nich a požiadať o príspevok 
zo štátnych dotácií alebo euro-
fondov. 

Q Terajšie mäsiarstvo končí. 
Bude v obci zachovaná aj na-
ďalej predajňa mäsa a mäso-
vých výrobkov? 

Nájomný vzťah s prevádzkovate-
ľom mäsiarstva bol ukončený na 
základe žiadosti býv. nájomcu. 
Nakoľko považujeme za dôleži-
té zásobovanie obyvateľov obce 
čerstvým mäsom a mäsovými 
výrobkami, obec prenajme ne-
bytové priestory len za účelom 
prevádzkovania mäsiarstva. V me- 
siaci apríl obecné zastupiteľstvo 
schválilo zámer prenajať neby-
tový priestor a čakalo sa na pred-
kladanie ponúk od jednotlivých 
záujemcov. Na obecný úrad došli 
3 ponuky. Zvíťazila firma, ktorá 
ponúkla najvyšší nájom. 

Obec podpísala zmluvu s firmou 
MITESO s.r.o., ktorá prevádzkuje 
3 predajne v Košiciach. V najbliž-
ších dňoch prebehne rekonštrukcia  
a veríme, že v letných mesiacoch 
bude predajňa mäsa otvorená. 

Q Plánuje obec rozšíriť kapa-
city materskej školy? 

Kapacita materskej školy už bola  
raz rozšírená v roku 2016. Keďže 
u nás naďalej prebieha intenzív-
na individuálna bytová výstavba 
a obec zažíva veľký rozmach, je 
nevyhnutné rozširovať kapaci-
ty základnej školy aj materskej 
školy. Čo sa týka základnej ško-
ly, tento rok sa skolaudoval nový 
pavilón s troma novými triedami. 
Pri materskej škole čakáme na 
vhodnú výzvu, v rámci ktorej by 
sme získali finančné prostriedky 
z eurofondov alebo z dotačných 
schém SR na prístavbu materskej 
školy. Momentálne začíname 
so sanáciou strechy – vyčistenie 
povrchu chémiou a tlakom vody, 
aplikácia antikorózneho náteru   
a nástrek novej farby. Zapojili 
sme sa tiež do ,,zelenej výzvy”  
s cieľom zriadiť ekoučebňu. Do-
časne bude umiestnený v areáli aj 
altánok, ktorý bude v lete posky-
tovať potrebný tieň a chládok. 

Rada by som upokojila rodičov, 
že všetky deti z Malej Idy budú 
do materskej školy prijaté. Nie 
je dôvod na obavy. Rozhodnutia  
o prijatí ešte neboli zaslané kvôli 
zdĺhavému procesu v súvislosti 
so zabezpečovaním elektronickej 
komunikácie.

Q Myslíte si, že kruhový objazd 
pri kostole je naprojektovaný  
a postavený vhodným spôso-
bom?

Kruhový objazd je naprojekto-
vaný odborne spôsobilou oso-
bou pre inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby, a to podľa 
platných noriem. Zároveň chcem 
zdôrazniť, že táto stavba patrí do 
kompetencie KSK. Obec spo-
lupracuje s KSK a vždy podáva 
námietky počas kontrolných dní, 
každý druhý týždeň. Excentrické 
umiestnenie kruhového objazdu  
a ostrovček výrazne zasahujúci do 
jazdného pruhu však vyvolávajú u 
šoférov rozpaky. Verím však, že 
po úplnom dokončení stavebných 
prác, doplnení vodiacich pruhov 
a vodorovného značenia sa situá-

cia zlepší a zvýši sa prehľadnosť 
premávky na tejto križovatke. Pre 
zvýšenie bezpečnosti chodcov 
bude umiestnené aj zábradlie pri 
chodníku (v smere od predajne 
Fresh ku kostolu) a nové osvetle-
nie. Viac info na strane 4.

Q Prečo sa zastavili práce na 
moste na hlavnej ulici?

Pri rekonštrukcii sa zistilo, že 
daná projektová dokumentácia je 
nevyhovujúca. Bola vyhotovená 
nová PD, ktorá je teraz na schvá-
lení na príslušnom ministerstve.

Q Je vhodné organizovať veľ-
kolepé oslavy pri príležitosti 
Dní obce, keď neustále chýbajú 
financie na iné, možno dôleži-
tejšie veci?

Dni obce Malá Ida, Festival 
remesiel Rudohoria a 4. Festi-
val Rudohoria je organizovaný  
v spolupráci s Regionálnym 
združením miest a obci Rudo-
horie (RZMOR) a Košickým 
samosprávnym krajom (KSK). 
Nakoľko obec poskytuje svoje 
priestory, resp. areál aj personál-
ne kapacity, o to väčšmi finančne 
prispievajú členské obce a mestá 
RZMOR-u.  Obci bola aj poskyt-
nutá dotácia z KSK vo výške 
2000 € na koncertné pódium, na 
osvetlenie a ozvučenie. 

Ďalšiu žiadosť o poskytnutie 
dotácie na podporu aktivít zame-
raných na rozvoj komunitného 
života po pandémii sme podali 
na Úrad vlády SR. Do uzávierky 
novín však nebol ukončený pro-
ces hodnotenia žiadostí. 

Q Čo bude s nevyužitou budo-
vou na dvore obecného úradu?

OZ schválilo nájomnú zmluvu na 
zriadenie zubnej ambulancie pre 
deti a dospelých, práve prebieha 
rekonštrukcia priestorov.

Za odpovede ďakuje redaktorka
Mgr. Katarína Mihaľová

Obyvatelia obce kladú starostke PaedDr. Jane Kallovej 
otázky, ktoré sa mnohokrát opakujú.

 NOVIN(K)Y
MALEJ IDY V SKRATKE

Na najpálčivejšie z nich nám odpovie aj v tomto interview...
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Ľadová plocha 

V úvode roka sa nám podarilo na 
multifunkčnom ihrisku vytvoriť 
plochu pre verejné korčuľovanie, 
a to s pomocou našich dobro-
voľných hasičov, ktorý trpezlivo 
ihrisko zalievali, vyhladzovali  
a prepájali jednotlivé zamrznuté 
vrstvy ľadu. Následnú údržbu 
pravidelne vykonával pán posla-
nec Milan Seman. 

Knižné búdky

Na Slnečnicovej ulici a v are-
áli obecného úradu pribudli 
dve knižné búdky, v ktorých sú 
umiestnené knihy na zdieľané 
čítanie. Každý čitateľ si nájde 
to, čo mu je najbližšie – romány  
s ľúbostnou tematikou, detektívne 
a kriminálne prípady, sci-fi a dob-
rodružné príbehy plné napätia. 

Z-BOX

Pred Hasičskou zbrojnicou bol 
osadený samoobslužný výdajný 
box spoločnosti Packeta. Zá-
sielku si vyzdvihnete, keď máte 
čas (aj v noci), keďže Z-BOX je  
v prevádzke 24 hodín denne, se-
dem dní v týždni. Pre otvorenie 
schránky so zásielkou vám po-
stačí mobilná aplikácia Packeta. 
Z-BOX je ,,zeleným riešením”, 
keďže nepotrebuje napojenie na 
elektrinu, vďaka solárnym pane-
lom funguje plne autonómne. 

