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Z PRACOVNÉHO STOLA STAROSTU

Milí spoluobčania,
držíte v rukách posledné číslo našich
noviniek v roku 2021. Celý tento rok
bol poznamenaný pretrvávajúcou pandémiou. Prežívame nepoznané a náročné situácie nielen vo verejnom živote a
práci, ale aj doma, v rodinách. Máme
prirodzený strach z nepoznaného a bojíme sa o svojich najbližších. Ako sa hovorí, zlých správ pribúda a dobrých je
čím ďalej, tým menej a menej. Večerné

správy začínajú počtom nakazených,
chystaným zdražovaním alebo „aspoň“
ničivým tornádom niekde v Amerike.
Mali by sme si radšej všímať obrovské nasadenie zdravotníkov, pracovníkov školstva, zamestnancov obchodov
so základnými potrebami a tak by som
mohol pokračovať... Cítim povinnosť
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri
testovaní na Covid-19, ktoré sa konalo
víkend čo víkend počas troch mesiacov.

Vďačný som aj mobilným očkovacím
tímom, vďaka ktorým sa zatiaľ u nás
uskutočnili tri očkovacie kolá. Oceňme
a vážme si zodpovednosť a solidárnosť.
Prežívame obdobie, ktoré je pre nás
veľkou skúškou. Verím, že z nej vyjdeme posilnení, múdrejší, odvážnejší a
predovšetkým ľudskejší.Ďakujem všetkým za Vašu podporu, priazeň a spoluprácu. Do nového roka 2022 vykročme
s novou nádejou.
Štefan Petrík
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SMÚTOČNÉ
„Zapadlo slnko v živej nádhere.
Ani som nemal čas
na niečo sa ho pýtať.
Večerný hosť
mi klope na dvere.
A hovorí, že nebude už svitať.“

Milan Rúfus

Zapadlo slnko...
Už druhý rok sa celý svet a s ním
aj my boríme s ťažkou pandémiou koronavírusu. Spočiatku sme
neblahý vývoj sledovali iba v
televízií, ale postupne sa nás jej
hrôzy dotýkali stále viac a viac.
Stratou našich najbližších.
Medzi nimi sú aj naši priatelia
z Košťan nad Turcom. Dňa 29.
októbra 2021 nás zasiahla smutná správa, že vo veku 55 rokov
podľahol na následky tohto
zákerného ochorenia aj starosta
družobnej obce Ing. Marián
Bunganič. Naše priateľstvo

rozvíjal už druhé volebné obdobie. Posledné medzinárodné
stretnutie košťancov sa konalo
práve v Košťanoch nad Turcom.
Pandémia pozastavila naše stretnutia, ale ani by sme si nepomysleli, že navždy prekazí naše
osobné stisky rúk s pánom starostom Bunganičom. Za našu obec
sa s ním bol naposledy rozlúčiťna
tamojšom cintoríne pán starosta
Ing. Štefan Petrík s manželkou,
lebo covidová situácia zabránila
účasti na pohrebných obradoch
viacerým priateľom.

Ďalšiu hlbokú ranu do našich
priateľstiev vryla opäť smutná
správa. Roman Leško, dlhoročný člen obecného zastupiteľstva,
nás v piatok 10. decembra 2021
navždy opustil vo veku nedožitých 46 rokov. Bol aktívnym poslancom od roku 2010, predsedom Komisie na vyhodnocovanie
cenových ponúk, členom Rady
školy ZUŠ vo Valalikoch. Priateľ,
poslanec - človek nesmierne
húževnatý a pracovitý. Precízny,
plný elánu a obetavosti nielen
pre vlastnú rodinu, ale aj pre

všeobecné dobro, keď vlastnými
rukami prispel k rekonštrukcii našej materskej školy.
Poslednej rozlúčky sa na cintoríne v časti Bernátovce okrem
rodiny a priateľov zúčastnili aj
členovia Obecného zastupiteľstva vo Valalikoch. Uvedomujeme si, že každý je nahraditeľný,
ale Roman patril k tým, ktorých
bude veľmi ťažké nahradiť.
Obec Valaliky v zastúpení starostu obce vyslovuje hlbokú a
úprimnú sústrasť najbližším príbuzným. Pokoj ich dušiam!

