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Peter Bič Project

Oslavy našej obce
V júni sa uskutočnili Dni obce Valaliky
a 27. ročník Valalického jarmoku.
Všetko začalo žiakmi našich škôl počas športového dňa.
Nechýbal ani stále viac obľúbený Beh od studničky ku
studničke, ktorého sa zúčastnilo takmer 50 bežcov.
Športovci sa zapojili do minifutbalu mužov a stolnotenisové turnaje preverili schopnosti mužov, žien aj detí.

Pokračovanie na stranách 6 a 7, foto: Dušan Kmec
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Z PRACOVNÉHO STOLA STAROSTU

V súvislosti s oznámením, že
spoločnosť Volvo bude
investorom v
priemyselnom
parku sa naša obec stala na
pár dní stredobodom záujmu
slovenských masmédií. Teraz
prebieha prípravná fáza, projekčné práce a, samozrejme,
povoľovacie procesy. Našou
snahou je minimalizovať vplyv
budúcej prevádzky na každodenný život v obci. Pripravujeme
Vám ucelené a relevantné informácie o priebehu výstavby
ako aj o samotnej investícii.

Počas prázdnin sa nám z dotácie
podarilo vymeniť PVC krytinu
na telocvični Základnej školy.
Z predmetnej dotácie by sme
mali vymeniť v malej a veľkej
telocvični svietidlá za úsporné s
LED technológiou.
Dlhé dodacie lehoty nám prekazili zámer ukončiť práce do
začiatku školského roka. Podobne musíme počkať na hracie
prvky do obnoveného parku
na Podlesnej ulici. Pre menšie

deti tam pribudne hracia zostava so šmýkačkou a tým
skôr narodeným workoutová
zostava. Tartanový povrch
ihriska je nielen efektný, ale
aj bezpečný ako dopadová
plocha pre malých športovcov.
Pomerne rozsiahla výsadba
trvaliek, kvetov, živých plotov
ale i stromov nám dáva zabrať
v súvislosti so zavlažovaním.
Tvorba kvalitného verejného
priestranstva je pre nás výzvou

nielen z estetického hľadiska,
ale predovšetkým ako miesto pre stretávanie sa ľudí.
Pripravujeme podobný projekt
na Slnečnej ulici.
Tohto roku by sme radi stihli dve
menšie investície. Ukončené je
verejné obstarávanie na osvetlenie cintorínov v čas ti Buzice a
Bernátovce a dodávateľa hľadáme
pre rekonštrukciu a rozšírenie
detského ihriska za kostolom.
Štefan Petrík

Park na Podlesnej ulici

Voľby 2022
V sobotu 29. októbra 2022 v čase od
7:00 do 20:00 hod. sa uskutočnia voľby
do orgánov samosprávy obcí (komunálne
voľby) a voľby do orgánov samosprávnych
krajov (župné voľby). Voľby sa uskutočnia na
základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva v znení neskorších
predpisov („volebný zákon“). Na úrovni obce sa
bude voliť starosta obce Valaliky a poslanci do obecného zastupiteľstva Valaliky.
Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov – ako spoločné voľby. Na úrovni
samosprávneho kraja sa bude voliť predseda
samosprávneho kraja (župan) a poslanci
do zastupiteľstva samosprávneho kraja.
V obci Valaliky sa bude voliť v štyroch
okrskoch (budú vytvorené 4 okrskové komisie).
Okrsky č. 1 (časť obce Buzice) a č. 2 (časť
obce Bernátovce) budú voliť vo volebných
miestnostiach v Materskej škole Valaliky na
pracovisku Hlavná 57. Okrsky č. 3 (časť obce
Všechsvätých) a č. 4 (časť obce Košťany) budú
voliť v sále kultúrneho domu v budove
Obecného úradu Valaliky. Za zapisovateľku
Miestnej volebnej komisie bola vymenovaná
Ing. Marcela Šütőová.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má
občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý
má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo
voliť do orgánov samosprávnych krajov má
občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý
má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia
samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely
volieb do orgánov samosprávneho kraja do
jeho územia a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť
je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodu ochrany verejného zdra-

via, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Na voľby do orgánov samosprávy obcí určilo
Ministerstvo vnútra SR bielu a na voľby do orgánov
samosprávnych krajov modrú farbu. Čiže na
voľby do samosprávy obcí sú určené biele obálky
a biele hlasovacie lístky, ktoré sa budú vhadzovať
do bielej volebnej schránky. Na voľby do orgánov
samosprávnych krajov sú určené hlasovacie lístky s modrými pruhmi a modré obálky, ktoré sa
budú vhadzovať do modrej volebnej schránky.
Obálku volič hodí do určenej schránky, teda buď
bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej
obálky, bude jeho hlas neplatný.