Vodovod a kanalizácia 
na ulici Pod Dúbravou

V uplynulých dňoch bola úspeš-
ne zavŕšená kolaudácia vodo-
vodu a kanalizácie na ulici Pod 
Dúbravou. Skrášlilo sa aj okolie 
tejto časti. 
Ďakujeme pánovi Hodermarské-
mu a pani Márii Babjakovej za 
spoluprácu.

Nové oplotenie 
a terénne úpravy 
v areáli ZŠ Malá Ida

Uskutočnila sa demontáž pôvod-
ného oplotenia a následne bolo 
vybudované nové. Zrealizovali 
sa aj terénne úpravy.

Oplotenie cintorína

Bol vysúťažený dodávateľ sta-
vebných prác na realizáciu  
2. etapy oplotenia cintorína, pri-
čom samotná výstavba je naplá-
novaná na leto. Nový úsek oplo-
tenia povedie od parkoviska pri 
kostole smerom k lesu. Zacho-
vaná bude cestička pre vstup do 
lesa. Na základe žiadostí našich 
občanov pribudnú pre vchod na 
cintorín aj dve bránky pre peších.

Rekonštrukcia 
kultúrneho domu

V týchto dňoch prebiehajú do-
končovacie práce na kultúrnom 
dome. Ten bol zateplený a na-
niesla sa nová fasáda. Zrekon-
štruovali sa balkóny, zábradlie, 
dlažba pred vstupom do predajne 
Konzum Marika a MILK-AGRO. 
Na priečelí budovy sa umiestnil 
ozdobný nápis ,,KULTÚRNY 
DOM”. 

Priestory spoločenskej sály boli 
vybavené klimatizačnými jed-
notkami. 

Čo je nové, čo sa podarilo
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Priechod pre chodcov 
na Bukoveckej ulici

V najbližších dňoch bude zreali-
zované vodorovné značenie prie-
chod pre chodcov na Bukovec-
kej ulici. Obec tiež zabezpečila 
osvetlenie pre tento plánovaný 
priechod a nad priechodom na 
hlavnej ulici.

Rodinný altánok

Do obce pribudne nový altánok, 
ktorý budú môcť naši obyvatelia 
využívať na rodinné oslavy, letné 
posedenia, či grilovačky. Práve 
prebieha príprava projektovej do-
kumentácie.

Workoutové ihrisko 
a renovácia detských 
ihrísk

Nadšenci športu si budú môcť 
zacvičiť na novom workoutovom 
ihrisku. Nebaví vás už zdvíhať 
činky a tráviť slnečné letné dni 
v preplnenom fitku? Práve pre 
vás je určená nová zostava na 
cvičenie, ktorá bude osadená  
v areáli futbalového ihriska. 

Bude voľne prístupná verejnos-
ti, takže vaša peňaženka nebude 
nijako zaťažená. Okrem toho 
plánujeme doplniť aj prvky na 
jednotlivých detských ihriskách.  
     
Oprava vpustí 
a dažďovej kanalizácie

Do konca roka je v lokalite Pán-
sky les naplánovaná aj oprava  
a výšková úprava poškodených 
kanálových poklopov a uličných 
vpustí. Na Pažitnej ulici sa vy-
menia zberné koše na dažďovej 
kanalizácii. 

Autobusové zastávky

Obec získala dotáciu na revita-
lizáciu a modernizáciu autobu-
sových zastávok. Pôvodný ná-
ter bude odstránený, nanesie sa 
nový. Novinkou bude meteo-sta-
nica a informačné LED tabule, 
ktoré budú cestujúcich informo-
vať o aktuálnych spojoch. Otázne 
však zostáva, či získame povo-
lenia od príslušných inštitúcií aj 
pre výstavu nabíjacej stanice pre 
elektromobily. 

Koše na psie 
exkrementy

Obec zakúpi nové odpadkové koše 
na psie exkrementy. Prosíme ob-
čanov, aby neznečisťovali plochy 
verejnej zelene a upratali po svo-
jich domácich miláčikoch. Sáčky  
s exkrementami, prosím,  vhadzuj-
te do na to určených nádob.

Enviroučebňa v areáli 
materskej školy

Občianske združenie LASTO-
VIČKA (zriadené pri materskej 
škole) sa zapojilo do výzvy Ze-
leného vzdelávacieho fondu. 
Jednou z oprávnených aktivít je 
zriadenie exteriérovej enviro-
učebne, ktorá by slúžila na vý-
chovno-vzdelávacie aktivity detí  
a mládeže, verejnosti a pedago-
gických pracovníkov na tému 
podpora a ochrana biodiverzity. 

Maximálna výška dotácie je  
5000 €, minimálne povinné spo-
lufinancovanie je 5%. Prebieha 
príprava projektovej dokumen-
tácie. Za týmto účelom obec pre-
najala časť pozemku v jej vlast-
níctve občianskemu združeniu, 
nakoľko to bolo podmienka pre 
poskytnutie dotácie.

Zdieľaná doprava

Obec uspela v rokovaní so spo-
ločnosťou ANTIK a v blízkej bu-
dúcnosti budú môcť naši občania 
využívať na prepravu kolobežky 
a bicykle od spoločnosti ANTIK. 

Nábytkové 
a technické zariadenie 
obecnej knižnice

Po rekonštrukčných prácach zre-
alizovaných v závere predošlé-
ho roka, sme obstarali aj nové 
zariadenie. Jedná sa o police na 
knihy, výpožičný pult, 2-miestny 
pracovný stôl pre čitateľov, no-
tebook, multifunkčnú tlačiareň  
a sedací nábytok. 

Do priestorov obecnej knižnice 
bol zakúpený aj nový záťažový 
koberec. Veríme, že do konca leta 
stihneme aj slávnostné otvorenie 
vynovených priestorov. 

Čo máme ešte v pláne?

Vyhlasovateľ výzvy: Fond na 
podporu umenia
Názov projektu: Modernizácia 
obecnej knižnice Malá Ida 2021
Cieľ: Skvalitnenie interiérového 
a technického vybavenia obecnej 
knižnice.
Rozpočet projektu: Dotácia 
schválená vo výške 2 300 €, 
výška spolufinancovania obce  
4 482 €.
Stav: Vyhodnotenie prieskumu 
trhu na obstaranie interiérového 
a technického vybavenia. Práve 
prebieha výroba nábytkového 
zariadenia.