SPOMÍNAME...
Šarlota Horváthová, Paulína Hudáková, Imrich Jakab,
Peter Leško, Ondrej Maršalek, Jozef Szilágyi, Marta
Ridillová, Roman Leško, Augustín Zubko, Iveta Palko-

vá, Milada Výhonská, Anna Ceľuhová, František Sajko,
Ladislav Lacko, Štefan Petrík
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaliky
V novembri sa uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva dvakrát. Na prerokovanie bohatý
program čakal poslancov dňa
3.11.2021.

Starosta obce informoval o ukončení projektu na výmenu zdroja vykurovania v základnej škole. S cieľom
znižovania uhlíkovej stopy, bolo v
kotolni nainštalované tepelné čerpadlo, pričom sa predpokladá až
60%-ná úspora na spotrebe plynu.
Súčasťou projektu bola aj montáž
klimatizačných jednotiek.
Po kolaudácii prístavby k zdravotnému stredisku bráni otvoreniu prevádzky rehabilitácie v nových priestoroch už iba vybavenie povolenia
na prevádzku, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Predpokladá sa, že na konci tohto
roka budú už dvere na rehabilitácii
otvárať aj samotní jej klienti. Pokračuje rekonštrukcia chodníkov na
Hlavnej ulici. V Buziciach sa nateraz práce skončili na úseku od cintorína až po križovatku so Zvoničnou ulicou. Teraz naši zamestnanci
opravujú chodníky v Košťanoch.
Čiastočne bola opravená stavba
Domu smútku. Práce však budú
potrebné aj na porušenom oplechovaní, ktoré spôsobuje zatekanie. Materská škola v Buziciach má
v kotolni nové kondenzačné kotly
značky Protherm. Predchádzame
tým havarijnému stavu, nakoľko
pôvodné už boli fyzicky aj morálne
opotrebované.
Podávame novú žiadosť na získanie finančných prostriedkov tentoraz na rozšírenie kapacity materskej
školy. Nová trieda by mala vzniknúť
v priestoroch, ktoré rehabilitácia
pomaly opúšťa. A zapojíme sa aj
do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na traktor
a mulčovacie zariadenie. Súčasťou
projektu bude aj výstavba garáže v
drobnej prevádzkarni.
A ešte nekončíme. Ďalšia výzva
rovná sa ďalší projekt. Na rekonštrukciu vnútorných priestorov
kultúrneho domu. Výmena vchodových dverí do budovy úradu a
na poschodí búracie práce v rozsahu vybúrania bývalej premietacej
miestnosti, miestnosti rozhlasovej
ústredne a aj fitnesu. Poschodie

má získať nový sadrokartónový
podhľad a nové priestory, ktoré by
mohli byť využité ako sklad a na
krúžkovú činnosť.
O zasadnutí Rady školy pri ZŠ Valaliky informoval jej predseda Ing.
Vindt, Phd. Škola predkladá zároveň
správu o výchovno-vzdelávacích
podmienkach za minulý rok. Dobrou správou je, že počet detí, ktoré
navštevujú školu, rastie. Tou horšou správou je, že chýbajú učebne.
Škola dobre hospodári. Ušetrených
30 000 € presunula do rezervného
fondu.
Aj materská škola predložila správu o svojej činnosti.
V súčasnosti ju navštevuje
150 žiakov. Aj to svedčí o
spokojnosti rodičov s našou škôlkou. Keďže
za chvíľu je koniec roka, pripravujeme návrh rozpočtu.
Starosta obce
predložil poslancom plán
investičnej činnosti na budúci
rok. Plán zahŕňa realizáciu projektu rozšírenia
kapacity materskej školy,
obnovu detského ihriska za
kostolom, inštaláciu nového
osvetlenia na cintorínoch v Buziciach a Bernátovciach, asfaltovanie časti Podlesnej ulice, realizáciu
projektu rekonštrukcie kultúrneho
domu, výstavbu oddychovej zóny
na Podlesnej ulici, výstavbu oporného múru na Nábrežnej ulici a
vybudovanie parku na Slnečnej ulici. V priebehu roka sa však môžu
vyskytnúť ďalšie výzvy, ktoré budú
pre našu obec výhodné, a na ktoré
bude samospráva obce promptne
reagovať. Tým je povedané, že
plán je iba plán a môže sa meniť
v závislosti od využitých príležitostí, prípadne okolností, ktoré nie je
možné ovplyvniť a spôsobia, že podaný projekt nebude zo strany štátu finančne podporený.
Do návrhu rozpočtu sa zapracujú
aj dotácie pre občianske združenia,
ktoré pôsobia v našej obci. Parádne ňevesti dostanú 3000 €, Stolnotenisový oddiel Valaliky 18 500 €,
Abovian 600 €, Kadlubek 3000 €,