www.valaliky.sk
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaliky
Na začiatku mája sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva. Zverejnený
návrh programu bol doplnený o ďalšie body,
a to o návrh na vyradenie majetku obce, návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
spoločnosti Valaliky Industrial Park s.r.o. a žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre futbalový
klub. Na tomto zasadnutí bol schválený prenájom pozemku spoločnosti Packeta Slovakia
s.r.o. za účelom umiestnenia boxov donáškových služieb. Boxy sú umiestnené na parkovisku pred Obecným úradom. A tiež prenájom
priestorov, kde teraz sídli kancelária pre poskytovanie informácií ohľadom priemyselného
parku, a to spoločnosti Valaliky Industrial Park
s.r.o. Majetkom, ktorý bol predmetom návrhu na vyradenie, boli plynové kotly, ohrievač
vody a programátor REG08, ktoré doslúžili v
Obvodnom zdravotnom stredisku a v rámci už dávnejšej rekonštrukcie boli vymenené
za nové. Obec vlastnila časť pozemkov nachádzajúcich sa pod budúcim priemyselným
parkom, preto bol schválený zámer na ich odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hovorí sa, že nová metla dobre metie. Určite
to platí v prípade nového predsedu futbalového klubu FC Valaliky, Michala Hudáka.
Okrem toho, že bol vymetený odpad, ktorý
sa nachádzal v areáli ihriska, sa klubu podarilo získať dotáciu od Slovenského futbalového
zväzu na zavlažovací systém. Obec prispela
zabezpečením spolufinancovania vo výške
4 234 € formou dotácie z rozpočtu obce. Starosta obce v máji informoval o prebiehajúcich
projektoch, z ktorých niektoré sú už medzi-

SPOMÍNAME
František László,
Peter Fabišik,
Pavol Haluška,
Anna Sopková,
Zdenko Svat,
Paula Forgáčová,
Alžbeta Timková,
Mária Lukáčová,
Jaroslav Tkáč,
Ľubomír Oleár,
František Drotár,
Róbert Borták,
Ján Hrobár, Ján
Szabó, Mária
Eliašová, František Majoroš,
Martin Danko

časom aj ukončené. Napríklad rekonštrukcia
multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku,
výstavba parku na Podlesnej ulici, výmena
strešnej krytiny na budove Športovej haly.
K dispozícii je už aj projekt na rekonštrukciu
ihriska pri kostole a štúdia na výstavbu parku na Slnečnej ulici. Poslankyňa Jakabová
upozornila na problematické parkovanie pri
pekárni. Miesta na parkovanie vozidiel môžu
využívať klienti aj vo dvore pekárne, kde sa
pred časom tento priestor upravil uložením
zámkovej dlažby. Po zavedení povinného zálohovania fliaš chýba vo Valalikoch zálohomat.
Poslanci preto poverili starostu obce, aby zistil, či nie je záujem zo strany podnikateľov
v našej obci o umiestnenie zálohomatu v ich
prevádzkach. Na zastupiteľstve boli vyslovené aj požiadavky obyvateľov. Do plánu
investícií tak bude zahrnutý nákup lavičiek a preliezok pre deti na verejnom priestranstve na Radovej
ulici. Takisto sa zrealizuje
uloženie ekodrenu na ulici Horná Úvrať za účelom
odvádzania dažďovej vody.
Na júnovom zasadnutí
poslanci v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami schválili pre voľby poslancov vytvorenie
4 volebných obvodov podľa miestnych
častí. V Buziciach budeme voliť štyroch poslancov, v Bernátovciach troch, vo Všechsvätých a Košťanoch dvoch. Takisto bol schválený
plný pracovný úväzok starostu obce v novom
volebnom období. Blíži sa aj koniec funkčného