Vyhlasovateľ výzvy: Fond na 
podporu umenia
Názov projektu: Ženské hrdin-
ky v literatúre
Cieľ: Doplnenie knižničného 
fondu o nové knižné tituly – 
min. 65 ks.
Rozpočet projektu: Dotácia 
žiadaná vo výške 1 200 €, výška 
spolufinancovania obce 200 €. 
Stav: Žiadosť o dotáciu podaná 
3/2022.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR
Názov projektu: Zelená infra- 
štruktúra v obci Malá Ida
Cieľ: Vybudovanie zelených 
a modrých prvkov v obci pre 
zmiernenie dopadov zmeny 
klímy.
Rozpočet projektu: Dotácia 
žiadaná vo výške157 762,65 €, 
výška spolufinancovania obce  
8 303,3 €.
Stav: Zapojili sme sa do druhé-
ho kola tejto výzvy. Žiadosť 
o dotáciu podaná 3/2022.

Vyhlasovateľ výzvy: MAS 
Rudohorie, o. z.
Názov projektu: Autobusové 
zastávky v obci Malá Ida
Cieľ: Zmodernizovanie autobu-
sových zastávok a ich doplnenie 
o nové technológie – svetelné 
panely, informačné LED tabule. 
Rozšírenie parkoviska o 1 miesto 
so zámerom vybudovať nabíja-
ciu stanicu pre elektromobily.
Rozpočet projektu: Dotácia 
schválená vo výške 24 687,09 €, 
výška spolufinancovania obce  
1 299,33 €.
Stav: Začiatok stavebných prác 
plánovaný na jún 2022.

Vyhlasovateľ výzvy: Minis-
terstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 
– program Podpora najmenej 
rozvinutých okresov
Názov projektu: Pavilón ZŠ – 
zvýšenie kapacít ZŠ v obci Malá 
Ida
Cieľ: Výstavba nového škol-
ského pavilónu s troma novými 
triedami, sociálnym zázemím  
a kabinetmi. 
Rozpočet projektu: Dotácia 
získaná vo výške 200 000 €, 
výška spolufinancovania obce 
166 780 €.
Stav: Stavba skolaudovaná.

Vyhlasovateľ výzvy: Slovenská 
inovačná a energetická agentúra 
Názov projektu: Znižovanie 
energetickej náročnosti budov 
ZŠ Malá Ida 
Cieľ: Zníženie energetickej ná-
ročnosti 6 budov ZŠ Malá Ida.
Stav: Prebieha príprava verej-
ného obstarávania na realizátora 
stavebných prác.

Projekty, na ktorých 
pracujeme
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Okružná križovatka Malá Ida

Vyhlasovateľ výzvy: Minister-
stvo dopravy a výstavby SR
Názov projektu: Dotácia na 
spracovanie územného plánu
Cieľ: Refundácia nákladov 
vynaložených na spracovanie 
územnoplánovacej dokumen-
tácie – Zmeny a doplnky ÚPD 
č. 3.
Rozpočet projektu: Dotácia 
schválená vo výške 4 680 €, 
výška spolufinancovania obce 
990 €.
Stav: Podpísaná Zmluva  
o poskytnutí dotácie.

Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia 
SPP
Názov projektu: Olympijský deň
Cieľ: Podpora a rozvoj telesnej 
kultúry a športových aktivít detí 
a mládeže vo veku 6 – 18 rokov.
Rozpočet projektu: Dotácia 
žiadaná vo výške 2 952 €, výška 
spolufinancovania obce 608 €.
Stav: Projekt nebol podporený. 
Celkový počet podaných žiadostí 
bol 580, z toho 135 projektov 
bolo Nadáciou SPP podpore-
ných. 

Vyhlasovateľ výzvy: Úrad 
vlády SR 
Názov projektu: Dni obce Malá 
Ida, Festival remesiel Rudohoria 
a 4. Festival Rudohoria
Cieľ: Podpora aktivít zamera-
ných na rozvoj komunitného 
života po pandémii.
Rozpočet projektu: Dotácia 
žiadaná vo výške 7 743,50 €.
Stav: Žiadosť podaná 5/2022, 
prebieha proces vyhodnotenia 
žiadostí.

Vyhlasovateľ výzvy: Košický 
samosprávny kraj
Názov projektu: Dni obce Malá 
Ida, Festival remesiel Rudohoria 
a 4. Festival Rudohoria
Cieľ: Podpora aktivít zamera-
ných na rozvoj komunitného 
života po pandémii.
Rozpočet projektu: Dotácia 
schválená vo výške 2000 €.
Stav: Podpísaná Zmluva o 
poskytnutí dotácie.

Autor:Mgr. Katarína Mihaľová, 
referent OCÚ Malá Ida
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Prestavbou križovatky sa má 
zabezpečiť schopnosť plynulého 
a bezpečného prejazdu očakáva-
ných objemov dopravy. Zreali-
zovaním projektu rekonštrukcie 
križovatky sa zabezpečí zvýšenie 
dopravno-technických paramet-
rov križovatky, zlepšenie plynu-
losti dopravy a tým bezpečnosť 
dotknutého územia. Synergic-
kým prínosom je estetizácia cen-
tra Malej Idy. Znížená rýchlosť 
v priestore križovatky spolu  
s lepšou plynulosťou zvýšia bez-
pečnosť všetkých účastníkov do-

pravy, keď hlavne v smere z Ko-
šíc sa absolútne nerešpektovala 
maximálna rýchlosť. Dostavbou 
chodníkov a vyznačením prie-
chodov sa podstatne zlepší pohyb  
a bezpečnosť peších v priesto-
re križovatky. Ďalším prínosom 
pre obyvateľov obce je výstavba 
nových autobusových zastávok, 
ktoré priblížia autobusovú dopra-
vu pre ďalšie časti obce. 

Priestorová poloha okružnej 
križovatky vychádza z priestoro-
vej polohy existujúcich komuni-

kácií a inžinierskych sietí so sna-
hou minimalizovať trvalý záber a 
zásah do existujúcich IS. Všetky 
charakteristiky smerového a výš-
kového vedenia križovatky a pri-
slúchajúcich miestnych komuni-
kácií zodpovedajú STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komu-

nikácií a 04/2004 TP Projekto-
vanie okružných križovatiek na 
cestných a miestnych komuniká-
ciách v znení dodatku č.1/2015. 

Autor: Ing. Miroslav Váhovský, 
zodpovedný projektant

Z hľadiska ďalšieho rozvoja cestnej siete regiónu a ďalších 
aktivít, ale aj v súvislosti s nárastom atraktivity dotknutého 
územia sa predpokladá nárast intenzít dopravy, zmeny v sklad-
be dopravných prúdov, ako aj zmeny v smerovaní dopravy po 
tejto križovatke a dotknutej cestnej sieti. V súvislosti s tým bola 
žiaduca úprava na križovatku, ktorá by vyhovovala očakáva-
ným zmenám v dopravnom zaťažení a zároveň bolo zlepšené 
jej dopravno-technické riešenie s cieľom dosiahnutia lepšej 
prehľadnosti a prejazdu vozidiel. Pôvodná neriadená prieseč-
ná, resp. odsadená križovatka s problematickým usporiadaním 
nevyhovovala parametrom pre požadovanú funkčnú úroveň  
a požadovanú bezpečnosť prejazdu. 
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V sobotu, 07. mája 2022, sa  
v Malej Ide konalo slávnostné 
posvätenie novozrekonštruova-
nej hasičskej zbrojnice. Staveb-
né práce prebiehali vo viacerých 
etapách od roku 2019 do roku 
2022. Za účasti hostí riaditeľa 
KR HaZZ Košice plk. Ing. Jozefa 
Fedorčáka, člena prezídia DPO 
SR p. Ing. Miroslava Semaniča 
MBA, veliteľa ÚzO DPO Koši-
ce-okolie Ladislava Kucharčíka, 
dekana farnosti Košice-Šaca p. 
Michala Tkáča, starostov obcí 
ZMO Rudohorie pod vedením 
p. predsedu Jána Serbina, DHZ 
Malá Ida, DHZ Šemša, DHZ 
Rozhanovce, DHZ Lucia Baňa, 
DHZ Poproč, DHZ Paňovce, 
DHZ Kokšov Bakša podujatie 
otvorila starostka obce Malá Ida 
PaedDr. Jana Kallová.

