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Milí spoluobčania,
v závere môjho príhovoru mi dovoľ te zaželať Vám krásne a požehnané vianočné 

sviatky, nech vo Vašich srdciach i príbytkoch prebýva radosť z narodenia 
Ježiška. Nech Vás na každom kroku sprevádza láska, dobro a milé slovo. 

Nech  pocit spolupatričnosti a magické čaro rodinného krbu nikdy nevyprchá. 
Zároveň Vám želám šťastný, veselý a úspešný nový rok 2023.

S úctou starostka obce

Jana Kallová

Vážení spoluobčania!
Volebné obdobie 2018-2022  na mojom poste starostky obce rýchlo uplynulo. 
Tak, ako to chodí v živote každého človeka, boli naplnené krásnymi okamihmi 
i krušnými chvíľami. Museli sme sa „popasovať“ s nepredvídanými situáciami. 

Počas nich som absolvovala náročnú školu – školu života. 29. októbra 2022 
ste svojimi hlasmi zhodnotili moje štvorročné úsilie.

Dostala som od Vás „vysvedčenie“, s ktorým som spokojná. Vyše 80 percentami 
hlasov ste rozhodli, že i naďalej budem Vašou starostkou. Chcem sa Vám 

všetkým úprimne poďakovať za prejavenú dôveru. Naozaj si to veľmi vážim 
a budem sa snažiť Vás nesklamať. Ďakujem všetkým občanom, 

ktorí si našli čas a prišli k volebným urnám. 

Plne si uvedomujem, že na splnenie svojho volebného programu budem tak, 
ako v predchádzajúcich obdobiach, potrebovať Vašu pomoc a podporu. 
Iba spoločnými silami dokážeme budovať a rozvíjať našu obec aj naďalej. 

Verím, že mi budete i naďalej nápomocní. Som otvorená každému dobrému 
nápadu, návrhu, myšlienke. Rada si ich vypočujem a ak to bude možné, 

uvediem do života. 

Osobitne chcem zablahoželať novozvoleným poslancom. Staronovým chcem 
vysloviť svoje poďakovanie za pomoc a spoluprácu v uplynulom štvorročnom 
období a vysloviť nádej, že tomu tak bude i naďalej. Novým zasa popriať veľa 
dobrých nápadov a chuti do práce. Verím, že spolu vytvoríme výborný tím, 

ktorý  dokáže  prijímať správne rozhodnutia a zrealizovať stanovené ciele, aby 
sme spoločne prispeli ku krajšiemu vzhľadu  obce a k lepšiemu životu jej 

obyvateľov.



Vážení občania,
chcem sa poďakovať za všetky hlasy odovzdané v októbrových komunálnych 

voľ bách, a to nielen vo svojom mene, ale aj v mene všetkých ostatných zvolených 
poslancov.

Vážime si vašu podporu a prejavenú dôveru. Funkcie sa ujmeme s vážnosťou, 
zodpovednosťou a s úprimnou snahou dosiahnuť čo najviac zo stanovených cieľov. 

Zároveň vám v tomto predvianočnom období želáme pokoj a pohodu v rodine, 
medzi priateľmi, zdravie, lásku a nový rok nesúci sa v znamení viery 

a nádeje v lepší život.

Autor: Bc. Dominika  Mondryová
POSLANKYŇA OZ MALÁ IDA 

Pokojné vianočné sviatky,
šťastný a úspešný

nový rok 2023 želá
starostka obce

a kolektív zamestnancov
Obecného úradu



ZA STAROSTKU OBCE BOLA ZVOLENÁ 

PaedDr. Jana Kallová s počtom platných hlasov 764

ZÁSTUPCOM STAROSTKY 
PRE NASLEDUJÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE BOL MENOVANÝ

Mgr. Miroslav Kseňák

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OZ

Kultúrna komisia - Predseda:     Miroslav Kseňák, Mgr.       

Finančná a sociálna komisia - Predseda: Dominika Mondryová, Bc.

Komisia pre šport, životné prostredie
a ochranu verejného poriadku - Predseda:

Marek Petriľák, Bc.