Bedmintonový klub 2300 €, hokejisti 5000 € a futbalisti 15 000 €.
Na zasadnutí boli schválené tri
všeobecne záväzné nariadenia.
Prvé sa týka poskytovania opatrovateľskej služby, kde sa iba mení
čas jej poskytovania v rozmedzí od
6.00 hod. do 18.00 hod. v závislosti
od dohody medzi opatrovateľkou a
opatrovanou osobou, prípadne jej
rodinnými príslušníkmi v rozsahu
pracovného úväzku opatrovateľky.
Zaujímavejšie sú ďalšie dve nariadenia, a to VZN č. 6/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste a VZN
č. 7/2021 o pravidlách
na udržiavanie čistoty
v obci a ochranu
verejnej zelene. Sú v nich
formulované rôzne
zákazy vo
forme činností, ktoré
sa smú vykonávať vtedy, ak má niekto
záujem zaplatiť pokutu. Obidve už nadobudli účinnosť, a preto by
bolo dobré, keby ste si
ich na našej webovej stránke
www.valaliky.sk prečítali a oboznámili sa s novými zákazmi. Predídete
tak výzvam na zjednanie nápravy zo
strany obce, prípadne pokute.
Obci bola doručená ponuka od
spoločnosti Packeta na umiestnenie balíkoboxov. Keďže je to určite
zaujímavá služba pre našich obyvateľov, momentálne sa hľadá vhodný pozemok, na ktorom by boxy
mohli byť umiestnené.
Druhé novembrové zasadnutie zastupiteľstva dňa 24. novembra bolo
na program oveľa chudobnejšie.
Poslanci sa zišli hlavne z dôvodu,
že bolo potrebné prijať uznesenie
k podanému projektu na rozšírenie
kapacity materskej školy a schváliť
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu. Krátky
program, krátke zasadnutie. Aspoň
raz.
Jana Pelegrin
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Peter Gombita: Nielen dobré, ale až
nevyhnutné je si navzájom pomáhať

Niekoľko otázok sme položili
Petrovi Gombitovi, rímskokatolickému kňazovi a farárovi,
ktorý je na Slovensku známy
tým, že behá maratóny pre
chudobných a je riaditeľom
útulku Oáza nádej pre život
- Záhrada Bernátovce.
Ako nášho dlhoročného suseda Vás predstavovať čitateľom nemusím, ale povedzte nám, čo bol Váš najväčší
detský sen a vždy ste chceli
robiť to, čo robíte?
Ako sused Vám cez plot odpovedám: Chcel som byť úspešný
v nejakom športe - hrnul som
sa do všetkých. Akákoľvek škola a práca by mi vyhovovala,
len aby som sa vyhol vojenčine.
Nakoniec som na ňu išiel - som
5-mesačný vojak. Nesníval som o
kňazstve, aj keď moji rodičia žili
zbožne a pravdivo, mňa tá viera

vtedy nejako neoslovila. Dokonca
ako 14-ročný som získal odpor na jednej strane sa vysvetľovalo
aký je človek dobrý a na druhej
strane zasa aký je hriešny. Hriech
sú myšlienky, skutky a zanedbávanie dobrého. Takáto viera bola
pre mňa neprijateľná, preto som
hľadal spôsob ako sám sebe dokázať, že Boh neexistuje; a ak
existuje, tak takého nechcem,
lebo som mal strach - ak urobím nejaké zlo, tak Boh ma za
to bude trestať. Nakoniec po
dvoj- až trojročnom zápase Boh
zvíťazil a zažil som neopísateľné
štyri roky radosti zo života s Bohom a s ľuďmi. Všetko som videl
už inak - krásne a dobré. Bolo
to obdobie, keď som ten vzťah
s Bohom chcel prehlbovať, aby
bol silnejší a aby som sa mohol
deliť s druhými. A nakoniec som
sa stal kňazom. Tak som dospel k
poznaniu, že s Bohom sa nebojuje ani sa nevyjednáva.