História hasičov v Malej Ide  
sa začala písať už v roku 1924. 
Ich prvá technika bola sústredená 

v prvej požiarnej zbrojnici, ktorá 
sa nachádzala v Četerni. Keďže 
táto zbrojnica nevyhovovala, tak 
bola v rokoch 1968-1969 v Ma-
lej Ide postavená nová požiarna 
zbrojnica, ktorá je v prevádzke 
dodnes.

Vtedy sa dobrovoľní  požiar-
nici zúčastňovali na všetkých 
súťažiach konaných v rámci ok- 
resu. Za to im bola pridelená 
Praga RN. S týmto vozidlom sa 
zúčastnili natáčania známeho fil-
mu Bocianie hniezdo. Po ďalších 
výborných umiestneniach v súťa-
žiach a po vyradení vozidla Praga 
RN, dostali požiarnici novšie vo-
zidlo, a to požiarnu Aviu. Od MV 
SR tiež obdržali protipovodňový 
príves  a v  roku 2019 dostali ha-
siči nové Iveco Daily.

Svoju šikovnosť museli hasiči 
preukázať nielen pri hasení stohu 
slamy vo vtedajšom družstevnom 
hospodárskom dvore a pri lokali-
te Viničky, ale aj pri hasení požia-
ru rodinného domu pani Kaňuko-
vej. Hasiči v roku 2021 pomáhali 
pri záplavách na ulici Bukovec-
kej a Zimnej, taktiež pri zabezpe-
čení testovania. Vo februári tohto 

roka boli pomáhať aj na hranici 
vo Vyšnom Nemeckom.

Bežný život bez hasičov nie je 
možný. Pomáhajú od Mikuláša, 
cez prvomájové oslavy, pri or-
ganizovaní Dňa obce. Aj rekon-
štrukcia hasičskej zbrojnice v ro-
koch 2019-2022 prebehla za ich 
výdatnej pomoci, čím sa ušetrili  
nemalé finančné prostriedky.

K rozvoju činnosti požiarnej 
ochrany v obci Malá Ida prispe-
li najmä predsedovia Vincent 
Bernát, Ladislav Seman, Jozef 
Babjak, Ján Múdry, Matej Biroš 
a súčasný predseda Maroš Biroš. 
Na činnosti hasičov sa praktic-
ky podieľala skoro každá rodina  
v Malej Ide, o čom svedčí aj po-
čet ešte pamätníkov (viac ako 80 
žijúcich). 

Starostka obce ocenila všet-
kých prítomných hasičov pamät-
nou plaketou. Za všetkých spo-
mínal p. Jozef Nagy - aké to bolo 
... dojatie a slzy na krajíčku.

Počas rekonštrukcie sa našiel 
odkaz predkov, ktorí postavili 
hasičskú zbrojnicu pod vedením 

p. Jána Múdreho. Aj 07.05.2022 
sa symbolicky uložil odkaz pre 
budúce generácie v časovej 
schránke. V priečelí budovy bola 
uložená socha sv. Floriána, patró-
na hasičov.

Predseda hasičov p. Maroš 
Biroš poďakoval všetkým, ktorí 
pomohli a zvlášť starostke obce. 
Podujatie svojím vystúpením 
obohatili Beťárečky, Bakšanskí 
parobci a deti z Materskej školy 
v Malej Ide. Na záver vystúpila 
populárna skupina Mafia Corner.

Autor: Ing. Gerhard Ballasch, 
referent OCÚ Malá Ida



6 | Novin(k)y Malej Idy v skratke | Jún 2022 | www.malaida.sk | malaida@malaida.sk

Tlačová beseda v Dolnom Kubíne
Dňa 28.04.2022 sa v Dol-

nom Kubíne uskutočnila tlačo-
vá beseda ZMOS v súvislosti  
s problémom samospráv obsta-
rať dodávateľov energií. K téme 
sa vyjadrila aj starostka obce  
PaedDr. Jana Kallová. Obec Malá 
Ida je jednou z mnohých, ktorých 
dodávateľ elektriny ukončil svo-
ju činnosť na trhu. Následkom 
toho naša obec spadla do režimu 
,,DPI”. Počas 3 mesačného pre-
chodného obdobia mala uzatvo-
riť riadnu zmluvu na dodávku 
elektriny, avšak dodávateľa sa 
nepodarilo vysúťažiť. Obci ne-
bola predložená žiadna cenová 
ponuka. Príčinou je nestabilná 
situácia na burze komodít, stále 
rastúce ceny, čo znemožňuje ga-
rantovanie ceny dodávok na urči-
té fixné obdobie. 

HASIČSKÉ DESATORO
1. Nehľadaj v dobrovoľnom 

požiarnom zbore ani zisk, 
ani slávu, ale len bratskú 
povinnosť pomôcť  
v nešťastí. 

2. Ak si hasičským dobro-
voľníkom, buď ním ce-
lou dušou a celým telom. 
Ak nemáš dobrú vôľu, 
nie si dobrovoľníkom  
a si dobrej veci na obtiaž. 

3. Buď obetavý a statočný, 
ale konaj vždy s rozva-
hou, zbytočne neriskuj  
a dbaj na svoje zdravie. 

4. Ak si funkcionárom, ne-
vypínaj sa nad ostatných, 
ale pamätaj, že tí, ktorí ťa 
zvolili,  očakávajú od teba 
činnosť zvýšenú a všetky 
prednosti tela a duše. 

5. Považuj svojich bratov za 
rodných, ak si vzdelanej-
ší, nepohŕdaj nimi, ale 
snaž sa ich povzniesť. 

6.  Pamätaj, že od hasič-
ského dobrovoľníka sa 
vyžaduje povaha priama, 
šľachetná a vlastenecká, 

v spoločenskom konaní 
počestná a vľúdna. 

7. Užitočnosť v hasičskej 
organizácii sa dokazuje 
lepšie skutkami než slo-
vami, ale záujmy hasič-
ské je nutné vždy a všade 
slušným spôsobom hájiť. 