Komisia pre výstavbu - Predseda: Ľubomír Fabian

Ľubomír Fabian                  4532

Dominika Mondryová, Bc.        4133 Marek Petriľák, Bc.          4064

391Tomáš Olšavský, Ing.     5 Richard Menzel, Mgr.      3226

Anita Kretovičová, Ing.      3147

Miroslav Kseňák, Mgr.       4961

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 

OBCÍ 29. OKTÓBRA 2022, V PORADÍ PODĽA POČTU 
ZÍSKANÝCH PLATNÝCH HLASOV. 

Členovia: Marta Uhaľová, Beáta Bordigová, PaedDr. Beáta Kseňáková,

Mgr. Alžbeta Ličková, Mária Pódová, Helena Timko, Valéria Janočková 

Členovia:  Ing. Anita Kretovičová, Mgr. Richard Menzel

 

Členovia:  Ing. Tomáš Olšavský, Ing. Zuzana Tomaščiková, 

Mgr. Katarína Kvaková 

 

Členovia:   Ing. Miroslav Kseňák, Ing. Jana Lopatníková, PhD., Ing. Tomáš Olšavský



“
– presne týmto heslom sa riadime 
u nás v Materskej škole Lastovička. 
Pozdraviť, poprosiť, poďakovať, ko-
munikovať, vedieť správne stolovať, 
zvládať sebaobslužné činnosti  
a príprava na nástup do základnej 
školy, to je pre nás „gro“ všetkého, 
čo deťom do života chceme dať.  

Aj vysoký záujem o našu materskú 
školu je dôkazom toho, že sa deťom 
venujeme naplno a s láskou. 

Tento školský rok sme začali  
veršíkmi: „Milá babka, milý ded-
ko, znamenáte  pre mňa všetko“ – 
privítali lastovičky svojich star-
kých na programe pri príležitosti 
obkóbra - mesiaca úcty k starším.

Sme radi, že sme prispeli k vytvore-
niu peknej atmosféry programom 

a darčekmi, ktorými sme tak mohli 
vyjadriť úctu a vďaku naším starým 
rodičom.

V novembri naše najstaršie deti 
oficiálne pasovali nových škôlka-
rov, pripravili si pre nich pekný 
program, ktorý „kráľ“ a „kráľovná“ 
zavŕšili pasovaním a odovzdávaním 
pasovacieho dekrétu. Tak ako každý 
rok, aj tento sme odštartovali pla-
vecký výcvik vo FUN Malá Ida pre 
deti druhého a tretieho ročníka.

Pred jesennými prázdninami prišli 
deti do materskej školy preoblečené 
za strašidlá, kostry, čarodejnice, 
ježibabky, či pavúčice a začala sa 
detská halloweenska párty. Stra-
šidielka boli veľmi milé a preto sa 

nikto nebál, ani neplakal. Okrem 
párty, na ktorej sa deti „vybláznili“, 
sa vyrezávali tekvice a vyrábali rôz-
ne halloweenske chuťovky. Deťom 
sa to veľmi páčilo a aj preto sme sa 
rozhodli toto podujatie realizovať 
každoročne.

Okrem plánovaných aktivít našej 
materskej školy k nám chodia rôzne 
divadielka, predstavenia, či prenos-
né planetáriá. 

Kto sa na Vianoce teší viac ako deti? 
V materskej škole sme toto predvia-
nočné adventné obdobie venovali 
rôznym zaujímavým tvorivým  
i slávnostným aktivitám, ktorými 
sme deťom spríjemňovali čakanie 
na tieto krásne dni. V úvode zimy 
našu materskú školu navštívil Mi-
kuláš s jeho pomocníkmi, ktorých 
deti privítali milými básničkami  
a piesňami. Odmenou za ich usilov-
nosť boli vytúžené sladké balíčky. 

Čarovné predvianočné obdobie 
vždy vrcholí vianočnou besiedkou 
v kultúrnom dome, na ktoré sa deti 
poctivo pripravujú. Potešia ním 
všetkých svojich blízkych a navodia 
tú správnu vianočnú atmosféru. 

Za spoluprácu veľmi pekne ďakuje-
me pani starostke PaedDr. Jane  
Kallovej, ktorá sa pravidelne zúčast-
ňuje na našich akciách a samozrej-
me rodičom za ich trpezlivosť  
a ústretovosť.