Čo je momentálne Vašou
prioritou, čím žijete?
Mojou prioritou je nielen budovanie Oázy, ale nastaviť systém
tak, aby si každá rodina vedela
udržať domov a deti mohli chodiť
do školy - mať normálny život. To
znamená: farár, učiteľ, poslanec,
vláda... sa majú spojiť a postarať
sa o bezdomovcov Slovenska.
Kým žijem, dovtedy sa modlím,
aby sa to podarilo. Prajem všetkým, ktorí to dokážu vyriešiť,
veľa Božieho požehnania.
Po práci si zaslúžime odpočinok. Ako dobíja baterky otec
Gombita?
Po práci beriem svojho psíka ideme do lesa. Aspoň dvakrát
týždenne sme na prechádzke aspoň jeden a pol hodiny a trikrát
do týždňa behám - les, les, les.
Čo mi chýba je spoločnosť, káva
s priateľmi, modlitba, spojenie s
Bohom a práca.

Blížia sa Vianoce, čo pre Vás
znamenajú, aký darček by
Vás potešil?
Vianoce sú zvýraznené na
niekoľko dní, ale mali by sme ich
mať každý deň. Mali by sme sa
navzájom potešiť, pomáhať si,
byť vďační, úctiví a slušní. Nech
nás COVID-pandémia naučí, že je
nielen dobré, ale až nevyhnutné
si navzájom pomáhať.
Pokoj v duši, radosť
v srdci a úsmev na tvári
sú pre mňa najkrajším
darčekom.
Boh Vás žehnaj - všetko
dobré v novom roku!
Ďakujeme za krásne slová a prajeme Vám veľa sily, trpezlivosti
a Božieho požehnania. Nech sa
Vám darí otvárať srdcia a aj naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Štefan Petrík
Foto: archív P.Gombitu
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Adventný veniec

Advent je prvá časť liturgického
roka katolíckej cirkvi vymedzená
štyrmi nedeľami pred sviatkom
narodenia Ježiša Krista a obdobie
duchovnej prípravy na Vianoce.
Novodobým symbolom adventu
sa stal začiatkom minulého storočia adventný veniec ozdobený
štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ.
Presne takýto adventný veniec
sa rozhodli urobiť členky ŽSS Paradne ňevesti. Preto oslovili vedenie obce a v spolupráci vznikol
vo fontáne parku prof. Hlaváča
veľký adventný veniec. Materiál,

Folklórny klenot
V najbližších dňoch uzrie
svetlo sveta nové CD,
v poradí už tretie, z dielne
ŽSS Paradne ňevesti.
Prenesie nás do polovice dvadsiateho storočia, keď naši predkovia v piesňach a rituáloch
zachytávali zvyky v rôznych
obdobiach roku. Jeho obsahom
je duchovný i spoločenský život vo Valalikoch v priebehu
celého roka. Dávno zabudnuté
duchovné aj obradové piesne
určite potešia našich milovníkov folklóru nielen melódie, ale

aj obsah textov. Tie boli písané
pod dohľadom pamätníčky, pani
Margity Pástorovej, našej rodáčky, ktorá sa už konečnej podoby
tohto diela žiaľ nedožila. Ale aj
vďaka nej budú dávno zabudnuté obrady a piesne stále živé.
Dielo sa rodilo celé dva roky, je
vyšperkované tak, že miestami
dýcha dobou minulou. Nie je to
nič komerčné, je to spomienka na
minulosť, ktorá by sa mala uchovať pre našich potomkov. „Žeby
še nezapomlo, jak še žilo“.
Jaroslav Janočko
Foto: Tatiana Pachingerová

zabezpečila obec a veniec urobili
a vyzdobili Paradne ňevesti. Počas spracovania adventného venca prišiel realizátorov podporiť
aj starosta obce a náš duchovný
otec, ktorý zároveň za prísnych
protipandemických opatrení adventný veniec posvätil.
Záverom vám prajem pokojné obdobie adventu, naplnené
láskou a radosťou, nielen našich
detí. Aby blížiace sa Vianoce boli
pre nás ozaj sviatkami pohody a
mieru aj v dnešných ťažkých čaJaroslav Janočko
soch.
Foto: Jozef Mikuľák
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Aktivitu školákov pandémia nezastavila
Život v základnej škole je
stále ovplyvnený pandémiou,
ale aj napriek ťažkej situácii,
ktorá sa nám mení niekedy
z minúty na minútu, sa naši
učitelia spolu so svojimi žiakmi aktívne zapájajú do rozličných zaujímavých projektov.