Jesenný zber
separovaného odpadu

26. 9. 2022 - 30. 9. 2022 - zber nadrozmerného spáliteľného
odpadu (starý nábytok, koberce)
3. 10. 2022 - 7. 10. 2022 - zber elektro odpadu (TV, PC,
práčky, chladničky atď.)
Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu, nahlási a dohodne si termín zberu na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824
alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom
termíne vyložte odpad pred brány.
10. 10. 2022 - 21. 10. 2022 - zber orezaných konárov
- Prosíme vás, aby ste konáre pred naložením do kontajnera
porezali na menšie časti a až následne nahádzali do kontajnera.
KONÁRE NEVYKLADAJTE PRED BRÁNY.
14. 10. 2022 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky,
označené chemikálie, riedidlá)
- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)
-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade
Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných
kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

obdobia hlavného kontrolóra obce. Voľby na
nového kontrolóra sa uskutočnia 31. augusta. Poslanci schválili VZN č. 3/2022 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky. Mení sa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na
sumu 20 € na jedno dieťa, príspevok na školský klub detí na sumu 15 €/mesiac, zvyšujú sa
režijné náklady na prípravu stravy pre žiakov
základnej školy na 3 €/mesiac ako aj príspevok na potraviny, avšak iba o pár centov. Celé
znenie nariadenia si môžete prečítať na novej
webovej stránke obce www.valaliky.sk.
Schválený bol aj záverečný účet obce za
rok 2021. Obec podľa neho hospodárila s prebytkom vo výške 147 608,73 €, ktorý bol
odvedený do rezervného fondu. Spoločnosť KOBA STEEL s.r.o. požiadala
o prenájom pozemku, na ktorom
plánuje zriadiť pozemnú komunikáciu pre účely stavby
označenej ako Súbor 70
rodinných domov – Valaliky. Tá sa má zrealizovať na
pozemkoch za bioplynovou
stanicou. Starosta obce informoval o rokovaniach s vedením pošty a projektantom za účelom prípravy
štúdie na rekonštrukciu budovy pošty.
Za účelom zvýšenia bezpečnosti detí v čase
príchodu a odchodu zo základnej školy, obec
zadala spracovanie projektu, ktorý bude riešiť
parkovacie miesta pre motorové vozidlá pred
školou.
Jana Pelegrin

DOBRÉ VEDIEŤ, ŽE
Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum.
Od 1. júla 2022 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa.
V prípade detí do šiestich rokov vzrastie zo súčasných
47,14 eura na 70 eur mesačne. Od januára 2023 by sa
mal zvýšiť na 100 eur.
Na deti staršie ako 15 rokov sa daňový bonus od
júla 2022 zvýši z 23,57 eura na 40 eur mesačne a od
januára 2023 by mal stúpnuť na 50 eur.
- Podobne sa budú zvyšovať aj rodinné prídavky. Od
júla 2022 stúpnu z 25,88 eura na 30 eur mesačne a od
januára 2023 by sa mali zvýšiť na 40 eur.
- Rodičia dieťaťa, ktoré v septembri nastúpi do
prvého ročníka základnej školy, dostanú ešte v tomto
roku príspevok vo výške 106,33 eura. V budúcom roku
by však už tento príspevok mal byť zrušený.
- Od 1. júla sa mení aj výška životného minima. Pre
plnoletú fyzickú osobu stúpne z 218,06 na 234,42 eura
mesačne.
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Paradne ňevesti a Kadlubek - Noc múzeí 2022

Paradne ňevesti inak
Folklór, to nie je len tanec, piesne, zvyky, kroje je to naša minulosť aj súčasť nášho bytia.
Paradne ňevesti nezaháľajú, stále pracujú
a objavujú drobné čriepky z minulosti, aby ich
zachovali pre budúcnosť. Možno aj preto sa
im dostalo odmeny. Boli veľmi poctené pozvaním zúčastniť sa sv. omše s procesiou v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach 19.6.2022 pri príležitosti

sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv.
omšu celebroval košický arcibiskup metropolita
Bernard Bober, ktorý na záver poďakoval všetkým prítomným a zvlášť folkloristom.
Paradne ňevesti hrdo a s úctou predviedli svoju „ parádu“ a tešia sa, že aj takto ukázali širokému okoliu niečo z Valalík. Bc. Margita Ivanová
Foto: Jozef Mikuľák