Tešíme sa, čo nám prinesie rok 
2023 a všetkým prajeme krásne 
vianočne sviatky plné pohody, lásky 
a šťastný nový rok. 
  

Mgr. Martina Uhaľová

V našej škôlke Lastovička...

Deti sú naša 
budúcnosť



Otvorenie školského roka

5. septembra sa po dvojmesačnej 
prázdninovej prestávke opäť otvori-
li brány školy pre žiakov našej školy. 
Tento deň bol pre nás výnimočný 
dvojnásobne, pretože v exteriéri 
školy pribudol nový pavilón. Ten 
bol slávnostne otvorený spoločne  
s nadchádzajúcim školským rokom. 
Ceremóniu za účasti pani starostky 
obce PaedDr. Jany Kallovej  
a ďalších ctených hostí a rodičov  
otvorila slávnostným príhovo-
rom riaditeľka školy Mgr. Alžbeta 
Ličková. Samotnému prestrihnutiu 
pásky na novom pavilóne predchá-
dzal program, na ktorom nechý-
bali recitačné, hudobné a tanečné 
talenty z radov našich žiakov. Do 
krásnych nových priestorov zasadli 
naši najmladší – prváci v sprievode 
rodičov.  Želáme im, aby radosť  
z ich výnimočného prvého dňa im 
vydržala po celý školský rok!

Školská knižnica

Kvôli covidu bola školská knižnica 
dva roky zatvorená. Skalní fanú-

šikovia čítania sa nevedeli dočkať, 
kedy si budú môcť vypožičať ďalšiu 
zaujímavú knihu. Stalo sa tak 26. 
októbra, kedy bola v priestoroch 
nového pavilónu uvedená do pre-
vádzky vynovená školská knižnica. 
Pre žiakov a pedagógov školy sú 
výpožičky zdarma, a to každú 
stredu od 12:30 do 14:00 hod., prí-
padne aj v inom čase podľa dohody 
s vedúcou knižnice Mgr. Jankou 
Zuštinovou.

DOČIÍTANIA, PRIATELIA!!!

Zbierka školských pomôcok 

Aj tento školský rok 2022/2023 
sme hneď v septembri odštartovali 
Zbierku školských pomôcok. Naša 
výzva na darovanie radosti školá-
kom z rodín, v ktorých chýbajú fi-
nancie, sa stretla s pochopením tak 
u žiakov, rodičov i pedagógov, ktorí 
darovali funkčné školské pomôcky. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli 
vytvoriť pre iné deti prostredie,  
v ktorom im nebude chýbať ce-
ruzka, pero, zošit či školská taška. 
Organizačne zbierku zastrešovali 

sestra Patrícia, teda Mgr. Mária Tr-
novská a PaedDr. Stela Barbušová.

Biela pastelka             
                                                                                               
Lásku na prvý pohľad vnímajú nevi-
diaci a slabozrakí dotykom, sluchom 
či nádychom. Každoročne v jeseni 
sa zapájame do verejnej zbierky 
Biela pastelka. Výťažkom  
z nej chceme podporiť tých, ktorým 
nebolo dopriate vidieť všetky krásy 
tohto sveta očami. Nebolo tomu 
inak ani tento rok. Do pokladničiek 
s logom Bielej pastelky sa vyzbiera-
lo celkovo 196 eur, ktoré poputovali 
na účet Únie pre nevidiacich  
a slabozrakých. 

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štras-
burgu sa 26.septembra oslavuje 
Európsky deň jazykov. Pri tejto 
príležitosti sa  žiaci siedmeho až 
deviateho ročníka zúčastnili diva-
delného predstavenia v anglickom 
jazyku  pod názvom Posledné 
prianie. Preverili  si tak svoju zna-
losť angličtiny a zároveň si odniesli  
príjemný umelecký zážitok. 