Naši najmenší žiaci za výdatnej
podpory svojich rodičov pripravili v priestoroch školy výstavu
„Jesenná paráda“, na ktorej
predstavili krásne výrobky
z rôznych prírodných
materiálov.
Škola nezabúda
ani na duchovnú
stránku života,
a preto sa naši
žiaci zapojili do
akcie podporovanej pápežskou nadáciou ACN pod názvom „Milión detí sa
modlí ruženec“, ktorej cieľom
bola modlitba za mier a jednotu
vo svete.
To, že deti všeobecne milujú
pohyb, je veľmi dobre známe, a
tak sme sa aj tento rok zapojili
do akcie „Do školy na bicykli“. Počas dvoch týždňov jej trvania sa naši žiaci, ale aj zamestnanci, podujali urobiť niečo pre
svoje zdravie a vymenili autá za
bicykle. Okrem tejto primárnej
aktivity sa konalo viacero ďalších
sprievodných – žiaci tvorili básne a projekty na tému bicyklovania, uskutočnila sa cyklistická
vychádzka k ramenu Hornádu,
pokračovala aj výtvarná súťaž,...
Momentálne čoraz viac v spoločnosti rezonuje potreba ochrany životného prostredia. NezaAdventný koncert

búdame ani my prispieť aspoň
svojou troškou – organizovali
sme jesenný zber papiera, pravidelne zbierame PET vrchnáčiky,
zhromažďujeme staré mobily a
použité batérie.
Čas Vianoc je obdobím, kedy
majú k sebe ľudia akosi bližšie. Aj my chceme pomôcť tým,
ktorí tento sviatok nemôžu tráviť so svojimi blízkymi. Už druhý
rok sme sa zapojili do obľúbenej
zbierky nazvanej „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“, ktorá poteší srdci
a obdarovaných seniorov v CSS (Centrum
sociálnych služieb)
Dúbrava a v DSS
(Domov sociálnych
služieb) v Ubli. Zahreje však aj srdcia
samotných darcov.
Okrem 90 škatuliek pripravili naše deti aj 50 Mikulášskych balíčkov.
Veľmi obľúbené sú u našich
žiakov aj výtvarné súťaže, kde
môžu naplno prejaviť svoj talentsúťaž o najkrajšiu sovičku, najkrajšiu vianočnú guľu, POP art (1.miesto v celoslovenskej súťaži),...
Vďaka za organizáciu všetkých
spomenutých aktivít patrí našim
šikovným pedagógom, deťom,
ktoré sú plné nadšenia a v neposlednom rade aj ich rodičom,
ktorí neváhajú a podporujú nás
v každodennom živote v škole aj
mimo nej.
O mnohých ďalších školských
aktivitách nájdete informácie aj
na web stránke našej školy.
Martina Kajatýová
Foto: Katarína Petríková, Valéria
Džadžovská, Pavol Kacvinský

Pozvanie

Malými krôčikmi sa blížime k záveru roka. Ako sa čaro adventu a
prichádzajúcich Vianoc postupne vlieva pomedzi všedné dni, možno
nachádzame čas zastaviť sa uprostred stereotypu a zhonu a precítiť
radosť, vďačnosť, očakávanie...
Umenie má k takémuto rozjímaniu blízko. Preto Vás pozývame
na video podujatiazverejnené na stránke školy www.zusvalaliky.sk.
Budeme radi, ak Vám obohatia tieto predsviatočné chvíle.
Za kolektív ZUŠ Vám prajem Vianoce naplnené pokojom, blízkosťou
a láskou najbližších prežité v zdraví.
Anna Gordan
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Vianočná pekáreň

My, deti materskej školy, veľmi
rady tvoríme. Skoro každý deň v
našej škôlke niečo striháme, kreslíme, farbíme, lepíme či skladáme.
Najkrajšie a najpríjemnejšie je
tvorenie pred Vianocami, na ktoré
sa všetci veľmi tešíme. Vianoce sa
spájajú s prvým snehom, prvými
snehovými vločkami, ktoré nás
vonku pošteklia na nose. Čakali
sme, že Martin príde na bielom
koni a zasype nám dvor bielym
páperím, no neprišiel, snehových
vločiek vonku sme sa nedočkali.
Tak si každý z nás vyrobil jedinečnú, neopakovateľnú snehovú
vločku z papiera. Ste zvedaví, ako
vyzerajú? Nájdete ich pri návšteve obecného úradu, kde zdobia
vstupnú halu. Tam sa zasneženou oblohou, vytvorenou našimi
vločkami, môžete pokochať.
Prípravy na Vianoce v škôlke
sú najkrajšie preto, že vyrábame
to, čo poteší nielen naše očká a
nošteky ale aj naše jazýčky. Práve
také je tradičné pečenie perníkov,
kedy sa naše triedy premieňajú na
vianočné pekárne. Tak tomu bolo
aj v poslednom novembrovom
týždni tohto roka. Obliekli sme si