Hasiči po rokoch organizovali súťaž
Po dlhých dvadsiatich rokoch
sme v máji na futbalovom
ihrisku vo Valalikoch
zorganizovali územnú súťaž
dobrovoľných hasičských
zborov.
Súťažilo sa od skorého rána v
dvoch disciplínach. Prvá disciplína
pozostávala zo štafetového behu
8 x 50 m, kde na jednotlivých
stanovištiach museli hasiči splniť
danú úlohu, aby mohli pokračovať v behu a následnému odo-

vzdaniu štafety. Druhá disciplína
pozostávala z požiarneho útoku
s vodou, kde sedemčlenné družstvo rozťahuje hadicové vedenie
a musí vodou zostreliť terč, ktorý
túto disciplínu ukončuje a výsledný čas sa zapíše do tabuľky. Na
súťaži sa zúčastnilo 15 družstiev.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách
muži a ženy. Nášmu družstvu sa
podarilo umiestniť na 7. mieste.
Za spoluprácu s prípravou ďakujeme všetkým zainteresovaným,
futbalovému klubu za súčinnosť a

najmä vedeniu obce za podporu
pri organizácií tohto podujatia.
Naša zásahová jednotka sa
rozšírila o štyroch nových členov:
Andreu, Matúša, Kristiána a Dávida, ktorí úspešne zvládli základnú
prípravu členov hasičských jednotiek, k čomu im srdečne gratulujeme, aktuálne sú zaradení do
aktívnej služby.
Už tradične na Deň detí organizujeme ukážky hasičskej techniky.
Tohto roku sme zavítali nielen do
našich materských škôl, ale aj do

Základnej školy v Mestskej časti
Košice - Barca.
P.S: Naši hasiči zasahovali pri
požiari lesa v Malej Lodine (ktorý vypukol ešte v stredu 20. júla
2022) celú noc v ťažko dostupnom teréne. Ich úlohou bolo monitorovanie, hasenie na hrebeni
kopca a obsluha čerpadiel na prísun vody do prečerpávacích stanovísk, z ktorých hasiči vykonávajú hasiace práce. Patrik Papp
Foto: archív MŠ Valaliky
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Noc múzeí aj s účasťou Valaličanov
Tradičné podujatie, ktoré chce prilákať
návštevníkov do múzeí a galérií
v netradičnom čase poznáme pod
pojmom Noc múzeí.
V tomto roku sa uskutočnilo v sobotu
14. mája. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozvalo do priestorov etnografických
zbierok aj folkloristov z Valalík. ŽSS Paradne

ňevesti, FSk Kadlubek a Kadlubček predviedli
ukážku jarných zvykov. Počas noci prezentovali valalický folklór v hlavnej budove múzea,
sprievodom so spevom prešli po Hlavnej ulici
a dostali sa do areálu Katovej bašty a odtiaľ
do Domu remesiel, kde bola výstava kraslíc.
Ukážku svojej práce tam prezentovala aj pani
Beáta Lešková z Valalík. Svoj program museli naši folkloristi niekoľkokrát opakovať. Išlo

o sprievod počas svätenia ozimín na sviatok
svätého Marka tzv. „ožemini.“ Dievčatá ukázali„vynášanie Šmertečki“ a rôzne jarné chorovody. Pred polnocou návštevníkov potešili
spevy a tance Paradnich ňeviest a Kadlubku,
kde neváhali zapojiť aj divákov. Veríme, že
sa nám podarilo priblížiťnávštevníkom aspoň
ochutnávku z Valalických zvykov a tradícií.
Pavol Kacvinský

Klub seniorov znova ožil
Po dlhotrvajúcej vynútenej
covidovej prestávke Klub
seniorov v našej obci obnovil
svoju činnosť a na konci júla
uskutočnil svoj prvý autobusový zájazd na pútnické
miesto Ľutina a na Hrad
Stará Ľubovňa.

Ľutinská hora je nielen pre veriacich, ale určite aj pre širokú verejnosť známym miestom zjavenia
sa sv. Mikuláša chudobnej dievčine Zuzane Fekete. Je to najväčšie
pútnické miesto gréckokatolíkov
na Slovensku, kde sa každoročne
schádzajú tisícky veriacich, či už
na hlavnej púti, alebo aj pri rôznych liturgických a modlitbových
sláveniach.
V Ľutine bolo čo obdivovať.
Ohromil nás krásne vybudovaný
rozsiahly areál, ktorého centrom
je obnovený chrám - BazilikaZosnutia Presvätej Bohorodičky.
S obnovou bolo začaté v roku
2009 a roku 2015 bola realizovaná prístavba bočných lodí. Dnes
je to moderný kostol s veľkou
kapacitou a úžasnou vnútornou
výzdobou. Mali sme to šťastie zúčastniť sa na modlitbe sv. ruženca a následne na “Svätej liturgii“
(omše). Pán farár podal účastníkom zájazdu obsiahly výklad o
histórii pútnického miesta Ľutina a
histórii prestavby kostola a o jeho
vnútornej výzdobe.
V rozsiahlom areáli sme mohli
vidieť tiež kaplnku sv. Mikuláša, ako aj tri ďalšie kaplnky.
Pozoruhodný je areál s 50 miniatúrami historických drevených
kostolíkov, ktorých originály sa
nachádzajú nielen na Slovensku,