Noc výskumníkov

Dňa 30.9.2022 sa žiaci 9.A  zú-
častnili zážitkového vyučovania 
„Noc výskumníkov“ v OC Optima  
Košice. V jednotlivých náučných 
stánkoch si vyskúšali experimenty 
z matematiky, fyziky aj chémie, 
spoznali svet materiálov, minerálov 
aj tajomný svet neurónov. Zabávali 
sa s vákuom, supravodivosťou  

Život v našej základnej škole  
plný aktivít



a robotikou. Zapojili sa aj do ma-
tematickej súťaže, v ktorej obsadili: 
Tadeáš Palko 2.miesto a Matúš 
Palko 4.miesto. Najviac ich však 
zaujali stánky so živými zvieratami. 
Hady a šváby sa ocitli na žiackych 
krkoch a rukách; húsenice a červíky 
aj v niektorých žiackych žalúdkoch. 
Zážitkové vyučovanie splnilo svoj 
účel, zážitkov bolo naozaj dosť.

Plavecký výcvik

Koncom septembra naši šikovní 
tretiaci absolvovali plavecký výcvik 
v príjemnom prostredí Relaxačno - 
športového centra FuN v Malej Ide, 
za pomoci skúsenej pani trénerky. 
Niektorí žiaci si svoje plavecké 
zručnosti zdokonaľovali, iní sa s 
plávaním zoznamovali. Všetci si 
však užili chvíle plné zábavy  
a srandy. Každý deň na žiakov čaka-
li rôzne vodné aktivity s vodnými 
pomôckami, súťaže v plávaní, ako aj 
hry na potápanie. Mokré vysved-
čenie si za svoju snahu a usilovnosť 
zaslúžili všetci.

Jesenné účelové cvičenie

7.10.2022 po dvojročnej covidovej 
prestávke sa uskutočnila praktická 
časť účelového cvičenia Ochrana 
človeka a prírody pre žiakov   
2. stupňa. Po  nácviku evakuácie  
z budov školy si žiaci  na jednotli-
vých stanovištiach overili a precvi-
čili svoje vedomosti nadobudnuté  
v teoretickej časti.

1. stanovište – Civilná ochrana 
– žiaci si museli splniť  testové za-
danie a porozmýšľať, čo by si určite 
nevzali do evakuačnej batožiny.                                                                                                      
2. stanovište – Zdravotná prípra-
va – žiaci mali za úlohu po-
skytnúť okamžitú pomoc zrane-
nému pri zlomenine/krvácaní.                                                                                                                      
3. stanovište – Dopravná výcho-
va – preverila znalosti z cestnej 
premávky, dopravné značky 
ako aj povinnej výbavy cyklistu.                                                                                                                                        
 4. stanovište – Pohyb a pobyt  
v prírode – žiaci riešili topografické 
a orientačné cvičenia. Pracovali  
s buzolou, mapou a ich úlo-
hou bolo zistiť svetové strany 
a orientovať sa v prírode po-
mocou prírodných úkazov.                                                                                                           
5. a 6. stanovište  preverilo  fyzickú 
kondíciu žiakov  v prekážkovom 
behu a hode na cieľ.

Ponožkový október

Aj tento rok sa naša škola zapojila 
do charitatívnej zbierky „Ponožko-
vý október“. Je to akcia, ktorú sme 
na Slovensku prebrali z anglicky 
hovoriacej krajiny, kde sa nazýva 
SOCKTOBER (sock – ponožka, 
october – október). Zmyslom tejto 
aktivity je pred zimným obdobím 
vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. 
Veľa týchto ľudí žije na ulici a pre-
súva sa pešo. Vedeli ste, že na vznik 
omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí  
 

30 minút? Zistilo sa, že charity za-
bezpečujú takýmto ľuďom obleče-
nie i obuv, ale taká drobnosť, akou 
sú ponožky, sa medzi darovanými 
položkami nájde len málokedy. 
Ponožky pritom chránia pred chla-
dom, infekciami, uľahčujú takýmto 
ľuďom chôdzu za pomocou. Nie na-
darmo aj Švejk hovorieval „To chce 
klid a nohy v teple.“ V duchu hesla: 
„Ponožkám zdar a ponožkovému 
októbru zvlášť!“ sme vyzbierali 40 
párov ponožiek. Ďakujeme všetkým 
darcom.

Október – Mesiac úcty k starším

Október už tradične slávime  ako 
Mesiac úcty k starším. Mesiac,  
v ktorom si  pripomíname, akí 
drahí sú pre nás naši starí rodičia, 
ako ich ľúbime a ctíme.  Malým 
darčekom, kresbami ich portrétov 
a ich výstavkou v kultúrnom dome 
vnúčatá poďakovali za ich starostli-
vosť a lásku. Nechýbal ani kultúrny 
program.  Tanečné vystúpenie 
mladších i starších dievčat a hra 
na akordeóne Tobiáša Kalla boli  
prejavom  vďaky za ich starostlivosť 
a nekonečnú lásku.