8. Nevyvolávaj v zbore spory 
a pohoršenie, ale pričiň 
sa v záujme dobrej veci, 
aby si všetky nezhody 
priateľským spôsobom 
zmenil alebo uzmieril. 

9. Ak máš na sebe čestnú 
rovnošatu hasičského 
dobrovoľníka pamätaj, 
že nevhodnými spôsobmi 
a správaním nespôso-
bíš hanbu len sebe, ale 
celej organizácii, ktorej 
odznak  nosíš. 
 
Ak si členom dobrovoľ-
nej hasičskej organizácie, 
tak sa týmto desatorom 
riaď a potom budeš dob-
rým hasičským dobrovoľ-
níkom.

10.

V sobotu, dňa 07.05.2022, sa 
konalo v našej obci slávnostné 
otvorenie a posvätenie obnovy 
hasičskej zbrojnice. Program 
začal o 13:00 hod., kedy si ve-
rejnosť mohla obzrieť interiér 
vynovenej zbrojnice vrátane 
hasičskej techniky, ktorou DHZ 
Malá Ida disponuje. Medzitým  
v areáli materskej školy prebie-
hali súťaže pre detičky. Usmer-
ňovali ich dobrovoľní hasiči  
a hasičky. Potenciálni mladí ha-
siči museli zdolať prekážkovú 
dráhu, skákanie vo vreci, lezenie 

po tyči a prenášanie kolkov na 
určené miesto. Ďalšou disciplí-
nou bolo zhodiť kolky prúdom 
vody z hasičskej striekačky. 

Tí, ktorí súťaže úspešne zvládli, 
si odniesli sladkú odmenu a zla-
tú medailu. Súťaže boli natoľko 
zábavné, že viacerí ich absolvo-
vali hneď niekoľkokrát za sebou.  
Po ukončení súťaží začal oficiál-
ny program.

Autor: Ing. Jana Lopatníková, 
PhD., členka DHZ Malá Ida
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Kultúrne a športové podujatia

Charitatívna zbierka 
pre Ukrajinu

Obec Malá Ida v úvode roka zor-
ganizovala zbierku oblečenia, 
drogérie, liekov a trvanlivých po-
travín pre ľudí utekajúcich pred 
vojnovým konfliktom na Ukraji-
ne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili a touto cestou prispeli  
k uľahčeniu zložitej životnej situ-
ácie utečencov. 

Číta celá rodina

V mesiaci marec zorganizova-
la materská škola v spolupráci  
s obecnou knižnicou čítanie roz-
právok deťom navštevujúcich 
materskú školu. Pani starostka, 
rodičia i starí rodičia, ktorí sa 
dobrovoľne prihlásili,  odprevá-
dzali deti do ríše snov peknou 
rozprávkou či príbehom.

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sta-
rostka obce PaedDr. Jana Kallová 
odovzdala pedagogickým pracov-
níkom základnej a materskej školy 
kytice tulipánov ako prejav vďaky 
za ich svedomitú prácu, trpezli-
vosť, obetu pri vzdelávaní detí  
a mládeže.

Jarné upratovanie

V apríli sa stretli milovníci prí-
rody a ochrancovia životného 
prostredia s cieľom vyzbierať 
odpady z lesa, ktorý obklopuje 
našu obec. Vyzbieraných bolo 5 
veľkokapacitných kontajnerov 
odpadu vrátane pneumatík, šat-
stva či sklenených fliaš. Všetkým 
zúčastneným patrí veľká vďaka. 

Revitalizácia 
oddychovej zóny 
– studnička na 2. Poľane

Dobrovoľníci z radu občanov sa 
podujali aj na vyčistenie okolia 
studničky na 2. Poľane. Vynove-
né boli tiež lavičky okolo miesta 
vyhradeného na opekanie.

Stavanie mája

Po dvojročnej covidovej pauze 
v sobotu 30. apríla 2022 sa oby-
vatelia obce mohli opäť zúčast-
niť prvomájovej oslavy. Máj bol 
vztýčený dobrovoľnými hasičmi 
a hasičkami a za spevu folklo-
ristiek. Celé podujatie spríjemnili 
svojím vystúpením deti z mater-
skej školy pod vedením pani uči-
teliek - Bc. Ladislavy Takáčovej, 
Bc. Ireny Vargovej, Mgr. Mar-
tiny Uhaľovej, Márie Hricovej,  
Bc. Kataríny Bačkaiovej, Danie-
ly Fazekašovej.
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Slávnostné otvorenie 
a posvätenia Hasičskej 
zbrojnice

Po troch rokoch rekonštrukčných 
prác sa uskutočnilo vysvätenie 
Hasičskej zbrojnice. Viac na stra-
ne č. 5.

Turnaj v mariáši

Deň matiek

Zatiaľ čo niektorí si májové dni 
spájajú  hlavne s jarným počasím 
a rozkvitajúcou prírodou, iní na 
začiatku mája usilovne zháňajú 
darček pre svoju mamičku. Ve-
rím, že pre väčšinu matiek je naj-
krajším darčekom  ručne písaný 
list, kytička lúčnych kvetov, zo 
srdca zaspievaná pesnička ale-
bo zarecitovaná básnička. Práve 
spevom a tancom potešili deti 
navštevujúce materskú školu  
a základu školu svoje mamky  
v nedeľu 22. mája vystúpením  
v kultúrnom dome. 

Za prípravu a zorganizovanie ďa-
kujeme pedagógom  materskej  
a základnej školy a členom kul-
túrnej komisie OZ.

7. kočíková tour

Už po 7. krát sa pri príležitosti 
Dňa detí uskutočnilo stretnutie 
mamičiek a ich detičiek. Na mini 
preteky po obci si priniesli do-
pravné prostriedky podľa vlast-
ného výberu – kolobežky, bicyk-
le, odrážadlá, motorky, kočíky. 
Za športové výkony si vyslúžili 
sladkú odmenu. 

Deň detí s Vranovským 
chodúľovým divadlom 

Ako lepšie osláviť Deň detí ako 
rozprávkou? Pouličný rozprávko-
vý príbeh ,,Jánošík a 2000 zboj-
níkov” je skladačkou obrazov  
o živote Jánošíka. Ten sa na svojej 
zbojníckej púti stretáva s neočaká-
vanými postavami - s Viliamom 
Tellom a Alacaponem, na neoby-
čajných miestach - na Slovenských 
kopaniciach a v Chicagu. Divadel-
níci na chodúľoch vtiahli detských 
divákov do fantastického sveta, 
kde nič nie je nemožné. Predstave-
nie sa uskutočnilo dňa 01.06.2022 
na plošine pred Hasičskou zbrojni-
cou. 