zásterky, nasadili čapice, rozvaľkali cesto a pri počúvaní kolied vykrajovali snehuliačikov, stromčeky,
zvončeky. To bola vôňa! Ej veru,
nečudujeme sa Jankovi a Marienke, že neodolali perníkovému
pokušeniu a ujedali perníky z
chalúpky. Aj nám tiekli slinky pri
ich pečení. Trpezlivo sme čakali.
Po ich upečení a vychladnutí boli
perníky vianočných tvarov, škoricovej vône a medovo-sladučkej
chute najkrajšou odmenou za
našu usilovnosť a trpezlivosť.
Katarína bola tento rok na mraze, dúfame, že sa nenaplní pranostika a Vianoce budú na ľade.
Chceli by sme, aby snehové vločky
počas vianočných sviatkov neboli
len vo vstupnej hale obecného
úradu, ale aby zdobili naše čapice
a rukavice pri šantení vonku, ktoré
máme my deti materskej školy,
tiež veľmi rady.
Všetkým vám prajeme, aby aj
vaše prípravy na najkrajšie sviatky
v roku boli plné krásnych vôní, výborných chutí, nádherných pohľadov, milých stretnutí, usilovného
tvorenia a veselého šantenia.
Text a foto: Emília Dobošová

Navštívil nás Mikuláš
Šiesty decembrový deň sa už
tradične nesie v znamení detskej radosti. Oslavuje totiž svoje
meniny Mikuláš a ten v našich
končinách nosí sladké darčeky.
Tento rok vzhľadom na trvajúcu
pandémiu to mal zložitejšie, ale
poradil si aj s tým. Chodil len sám
(anjelov i čertíka nechal radšej
doma) a osobne nemohol navštíviť všetky deti, pretože žiaci
našej základnej školy, deti materskej školy v Buziciach a z Domčeka museli pre karanténu ostať

doma. Ani tieto deti nemusia byť
smutné, darčeky na nich počkajú v školách. Mikuláš navštívil za
prísnych pandemických opatrení
aspoň deti z materskej školy vo
Všechsvätých, kuchyňu, lekáreň
i obecný úrad. Po ceste potešil
každého koho stretol. Ostatným
(lekárom v zdravotnom stredisku, na faru i základnú umeleckú
školu) balíčky poslal. A my len
dúfame, že o rok bude tento deň
zasa lepší a radostnejší.
Text a foto: mm
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„Aktívny život na dôchodku je vynikajúcou
psychohygienou v staršom veku“
Keď človek dovŕši dôchodcovský vek, zostane doma,
neznamená to, že tým
skončí aj jeho aktívny
život. Jolana Takáčová celý
život pracovala s ľuďmi a
pre ľudí.
Poznám ťa ako človeka so
všestrannými záujmami, no
tvojou srdcovkou bolo členstvo v Klube seniorov vo
Valalikoch. Mýlim sa?
Nie, nemýliš sa. Ja som vo svojej prirodzenej povahe duša nepokojná. Stále sa musím niečím
zaoberať. Už ako 9-ročná som
chodila na súťaže v prednese
poézie a prózy. S pribúdajúcim
vekom som pokračovala vo svojich aktivitách, predovšetkým v
kultúrnych oblastiach.
Ako sa vlastne zrodila myšlienka založiť klub?
S touto myšlienkou ako prvý prišiel vtedajší starosta obce pán
Milan Tóth. Oslovil ma, či by
som nevyvinula určitú aktivitu
v tomto smere. Súhlasila som.
Písal sa rok 2004.
Bola si medzi prvými členmi
a zároveň si sa stala členkou výboru.
Keď som začala skúmať terén,
zistila som, že dôchodcov táto
myšlienka nadchla.
Kým a čím si bola inšpirovaná?

Vedela som, že takéto kluby v
niektorých obciach už existujú.
Myšlienka vytvoriť pre dôchodcov priestor pre činorodé trávenie voľného času, umožniť im,
aby mali dobrý pocit, že aktívny
život človeka sa nemusí končiť
nadobudnutím dôchodcovského
veku, ma veľmi oslovila. Odborníci hovoria: „Aktívny život na
dôchodku je vynikajúcou psychohygienou v staršom veku“.
Písal sa rok 2006 a plán bol
na svete. Spomínaš?