Deň bez auta je prínosom

- je menej plynov v ovzduší, menší 
počet jazdiacich áut v mestách... 
Aspoň v tento deň by sme si mali 
zvoliť inú alternatívu cestovania 
- bicykel, chôdzu, hromadnú pre-
pravu… Tak, ako to urobili mnohí 
žiaci a pridali aj krásny obrázok či 
básničku.

Peťko s Jankom korčule
obuli si po škole,

preteky si odpískali,
s bicyklom sa naháňali,

na bezpečnosť - pozor dali.

Autor: Matúš Kožej, 2. B



Týždeň zdravej výživy 

V týždni od 17. 10. 2022 do 21. 10. 
2022 sa uskutočnil týždeň zdravej 
výživy. Vyučujúce techniky a tried-
ne učiteľky pripravovali v školskej 
kuchynke so žiakmi zdravé pokrmy. 
Aj z domu si  žiaci doniesli množ-
stvo zdravých nátierok, šalátov  
a koláčikov. Na 1. stupni prebiehala 
v triedach súťaž o najkrajšie jablko. 
Niektoré mamičky napiekli zdravé 
koláče – mrkvové, tekvicové, jabl-
kové… Okrem jabĺk žiaci ochut-
návali aj rôzne ovocie zo záhrad 
– hrušky, hrozno, slivky… Všetkým 
veľmi chutilo.

Celoslovenské testovanie pohybo-
vých predpokladov – 3. ročník

18. októbra sa školská telocvičňa 
premenila na testovacie stredisko 
pohybových zručností a športových 
daností našich tretiakov. Pod vede-
ním pána učiteľa Mgr. Petra Franka 
a aktívnej asistencie šikovných de-
viatakov začali  v telocvični  padať 
športové výkony hodné olympiády. 
Člnkový beh, Bíp test, Vlajková na-
háňačka či Skok do diaľky z miesta 
sú len zlomkom toho, čo tretiaci 
poctivo a svedomito  v tento deň 
odcvičili. A že športová atmosféra  
bola výborná, o tom svedčia úsme-
vy žiakov na fotografiách.

Deň duševného zdravia

V roku 1991 Svetová federácia 
za duševné zdravie vyhlásila 10. 
október za Svetový deň duševného 
zdravia. O tom, čo to vlastne dušev-
né zdravie znamená, čo prispieva  
k duševnej pohode a ako si ho chrá-
niť, sa žiaci celý október rozprávali 
v rámci individuálnych psycholo-
gických a špeciálnopedagogických 
intervencií. Tejto téme sa veno-
vali aj pani učiteľky na hodinách  

náboženskej výchovy, anglického 
jazyka a výtvarnej výchovy. Modrý 
kvietok nezábudky je symbolickým 
vyjadrením krehkosti duševného 
zdravia a vyzýva ľudí nezabúdať, 
že bez duševného zdravia nemôže 
existovať ani fyzické zdravie, a preto 
sme si pomohli priblížiť tento deň 
aj výtvarne, vďaka čomu vznikli 
krásne detské výtvory.

Medzinárodný deň proti šikano-
vaniu a násiliu v škole

Členské štáty UNESCO vyhlásili 
prvý novembrový štvrtok za Medzi-
národný deň proti násiliu a šika- 
novaniu v škole. Keďže naša škola 
aktívne bojuje proti akýmkoľvek 
prejavom šikanovania a kyberšikany, 
rozhodli sme sa pri tejto  príležitosti 
prejaviť našu nevôľu voči týmto 
negatívnym javom. Vo štvrtok 3. 
novembra  sa žiaci a učitelia obliekli 
do modrých farieb na protest proti 
šikanovaniu a na znak rovnosti me-
dzi nami všetkými. Žiaci pomocou 
informačných letákov v triedach  
dostali info o tom, aké formy môže 
mať šikanovanie, ako sa k nemu 
postaviť a na koho sa môžu obrátiť  
v prípade potreby.