Hrad a skanzen
Stará Ľubovňa

ale aj na Ukrajine či v Poľsku.
Súčasťou areálu je tiež Krížová
cesta s modernými a umelecky veľmi hodnotným krížmi na
každom zastavení. Veľmi nás tiež
upútala Záhrada Bohorodičky
s vybudovanými kaplnkami a pozdĺž celej záhrady vkusne umiestnený potôčik.
Na kopci v areáli sme mohli
vidieť krásnu drevenú rozhľadňu.
Ľutina je veľmi dobre pripravená na prijatie návštevníkov. Je tu
možnosť nielen občerstvenia, ale
aj možnosť objednať si kompletný obed aj pre väčšiu skupinu

Ľutina

návštevníkov. Všetci sme sa
zhodli, že tento areál je taký rozsiahly a komplexný, že sa v ňom
dá stráviť duchovne zameraný
celý deň.
V Starej Ľubovni sme sa naobedovali a posilnení dobrým jedlom
sme navštívili Hrad Stará Ľubovňa
a tiež blízke Múzeum vojenskej
histórie. Kto chcel, mohol navštíviť aj miestny skanzen. Ľubovniansky skanzen sa nachádza
tesne pod hradom. Patrí k najmladším na Slovensku, verejnosti
bol sprístupnený v roku 1985 a v
súčasnosti ho tvorí 25 objektov.

Dominantou expozície je zrubový gréckokatolícky kostolík z
Matysovej z roku 1833, zasvätený
sv. Michalovi archanjelovi a zrubové obytné domy postavené
na začiatku a v prvej tretine
20. storočia. Súčasťou expozície
sú aj technické stavby, ktoré prezentuje zrubová kováčska vyhňa
z druhej polovice 19. storočia z
Torysy, mlyn s valcovou stolicou z
Malého Sulína a dielňa stolára –
naturalistu z Piľhovčíka.
Návšteva hradu, Vojenského
múzea či skanzenu bola pre nás
veľmi príjemným a hodnotným
kultúrnym zážitkom. Samotný
hrad ako aj areál podhradom je
perfektne pripravený pre prijatie návštevníkov. Podobne ako
Ľutina aj vymenované objekty
- hrad,múzeum aj skanzen by si
vyžadovali na prehliadku jeden
celý deň.
Príjemne unavení a s pocitom
spokojnosti sme sa v podvečerných hodinách vydali na cestu domov.
Milan Tóth
Foto: internet
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Oslavy našej obce
Beh Od studničky ku studničke

MŠ Valaliky - športový deň
Dokončenie zo strany 1
V sobotňajšom kultúrnom programe nesmeli
chýbať zástupcovia našich škôl a organizácií. Tradične začali členovia Dychovej
hudby Valaliky. Žiaci a učitelia Základnej
umeleckej školy sa predstavili v ľudovo ladenom programe, ale aj v tom
modernom. Mužská spevácka skupina Parobčaci z Udavského prispeli
k zábave svojim spevom i humorným slovom a v ľudovej nôte pokračovali ŽSS Paradne ňevesti, FSk
Kadlubek a Kadlubček.

Beh Od studničky
ku studničke

FSk Kdlubek

Peter Bič Project
s fanúšikmi

www.valaliky.sk
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Veľký aplauz si vyslúžilo vystúpenie kapely Peter Bič Project.
Líder skupiny si zaspomínal, že jeho otec kedysi hrával vo
valalickom kultúrnom dome na zábavách. Bohatá tombola potešila mnohých návštevníkov a nesmelo chýbať ani vyhodnotenie športových súťaží a súťaže o najkrajšiu záhradku. Záver
programu patril tanečnej skupine Old School Brothers.
Medzi sprievodné akcie patrila výstava hydiny a vtáctva
drobnochovateľov a stánky mnohých remeselníkov a obchodníkov. Deti si prišli na svoje v tvorivých dielňach a pri atrakciách ako skákací hrad, maľovanie na tvár či lukostreľba.
Program Dní obce sme uzavreli slávnostnou sv. omšou v nedeľu 12. júna 2022 o 10.30 hod. v rímsko-katolíckom kostole,
kde sme spoločne prosili a ďakovali za všetkých obyvateľov
Valalík.
Pavol Kacvinský, foto: Dušan Kmec