ĎAKUJEME HRÁČOM 
A VŠETKÝM TÝM,

KTORÍ AKÝMKOĽVEK 
SPÔSOBOM PRISPELI 
K ZORGANIZOVANIU 
TOHTO PODUJATIA. 
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Olympijský deň

V záujme podpory a rozvoja te-
lesnej kultúry obec Malá Ida  
v spolupráci s občianskym zdru-
žením OLYMPIJSKÝ KLUB 
KOŠICE plánuje celodenné špor-
tové podujatie pre deti a mládež. 
Podujatie bude prebiehať pod 
taktovkou lektorov - Tatiany Lu-
berdovej a Tatiany Takáčovej.
Dozor vykoná člen DHZ Malá 
Ida – Ing. Marek Petriľák. Deti 
sa môžu tešiť na deň plný zába-
vy a súťaží v rôznych športových 
disciplínach. Podujatie sa usku-
toční v areáli základnej školy.

Dni obce Malá Ida, 
Festival remesiel 
Rudohoria a 4. Festival 
Rudohoria

Dňa 11.06.2022 pozývame nie-
len občanov našej obce, ale i 
občanov všetkých obcí a miest 
združených v ZMOR Rudohorie 
na kultúrno – športové podujatie, 
ktoré sa uskutoční v areáli futba-
lového ihriska. 

Tešiť sa môžete na športové sú-
ťaže, súťaž vo varení kotlíkových 
jedál a ukážky tradičných reme-
siel ako košikárstvo, hrnčiar-
stvo, výroba sviečok. Vystúpia 
hudobné skupiny Ščamba, Dy-
namix, Peter Bič Project. Tanco-
vať a zabávať sa budete môcť aj  
v neskorých večerných hodinách 
na diskotéke pod vedením DJ-a 
Belu. 

Pre deti je pripravený zábavný 
program s kúzelníkom Gabim, 
ktorý okrem rôznych trikov pred-
vedie aj balónovú show. K dispo-
zícii budú aj nafukovacie hrady, 
vodný futbal, elektrické autíčka a 
cukríkové delo.

Obce a mestá mikroregiónu Ru-
dohorie budú mať tiež priestor 
pre prezentáciu svojej kultúry, 
zvykov, tradícií a gastronómie. 
Veríme, že v bohatom programe 
si každý nájde niečo, čo ho pote-
ší, prekvapí alebo duchovne obo-
hatí. Najmä po ťažkej covidovej 
dobe, ktorá neumožňovala rozví-
jať kultúrno - spoločenský aspekt 
našich životov.

Podujatie je organizované s fi-
nančnou a materiálnou podporou 

ZMOR Rudohorie. Projekt je 
spolufinancovaný Košickým sa-
mosprávnym krajom.

Beh údolím

Dňa 19.06.2022 sa uskutoční 
XXI. ročník Behu údolím Idy. 
Organizátorom týchto pretekov 
sú Košice – mestská časť Šaca 
v spolupráci s obcou Malá Ida. 
Starostka obce Malá Ida PaedDr. 
Jana Kallová do súťaže venuje 
prémiovú cenu pre bežca alebo 
bežkyňu, ktorý ako prvý prebeh-
ne obrátkou v Malej Ide. 

Letný futbalový kemp 
Malá Ida

Rodičia môžu registrovať deti 
(vo veku 6 - 12 rokov) najne-
skôr 05.06.2022. Termín ko-
nania kempu je 25.07.2022 – 
30.07.2022, cena 109 eur. V cene 
je zahrnutý program, tiež strava  
a pitný režim. Prihlasovať sa mô-
žete u p. Krajňáka, tel. č.: 
0915 249 549 alebo e-mail: 
lukrativ@zoznam.sk.

Denný tábor pre deti

Termín konania je 18.07.2022 – 
22.07.2022, vhodný pre deti od 
5 do 12 rokov. V cene športo-
vo-kreatívneho tábora vo výške 
125 eur je aj strava a pitný režim.

Blížiace sa kultúrne a športové podujatia

Futbalový klub 
Družstevník Malá Ida

Do súťažnej sezóny boli pri-
hlásené družstvá žiakov U10, 
U11, U15. Pod vedením tréne-
rov p. Krausa a p. Krupu druž-
stvá U10 a U11 figurujú na 
popredných priečkach. Pre oba 
tieto tímy sa otvorila prípravka 
pre deti od 6 rokov pod vedením 
slečny Hricovej. Cieľom je vy-
chovať mladé talenty, ktoré ne-
skôr doplnia rady starších tímov. 
Družstvo U15 pod vedením  
p. Albrechta figuruje na 5. mies-
te. Veľká vďaka patrí trénerom 
aj hráčom. 

Súťaže mládežníckych druž-
stiev prispievajú k zdravému 
životnému štýlu detí, zároveň je 
reprezentovaná a zviditeľnená 
obec Malá Ida. V roku 2021 bolo 
zapojených zhruba 50 detí, čo je 
najviac za posledné obdobia. 

Mužstvo dospelých prešlo  
v tejto sezóne veľkými zmena-

mi na funkcionárskych, tréner-
ských, aj hráčskych postoch. 
Figurujú skoro v strede tabuľky. 
Nenaplnili však cieľ, ktorý si 
stanovili pred začiatkom sezóny. 

TJ Družstevník Malá Ida v 
spolupráci so starostkou obce 
zorganizovala nultý ročník Me-
moriálu Ing. Jozefa Hrica na 
počesť jeho dlhoročnej aktívnej 
práce pre klub. Turnaja sa zú-
častnili tímy Malá Ida, Kokšov 
Bakša, Čaňa, Ždaňa, pričom náš 
tím  U11 zvíťazil. 

Zveľadil sme tiež areál. Vy-
menili sa záchytné siete za obo-
ma bránkami a obnovil sa náter 
zábradlia a stĺpov okolo celej 
hracej plochy.

Autor: Jaroslav Tomaščik, 
prezident TJ Družstevník 

Malá Ida

Autor: Magdaléna Vargová, referent OCÚ Malá Ida
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VZDELÁVANIE

- Covid opäť presunul na nie-
koľko mesiacov vzdelávanie 
zo školy  na domáce dištančné 
vzdelávanie. Po skúsenostiach  
z predchádzajúceho obdobia bol 
štart i priebeh hladší, plynulejší. 
Napriek tomu prevažná väčši-
na účastníkov  – žiaci,  rodičia 
i učitelia – sa zhodli na tom, že 
prezenčnú výučbu  to plne nena-
hradí.  Mnohým chýbali sociálne 
kontakty a potreba byť s kama-
rátmi/so žiakmi  „naživo“ a nie 
len sprostredkovane.  

- Po návrate do školy sme privíta-
li možnosť zapojiť sa do projektu 
MŠVVaŠ na pomoc žiakom, kto-
rí majú ťažkosti vo vzdelávaní  
„Spolu múdrejší“. V máji tohto 
roku končíme už jeho 3. pokračo-
vanie.  Projekt mal veľmi dobré 
ohlasy u žiakov i rodičov.

- Zapojení sme tiež do projektu 
„Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II“, vďaka ktorému 
máme na škole inkluzívny tím na 
pomoc deťom s výchovno-vzde-
lávacími ťažkosťami, ktorých je 
aktuálne 43. Tvoria ho tri asis-
tentky učiteľa, školská psycholo-
gička a  školská špeciálna peda-
gogička. 