NAŠE ÚSPECHY
Beach volejbal – majstrovstvá SR

Pod vedením Mgr. Miroslava An-
drássyho sa žiaci našej školy Matúš 
Potočňák (7.A), Matej Stanko (7.B) 
a Tobias Novotný (8.A) zúčastnili 
FINÁLE Majstrovstiev Slovenska. 
Na finálovom turnaji Majstrovstiev 
SR v plážovom volejbale obsadila 
výborné 3.miesto v konkuren-
cii družstiev z celého Slovenska 
dvojica Matúš Potočňák a Tobias 
Novotný (8.A). Proti Majstrom SR 
aj strieborným medailistom odo-
hrali vyrovnané zápasy a podľahli 
im až v rozhodujúcich 3. setoch. 
Matejovi Stankovi so spoluhráčom 
Cyrilom Zatopokom z Prešova sa 
ušla „zemiaková“ medaila a obsadili 
konečné 4.miesto.

iBobor

Aj tento školský rok sa žiaci našej 
školy zúčastnili medzinárodnej 
súťaže iBobor.  V týždni od 7.11.  
do 11.11. súťažili v štyroch kategó-
riách a dosiahli krásne výsledky.



Mikuláš a čerti
v Malej Ide

Kategória Kadet (8. a 9. ročník) 
– 21 úspešných riešiteľov, najlepší 
výsledok: Bianka Farkašová z IX.A
Kategória Benjamín (6. a 7. ročník) 
– 7 úspešných riešiteľov, najlepší 
výsledok: Karolína Bačová a Klau-
dia Jusková zo VII.B
Kategória Bobrík (4. a 5. ročník) 
– 11 úspešných riešiteľov, najlepší 
výsledok: Barbora Szántóová z V.A
Kategória Drobci (2. a 3. ročník) 
– 2 úspešní riešitelia, najlepší výsle-
dok: Gabriela Dučaiová z III.A.

Cena Andreja Chudobu

CENA ANDREJA CHUDOBU je 
celoštátna literárna súťaž určená 
žiakom základných a stredných 
škôl i dospelým – začiatočníkom v 
literárnej tvorbe. Poslaním súťaže je 
rozvoj vlastnej tvorby v podobe po-
ézie a všetkých prozaických žánrov 
s cieľom podporovať rozvoj talentov 
a umožniť im prezentovať sa. 

Žiačka VII.B triedy, Darja Mačin-
gová, získala v 14. ročníku tejto 
celoslovenskej literárnej súťaže 
2. miesto v I. kategórii – poézia 
spomedzi 67 príspevkov. Srdečne 
blahoželáme!

DECEMBROVÉ  
AKTIVITY

Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?

V tomto predvianočnom čase sa 
naša škola opäť zapája do celoslo-
venského projektu „Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok“, 
ktorý  spája generácie ľudí po 
celom Slovensku a stáva sa milou 
vianočnou tradíciou. Cieľom je 
potešiť neznámeho seniora žijúceho 
v zariadení pre seniorov, prípadne 
osamelo vo vlastnej domácnosti. 
Veľká väčšina ľudí žijúcich v zaria-

deniach nemajú žiadnych príbuz-
ných, prípadne sa nestretávajú, a 
preto práve tento darček môže byť 
ich darčekom jediným a občas i 
posledným.

V decembri sa žiaci môžu tešiť na:

* prekvapenia ukryté v adventnom 
kalendári, * príchod Mikuláša, 
* návštevu bábkového divadla - 
prváci, * mobilné planetárium, * 
vianočnú akadémiu pre školu  
i obec, * vianočné posedenie v trie-
de... * Súťažiť sa bude o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu triedy... atď. 

Skrátka, život v našej škole je po-
čas celého roka bohatý a pestrý. 
***
Všetkým čitateľom prajeme krás-
ne a požehnané vianočné sviatky.

Žiaci a pracovníci ZŠ Malá Ida



Poslaním všetkých dobrovoľných 
hasičských zborov je poskytovať 
nezištnú pomoc tým, ktorí to 
najviac potrebujú. Ani my sa týmto 
od iných nelíšime. Sme skupina 
správnych mladých ľudí, ktorí sú 
pripravení našim občanom pomôcť 
kedykoľvek to potrebujú. Nuda? Tú 
my nepoznáme. Činnosť DHZO 
Malá Ida je pestrá a stále sa niečo 
deje. 