Samozrejme, na to sa nedá
zabudnúť. Obecný úrad robil
stavebné úpravy na budove
prevádzkarne za kostolom. Tým
vytvoril dostatočný priestor na
stretávanie sa. Zo začiatku nás
bolo 38. Dnes je evidovaných 84
členov. Samozrejme bolo treba
vypracovať plán činnosti. Vytvorili sme výbor, ktorého členkou
som bola aj ja, kde sa riešili problémy, návrhy na uskutočňovanie našich aktivít. Touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým
členom, že sme to spolu zvládli.

O našej činnosti sa mohol každý
dozvedieť z Valalických noviniek
či z internetu.
Mohla by si aspoň v skratke
vymenovať podujatia a akcie, na ktorých sa zúčastňovali členovia klubu?
Tých aktivít bolo veľmi veľa.
Vymenovať ich by bolo na samostatné vydanie novín. Boli
to podujatia, ktoré organizoval
Obecný úrad vo Valalikoch. Krojovaná paráda, Maľované vajíčko,
družobné stretnutia s priateľmi z
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Folklór v online priestore

Košťan nad Turcom a Košťan v
Čechách. Veľmi vydarené bolo
stretnutie s deťmi našich škôl v
obecnej knižnici „Za Dobšinským
do rozprávky“, Akadémia tretieho veku, poznávacie zájazdy po
Slovensku a v zahraničí, pešie
túry, návštevy Detského domova
vo Valalikoch. Ba dokonca sme
našu činnosť prezentovali osobne v RTVS v rámci programu „Milujem Slovensko“.
Ako si vedela všetky tieto
aktivity skĺbiť? Si stále manželkou, mamou i babkou.
Viete, ako sa hovorí:“ Kde je vôľa,
tam je cesta“.A tá ma stále vedie
do záhrady a ku mojim kvetom.
Tam si najlepšie oddýchnem.
Odkiaľ v sebe berieš toľko
energie?
Ako som už spomínala. Práca
a aktivity ma vnútorne napĺňajú a uspokojujú. Ak je výsledok
pozitívny, dodávajú mi vnútornú silu ísť ďalej. Samozrejme.
Podmienkou je podpora rodiny
a zdravie.

Blíži sa vianočný čas. Prináša pohodu, radosť a mnoho krásnych chvíľ. Tak to
bolo aj v klube, kým neprišla
zlá pandemická situácia.
Áno. Áno. Učili sme sa tvoriť vianočné ikebany, ktoré sme aj prezentovali, piekli sme medovníčky a každý kalendárny rok sme
pravidelne končievali posedením
pri vianočnom stromčeku. Mnohokrát nás prišli pozdraviť aj deti
zo ZŠ či Detského domova. Na
toto sa ozaj nezabúda. Dúfam,
že pandémia čoskoro pominie
a my si zase nájdeme cestu do
priestorov nášho klubu. Chcela
by som všetkým ľuďom popriať
k blížiacim sa sviatkom veľa pohody, lásky, Božieho požehnania
pri sviatočnom stole.
Ďakujem, že si si našla chvíľu
na prezentovanie činnosti klubu
seniorov. Želáme ti pevné zdravie a veľa elánu. Odchádzaš z
výboru, ale aj naďalej zostávaš
riadnou členkou. Nech sa ti darí.
Eva Výrostková
Foto: archív J.Takáčovej

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie dieťa vdýchne,
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.

Aktivity folklórnej skupiny
Kadlubekz Valalík sa menili
kvôli covidu. Vystúpenia sa
zredukovali a preto sme boli
vždy za každé z nich veľmi
vďační.
Keď sme v minulosti mali vždy
vyše 50 vystúpení ročne,teraz
ich môžeme spočítať na prstoch
dvoch rúk. Predtým sme každoročne podnikli sústredenie a
vystúpenie po celom Slovensku,
tento rok to bolo maximálne
opustenie okresu. Aj tréningy sa
museli upraviť. Detská zložka to
však pocítila najviac, keď školský
covidový semafor nám dal stopku začiatkom roka ako aj na jeho
konci. Na Vianoce sme trénovali už 3. rok bez toho, aby sme
mohli s programom vystúpiť. Od
novembra nám boli znemožnené
aj samotné tréningy.
A tak sme sa rozhodli, že
prejdeme do online priestoru.
Pripravili sme si aktivity s ľudovou tematikou. Začali sme vyrábať vianočné gule s využitím
prírodného špagátu. Na šijacích