- Väčšina tried je vybavená 
okrem klasickej aj interaktívnou 
tabuľou s  dataprojektorom a po-
čítačom.

- Na škole máme novo vybavené 
odborné učebne biochémie, poly-
techniky a počítačovú učebňu.

- Postupne nahrádzame staré 
tablety (určené pre tabletovú 
učebňu)  novými.

- Vzdelávali sa aj učitelia for-
mou webinárov, aktualizačného 
i inovačného  vzdelávania, roz-
širujúceho štúdia či adaptačného 
vzdelávania.

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY

- sú neoddeliteľnou súčasťou 
školy. Na škole máme veľa ši-
kovných,  talentovaných žia-
kov. Mnohí nás o tom presved-
čili aj tento rok zapojením sa 
do rôznych súťaží a olympiád,  
v ktorých sa  stali úspešnými rie-
šiteľmi alebo získali popredné 
umiestnenia. Napr. v  okresných 
kolách sme získali dve 1. mies-
ta v matematickej olympiáde; 
3. miesto v Pytagoriáde; v ume-
leckom prednese Hviezdoslavov 
Kubín sme získali jedno 1. a tri 2. 
miesta; v speve ľudových piesní  
Slávik Slovenska náš žiak obsa-
dil 3. miesto; úspešní sme boli aj 
vo výtvarných súťažiach Vesmír 
očami detí a Staň sa požiarnikom 
či v atletickom trojboji  a ďalších 
atletických súťažiach....

- Pochváliť sa môžeme aj  viace-
rými celoslovenskými úspechmi. 
Žiaci IV.B pod vedením  pani 
učiteľky Mgr. A. Semanovej zís-
kali 1. miesto vo výtvarnej  sú-
ťaži  Zelený svet za kolektívnu 
prácu. Dávid Tresa z III.A  (TU 
Mgr. A. Schmotzerová) získal  za 
svoju báseň prvenstvo v literár-
nej súťaži Ochrana pre požiar-
mi očami detí. Iaroslav Artyukh   

z III.B triedy sa v atletickej sú-
ťaži Čokoládová tretra umiestnil 
na 3. mieste v behu na 200 met-
rov (príprava Mgr. Peter Franko).  
Jeho sestra Vasilisa z V.B  sa v 
tej istej súťaži v behu na 300 m 
umiestnila na 7. mieste a v hode 
raketkou Vortex Nerf  sa prebo-
jovala do finále (príprava Mgr. 
T.Takáčová). Výtvarné dielko  
Egora Artiukha z 1. B z triedy, 
pod vedením  PaedDr. Ivety Mi-
lichovskej, bolo v súťaži Tiché 
správy Zeme vybrané medzi 
desať najlepších (bez určenia 
poradia) a bude sprístupnené vo 
výstavnej sále „Pod klenbami“ 
Galérie Jozefa Kollára v Banskej 
Štiavnici od 10. júna  minimálne 
do októbra 2022.

- Naša škola je z poverenia Re-
gionálneho úrady školskej správy 
v Košiciach  organizátorom troch 
okresných súťaží – Šaliansky 
Maťko (umelecký prednes poves-
tí), Hviezdoslavov Kubín (ume-
lecký prednes poézie a prózy) a 
Slávik Slovenska (spev ľudových 
piesní).  Zatiaľ čo prednes povestí 
ešte prebehol dištančnou formou, 
ďalšie dve súťaže sme po dvoch 
rokoch mohli zorganizovať pre-
zenčne. Recitátorské i spevácke 
výkony mladých talentov boli na 
vysokej úrovni. 

MEDZINÁRODNÁ CENA 
VOJVODU Z EDINBURGHU 
(SKRÁTENE DOFE)

- je komplexný rozvojový 
program, ktorý dáva mladým 
ľuďom vo veku 14 až 24 rokov 
možnosť rozvinúť svoje schop-

nosti, charakterové vlastnosti pre 
reálny život. Program podporuje 
mladých ľudí k samostatnosti, 
zdravému sebavedomiu, sociál-
nemu cíteniu. DofE funguje vo 
vyše 140 krajinách a má vyše 
60-ročnú históriu. Aj naša ZŠ 
sa už druhý rok zapája do tohto 
projektu. Po prvej „lastovičke“ 
– dnes už striebornému Erikovi 
Semanovi, máme ďalších „Do-
fákov“. Sú to deviataci – Martin 
Barta, Sofia Kačmárová, Timea 
Kováčová a Simona Sabolová. 
Všetci z nich si stanovili svoje 
vlastné ambiciózne ciele v oblas-
tiach – Talent, Šport a Dobrovoľ-
níctvo a blížia sa k úspešnému 
zvládnutiu  bronzovej úrovne. 
Školským mentorom našich Do-
fákov  je PaedDr. S. Barbušová.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

- patrí medzi priority školy.  
V každej triede od 1. ročníka trie-
dime papier a plasty. V polytech-
nickej učebni máme kontajner na 
zber použitých batérií. Pravidel-
ne na jeseň a na jar organizujeme 
školský zber papiera a vrchnákov 
z PET fliaš. V apríli pri príleži-
tosti Dňa Zeme sa vyberáme do 
okolia, aby sme ho zbavili odpad-
kov. Bohužiaľ, aj tento rok sme 
nazbierali plné vrecia. V areáli 
školy sme vysadili osem ovoc-
ných nízkokmenných stromov, 
nakoľko sme o mnohé prišli pri 
výstavbe nového pavilónu. Žiaci 
I. stupňa sa zapojili do projektu 
Moja malá záhradka. Tiež sme 
sa zapojili do výzvy ministerstva 
školstva Enviroprojekt – dažďo-
vá záhrada. Výsledok zatiaľ ne-
poznáme. 

Rok v základnej škole
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Rok ubehol ako voda a  nastal 
čas bilancovať, čo všetko sme za 
uplynulý školský rok stihli a čo 
nás ešte čaká...

V prvom polroku, ešte kon-
com prázdnin, sme si skrášlili 
školský dvor a fasádu budovy 
rozprávkovými maľbami. V sep-
tembri sme „pasovali“ našich no-
vých kamarátov, malých aj tých 
väčších, medzi nás škôlkarov.  
Na jesenné tvorenie v októbri sa 
vždy veľmi tešíme, keď si na-
zbierame veľa farebných listov 
a prírodnín. November sa niesol 
v znamení pomoci pre opustené 
zvieratká, havkáčov a mňauká-
čov, HAVKOBUS. Aj keď nám 
covidové opatrenia strpčovali 
život, na príchod Mikuláša s an-
jelom a čertom, sme sa patrične 

a veselo pripravili. To bolo to ale 
radosti. V duchu vianočných tra-
dícií, vianočnou výzdobou a ko-
ledami, sme si pripomenuli naj-
krajšie sviatky v roku – Vianoce. 
Nový rok sme odštartovali super 
karnevalom v krásnych maskách  
a navštívil nás aj snehuliak Olaf.