Ako viete, začiatok roka 2022 sa 
ešte stále niesol v duchu proti-
pandemických opatrení, no nás to 
nezastavilo. V spolupráci s obcou 
sa nám podarilo potešiť nielen deti, 
ale aj dospelých vytvorením ľadovej 
plochy na multifunkčnom ihris-
ku. Pravidelne sme sa starali o jej 
údržbu a plynulý chod klziska.

Celoročne sme pomáhali pri čistení 
studní a kanálov. V areáli materskej 
školy sme zavlažovali novozalo-
žený trávnik. Suché obdobia bez 
zrážok spôsobili viaceré vznietenia 
porastov. Absolvovali sme niekoľko 
výjazdov k väčším požiarom. Vo 
Veľkej Ide sme pomáhali DHZO 

Čečejovce uhasiť trávnatý porast. 
Absolvovali sme aj niekoľkohodino-
vý nočný výjazd k požiaru lesa  
v Malej Lodine v spolupráci  
s HaZZ. Podarilo sa nám aj uhasiť 
tlejúci strom po búrke v lese Dúbra-
va, čím sa podarilo predísť lesnému 
požiaru. Pri miestnej pekárni sme 
zase odstránili strom vyvrátený po 
búrke. V čase vypuknutia vojny 
na Ukrajine sme boli prizvaní na 
pomoc ukrajinským utečencom 
na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké. 

Neodmysliteľnou súčasťou našej 
práce je aj pomoc pri organizovaní 
kultúrnych, spoločenských aj špor-
tových podujatí v obci  ako stavanie 
Mája, príprava a zapálenie vatry 
SNP, penová show na Deň detí, 
letný futbalový kemp a Cyklistické 
preteky Okolo Slovenska 2022. Pri 
príležitosti  Dní obce Malá Ida a 4. 
Festivalu Rudohoria sme usmerňo-
vali dopravu, osadili sme dočasné 
dopravné značenie a vytýčili par-
kovisko pre návštevníkov. Prevede-
ním hasičskej techniky a rôznymi 
súťažami sme zase potešili deti 

počas podujatia Letné kino.  Ako 
každý rok aj tentokrát sme osadili 
a vyzdobili vianočný stromček pri 
kultúrnom dome. 

Rok 2022 bol pre DHZO Malá Ida 
mimoriadne významný. Rekon-
štrukcia a nadstavba budovy po-
žiarnej zbrojnice bola zavŕšená jej 
slávnostným otvorením a posväte-
ním. Na priečelí budovy sa vyníma 
socha sv. Floriána – patróna hasičov 
a ochrancu pred ohňom. 

Všetky DHZO sa musia neustále 
vzdelávať. Každoročne preto naši 
členovia absolvujú niekoľko  doš-
koľovacích kurzov. Prínosnou bola 
aj účasť na taktickom cvičení pri 
úniku nebezpečného plynu, chlóru, 
kde sme asistovali HaZZ Šaca. 

Rok 2022 sa pomaly chýli ku koncu 
a my sa už spoločne tešíme na nové 
výzvy, ktoré nám prinesie ďalší rok. 

Autor: Bc. Marek Petriľák
Člen DHZO Malá Ida a poslanec 

OZ Malá Ida

DHZO Malá Ida



Do súťažnej sezóny 2022/2023 boli 
prihlásené družstvá U10 a U11 pod 
vedením Anny Marty Hricovej  
a Petra Biroša. Prípravku od 6 ro-
kov vedie Jakub Pačai. Po jesennej 
časti figurujú oba tieto tímy na 
prvom mieste. Za to im patrí veľká 
vďaka. Sme pyšní na to, že zvidi-
teľňujú obec. Vďaka trénerom a 
mladým hráčom sa nám formuje 
mladá talentovaná reprezentácia  
TJ Družstevník Malá Ida. 

Družstvo U15 pod vedením Slavo-
míra Albrechta je tiež úspešné.  
V roku 2021 bolo zapojených 50 
detí. V roku 2022 sa ich počet ešte 
navýšil. Z toho je zrejmé, že deti 
chcú hrať a viesť aktívny životný štýl.