strojoch sme šili rôzne ľudové
ozdôbky a voňavé folklórne srdiečka s levanduľou. Stretávali
sme sa síce online, ale spoločne
sme si ukázali návod na výrobu
jednotlivých výrobkov. Čas pri
práci sme si spestrili spevom
ako aj rozprávaním rôznych
dobových príbehov. Zhotovili sme ozdoby na náš vianočný
stromček, ktorý si v priestoroch,
kde trénujeme stále ozdobíme.
Tento rok sa členovia Kadlubku
a Kadlubčeka rozhodli vyrobené
vianočné ozdoby podarovať v
rámci akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. A tak
sme naše folklórne výrobky dali
nielen do škatúľ, ktoré zhotovili
naši členovia, ale doplnili sme aj
mnohé ďalšie, ktoré odovzdala
Základná škola Valaliky. Veríme,
že sme nimi aspoň trochu potešili
tých, ktorí ostávajú počas Vianoc
v domovoch sociálnych služieb.
Snáď nám bude nasledujúci rok
priať oveľa viac, aby sme znova
mohli slobodnejšie trénovať a
vystupovať.
Text a foto:
Mgr. Pavol Kacvinský
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Máme bronz z Majstrovstiev Európy
Nová sezóna 2021/2022 sa
pomaly rozbehla nie len na
Slovensku, ale aj medzinárodne. Z pohľadu dlhodobých súťaží sa z pomedzi
všetkých našich tímov darí
najviac nášmu ženskému,
ktorému patrí momentálne
1.miesto v extralige!
Na Majstrovstvách Európy juniorov do 21 rokov v Belgicku náš
klub a samozrejme Slovensko
reprezentovala Ema Labošová,
ktorá vybojovala veľký úspech,
získala bronzovú medailu vo

štvorhre, kde bojovala spoločne s Tatianou Kukuľkovou. V
dvojhre predbehla očakávania a
nasadenie na turnaji a skončila
tesne pred bránami semifinále,
vo štvrťfinále.
Svoj prvý reprezentačný štart
zaznamenala aj naša Ninka Némethová, ktorá sa zúčastnila turnaja svetového pohára v Senci a
následne v maďarskom Szombathely. Slovensko reprezentovala v kategóriách U15 a U17, kde
vyhrala svoje prvé zápasy na podujatí svetovej úrovne.
Text a foto: Adam Laboš

Nina
Némethová

Ema
Labošová

Tatiana
Kukuľková

Futbalisti zimujú na prvých miestach
Po nedohranej minulej sezóne kvôli COVID-u nevládla spokojnosť s umiestnením v tabuľke.
Áčko skončilo priebežne na
9. mieste čo napokon po odohraných 11. kolách polovice
sezóny bolo aj konečné umiestnenie.
Dorast postúpil do 4. ligy košicko-gemerskej. Žiaci odohrali iba 5 zápasov a skončili taktiež na 9. mieste.
Mali sme dosť času na prípravu na novú
sezónu. Káder sa stabilizoval, doplnili sme ho

o zopár perspektívnych hráčov a
výsledok práce sa dostavil. Trénerom ostal Martin Leško, ktorý sa
snaží odovzdávať svoje skúsenosti z najvyšších slovenských
súťaží našim hráčom či už u mužov alebo v doraste. Aktuálne zimujeme po polovici sezóny na 1.
mieste pred Mokrancami. V listine
najlepších strelcov súťaže máme
hneď dvojité zastúpenie a to na 1.
mieste je so 14 gólmi kapitán Peter Pecha a
na 5. mieste s 9 gólmi Peter Vadász.
Dorast potvrdzuje svoju kvalitu a bez jedinej prehry preskočí aj 4. ligu. Po jesennej

časti sú s 27 bodmi na 1. mieste pred Rožňavou. Z dorastencov pravidelne nastupujú
za mužov Radoslav Matis, Samuel Majoroš,
Jakub Staňo, Kevin Horváth, čo sa prejavuje
aj na hre dorastu.
Žiaci sa po zlom začiatku sezóny pomaly
dostávajú do tempa a i keď sú v kategórii
do 15 rokov o dosť mladší, tak zimujú na 6.
mieste. Trénerom žiakov je Roman Podracký.
Naše áčko spolu aj s dorastom tak budú
zimovať do jarnej časti na prvých miestach
vo svojich súťažiach a my len veríme, že to
postavenie v tabuľke vydrží obom kategóriám až do leta.
Dušan Tóth
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