V druhom polroku sa nám veľ-
mi páčilo divadielko o Danke  
a Janke aj mobilné planetárium. 
Na sviatok sv. Valentína sme sa 
obliekli do červenej farby a dob-
re sme sa zabavili. Marec, mesiac 
kníh, je spojený s rozprávkami. 
Tie nám prišli prečítať nielen sta-
rí rodičia pred popoludňajším od-
počinkom, ale aj pani starostka. 
Okrem rozprávok máme radi aj 
básničky, preto sme zorganizova-
li súťaž v recitovaní básni medzi 

triedami s názvom „POVIEM TI 
BÁSNIČKU“. Deti podali skvelé 
výkony a porota to patrične oce-
nila. 

Tradične pred Veľkou nocou 
nás prekvapil aj veľkonočný 
zajačik, ktorý na školskom dvo-
re poskrýval čokoládové vajíč-
ka. Deti sa veľmi snažili nájsť 
ich čo najviac. A veru ich všetky 
vyzbierali. Keďže sú naše de-
tičky  aj „malými ochranármi“, 
tak každoročne prebieha v našej 
materskej škole aj súťaž v zbere 
papiera medzi triedami, aj me-
dzi deťmi. Súťaž sa vyhodnotí 
na Deň detí a odmeny sú lákavé. 
Morena, Morena, najprv bola 
spálená a do vody hodená! Preto-
že chceme teplú jar, odplašili sme 
zimu studenú... 

Koncom apríla sme privítali 
našich budúcich kamarátov škôl-
karov na Dni otvorených dverí. 
Vitajte, kamaráti!

Po pandemickej pauze sme 
mohli zažiť pekný hudobný kon-
cert malých talentovaných umel-
cov zo ZUŠ Medzev. Ďakujeme. 
Usilovne sme nacvičili aj kultúr-
ny program pre naše mamičky. 
V júni nás čakajú ešte Tvorivé 
dielne s rodičmi, športová Mi-
ni-olympiáda, Deň detí, Škola  
v prírode, koncoročný výlet  
a rozlúčka s predškolákmi. Veľmi 
prekne ďakujeme za spoluprácu 
PaedDr. Jane Kallovej. 
Potom hurá na prázdniny!

Autor: Bc. Irena Vargová, 
pedagogický pracovník MŠ 

Školský rok 2021/2022 v Materskej škole Lastovička

- V blízkej budúcnosti plánuje-
me vybudovanie biozáhradky, 
bylinkovej špirály, pocitového 
chodníka. V pláne je tiež ozna-
čenie všetkých stromov a kríkov  
v areáli školy.  Každý bude 
označený QR kódom,  prostred-
níctvom  ktorého získate bližšie 
informácie. 

CHARITATÍVNE ZBIERKY

- sú súčasťou výchovného pro-
cesu. Prostredníctvom nich ve-
dieme žiakov k spolupatričnosti 
a pomoci tým, ktorí to potrebujú. 
Tradične organizujeme zbier-
ku pre Úniu nevidiacich Biela 
pastelka a zbierku pre detských 
onkologických pacientov FN L. 
Pasteura v Košiciach pri príleži-
tosti Dňa narcisov. Tento rok sme 
zorganizovali aj humanitárnu 
zbierku Deti deťom na pomoc de-
ťom z Ukrajiny. Pred Vianocami  
sme sa po druhý raz zapojili do 
zbierky pre seniorov - Láskyplné 
Mikulášske balíčky.

PLAVECKÝ A LYŽIARSKY 
VÝCVIK

- tento rok to vyšlo. Koncom sep-
tembra sa nám podarilo uskutoč-
niť plavecký výcvik pre žiakov 
3. ročníkov, ako aj pre štvrtákov, 
ktorý pre covid výcvik v uplynu-
lom roku neabsolvovali.  Konal 
sa v Športovo-relaxačnom centre 
FUN v Malej Ide, kde si deti pod 
vedením skúsených inštruktoriek 
zlepšovali svoje plavecké zruč-
nosti, urobili pokroky v potápaní 
i v splývaní.

- Týždeň pred jarnými prázdni-
nami žiaci 7. a 8. ročníka absol-
vovali lyžiarsky výcvik v Tatran-
skej Lomnici. Počasie im prialo  
i snehu bolo dosť. Každý zvládol 
základy lyžovania a tí, ktorí už 
lyžovať vedeli, sa zdokonalili.

NOVÝ PAVILÓN

- Zrušenie málotriednych škôl  
v Šemši a v Nováčanoch, ako aj 
výstavba nových sídliskových 
lokalít v Malej Ide i v okolitých 
obciach boli dôvodom rastúceho 
počtu žiakov v škole, čo presiah-
lo jej  priestorové kapacity. Ne-
dostatočný počet učební obec, 
ako zriaďovateľ, v spolupráci so 
školou, vyriešila výstavbou no-
vého pavilónu s troma triedami. 
Nový pavilón má byť daný do 
užívania v septembri tohto roku. 
 
SPOLUPRÁCA 
SO ZRIAĎOVATEĽOM

- Škola by nemohla dobre fun-
govať bez úzkej spolupráce so 
zriaďovateľom. Pani starostka,  
PaedDr. Jana Kallová, ako aj 
poslanci OZ v Malej Ide sú škole 

vždy nápomocní pri riešení pre-
dovšetkým materiálno-technic-
kých problémov. V tomto škol-
skom roku vďaka tomu stojí nový 
pavilón či boli vymenené dva sta-
ré kotly, ktoré boli po životnosti, 
za nové, úspornejšie. Žiaci tak  
v triedach v zime nemrzli. Obec 
sa tiež zapojila do výzvy na za-
teplenie budov a rekonštrukciu 
striech  troch školských pavi-
lónov v hodnote cca  milión 
eur. Dúfame, že budeme medzi 
úspešnými uchádzačmi.

Autor: Mgr. Alžbeta Ličková, 
riaditeľka školy



Ukážky
tradičných
remesiel: 

ručne
vyrábané 
sviečky, 
košikári, 
hrnčiari

17:00

Súťaž 
vo varení 

kotlíkových 
jedál

19:00
Kúzelník 

Gabi

Projekt je
spolufinancovaný
Košickým
samosprávnym
krajom.

Pozývame Vás na

20:45

Futbalový zápas na futbalovom ihrisku
4. júna  

Športové súťaže: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, mariáš
Súťaž vo varení kotlíkových jedál

11. júna  

Zábavný program pre deti s kúzelníkom Gabim

Vyhodnotenie športových súťaží

Slávnostné otvorenie

Prezentácia kultúrneho programu obcí z mikroregiónu Rudohorie

Modelovanie balónov s kúzelníkom Gabim 

ŠČAMBA 

PETER BIČ PROJECT

DYNAMIX 

17:00

9:00

10:00

13:00

14:00

14:30

16:00

17:00

20:45

19:00

22:00 Disco - DJ Bela 

4. Festival
Rudohoria

DNI OBCE MALÁ IDA 11. júna 2022
a Festival remesiel Rudohoria 
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Obyvateľov obce Malá Ida pozývame na guláš v čase od 13.00 do 16.00 hod.