Mužstvo dospelých po obmene 
funkcionárskych, trénerských  
a hráčskych postov, pod vedením 
Jozefa Fabiana figuruje po jesennej 
časti na I. mieste VI. ligy Košic-
ko-Gemerskej. Cieľ, ktorý  sme si 
stanovili pred začiatkom sezóny 
sme dosiahli, za čo nášmu mužstvu 
ďakujeme a veľmi si ich prístup 
ceníme.

TJ Družstevník Malá Ida v spolu-
práci so starostkou obce, PaedDr. 
Janou Kallovou, zorganizoval aj ten-
to rok futbalový kemp a I. ročník 
Memoriálu Ing. Jozefa Hrica. Náš 
tím U11 obhájil  prvenstvo nultého 
ročníka. 

Počas letných mesiacov sa nám 
podarilo obnoviť trávnatú plochu. 
Stálo to veľa práce a námahy najmä 
zo strany  pána Milana Semana 
a Rudolfa Semana. Vďaka nim sa 
obec zviditeľnila aj v iných futbalo-
vých kluboch.

Na záver by sme sa chceli poďa-
kovať aj  všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa vo svojom  voľnom čase 
podieľajú na organizovaní futbalo-
vých zápasov a podujatí. Veľmi si 
to vážime a ceníme. Veríme, že po 
týchto výsledkoch nás budete naďa-
lej podporovať a povzbudzovať.

Autor: Vedenie TJ Družstevník
Malá Ida

TJ Družstevník

Pri príležitosti osláv Dní obce 
Malá Ida a 4. Festivalu Rudohoria 
sa v sobotu, 11. júna 2022, v areáli 
Tenisového klubu Golden Dogs 
uskutočnil tenisový turnaj hráčov  
z našej obce. 

Triumfoval na ňom domáci mata-
dor Peter Čulka, ktorý v pavúkovej 
časti turnaja zdolal postupne celý 
rodinný klan Semanovcov. 

Vo štvrťfinále porazil Ľuboša,  
v semifinále jeho bratranca Daniela 
a vo finále nedal šancu Ľubošovmu 
bratovi Markovi Semanovi. 

Všetkým tenistom ďakujeme  
za účasť a nadšené výkony.

Autor: Branislav Lacko

Tenisový Klub Golden Dogs



Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok

3 1 .  D E C E M B R A  2 0 2 2

v  Ku l t ú r n o m  D o m e
v  M a l e j  I d e

Z A Č I AT O K :  1 9 : 3 0  H O D.
V S T U P N É :  1 5 € /pá r

Rezervácie na tel.č.: +421 911 922 022

Opäť po roku sme uroboli radosť 
našim seniorom nad 80. rokov  
a osamelo žijúcim, a to vďaka pro-
jektu „Koľko lásky sa zmestí  
do krabice od topánok“. Poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa do 
projektu zapojili, vrátane žiakov  
a kolektívu tunajšej základnej školy, 
pani Monike Forraiovej a členom 
dobrovoľného hasičského zboru 
našej obce za pomoc pri doručova-
ní darčekov.



OHŇOSTROJ

1. JANUÁRA

STAROSTKA OBCE 
A POSLANCI OZ V MALEJ IDE 

VÁS POZÝVAJÚ NA

Privítanie 
Nového roka
STAROSTKIN 

PUNČ

ŠTART O 16:00 HOD. 

NA FUTBALOVOM IHRISKU

 2023



STAROSTKA OBCE 

A KULTÚRNA KOMISIA OZ V MALEJ IDE 

VÁS POZÝVAJÚ NA

V RÍMSKO-KATOLÍCKOM KOSTOLE 

V MALEJ IDE



V KULTÚRNOM DOME V MALEJ IDE

REZERVÁCIE: 055 / 69 70 112

DO TANCA HRÁ SKUPINA SONIC A Dj B.B.
ZAUJÍMAVÝ KULTÚRNY PROGRAM 

FOTOKÚTIK - 1 x FOTO NA PÁR V CENE



STAROSTKA OBCE 
A KULTÚRNA KOMISIA V MALEJ IDE

 VÁS POZÝVAJÚ NA

19. FEBRUÁR 2023 O 16:00 HOD.

Z A B Í J A Č K O V É H O D Y