ZUŠ Valaliky
MSS Parobčaci z Udavského
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Záchranári v akcii
Pandémia covidu už 2 roky
nedovolila, aby sa uskutočnilo milé podujatie pre deti
v čase fašiangov, a to detský
karneval.
Preto sa obecný úrad a kultúrna
komisia rozhodli urobiť túto akciu v náhradnom termíne, v čase
osláv medzinárodného dňa detí. V
nedeľu 5. júna sa poobede v areáli bývalého dopravného ihriska
uskutočnil detský karneval plný
zábavy. Pre deti boli pripravené
rôzne hry a súťaže pod vedením
profesionálnych animátoriek. Ten-

www.valaliky.sk

tokrát prišli v sprievode maskotov
deťom známej rozprávky Labkova patrola. Množstvo zúčastnených detí svedčí o tom, že Valaliky
potrebujú podobné podujatia pre
najmenších. Deti sa vybláznili a
tešili zo spoločnej prítomnosti. Aj
rodičia a príbuzní boli radi, že sa
ich ratolesti mohli do sýtosti zabaviť. V závere sa tradične uskutočnila bohatá tombola. Všetkým
sponzorom patrí veľká vďaka.
Veríme, že budúcnosť bude priať
podobným akciám pre deti.
Pavol Kacvinský
Foto: Dušan Kmec

Jubilejný Cassoviafolkfest vo Valalikoch
Už 40 rokov sa koná medzinárodný
folklórny festival Cassoviafolkfest
v Košiciach.
V priebehu rokov sa menil jeho charakter aj
jeho umiestnenie. Daný ročník sa konal v metropole Východu, ale aj v okolitých dedinách a
Trebišove. Tentokrát štvordňový festival začal
23. júna na Hlavnej ulici v Košiciach s unikátnou karičkou z Parchovian, kde sa zapojilo
737 tanečníkov zo Slovenska i zahraničia. Minulý rok bola zapísaná do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska. Členovia FSk Kadlubek a Kadlubček sa zapojili do jej tancovania a úspešne sa
pripojili k zapísaniu sa do slovenského rekordu. Tanečníčky a tanečníci vytvorili až 54 tzv.
plochých parchovianskych karičiek na jednom
mieste naraz.
Jedným z miest konania festivalu boli aj Valaliky. V piatok 24. júna sa v našom kultúrnom
dome uskutočnil program festivalu „Ta to
u nas tak,“ kde vystúpili valalickí folkloristi.

Začali spoločným sprievodom. Následne deti z
Kadlubčeka zahrali divákom svoju scénku Na
lúke. V programe vystúpili aj žiaci našej ZUŠ s
ľudovým súborom plných východoslovenských
melódií. Spevom sa predstavili aj ŽSS Paradne
ňevesti. Na záver členovia FSk Kadlubek okrem
tancov predstavili aj zvykoslovné pásmo s témou bosoráctva, ktoré bolo spojené s jánskou
nocou. Moderátorkou podujatia bola Katarína
Strojná Birková, ktorú môžeme poznať z televíznej obrazovky z relácie Kapura. Program vo
Valalikoch s názvom „Vitajte u nás“ obohatili

aj členovia zahraničných súborov Forgórózsa
táncegyuttes z maďarského Debrecénu, FS
Suszanie z Hornej Suchej z Českej republiky
a Mali śwarni z Nowého Targu v Poľsku.
40. ročník Cassoviafolkfestu mal bohatý
program tancov, spevov, zvykov a jarmočnej
nálady a jeho súčasťou boli aj Valaliky, čím sa
postupne dostávame stále viditeľnejšie na folklórnu mapu Slovenska.
Pavol Kacvinský
Foto: Lýdia Vargová

www.valaliky.sk
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Leto plné zábavy
Po úspechu letného tábora
z minulého roka sa mladí
animátori rozhodli uskutočniť tábor aj tento rok. Ich
snahu podporil Obecný úrad
Valaliky, vďaka ktorému
sa nápad stal realitou. Pre
veľký záujem boli organizované pre 60 detí až dva
turnusy – pre mladšie a
staršie deti.
Mladšie deti (žiaci prvého až štvrtého ročníka) začali leto vo Valalikoch indiánskou výpravou do
údolia Manitou. Po zložení sľubu
deti privítal náčelník Veľký Palec. Postavili si indiánske stany z
dreva a kože, vymysleli indiánsky
pokrik, vyrobili indiánske čelenky
a náramky a takto vyzbrojení vyrazili na týždenné dobrodružstvo.
Stopy indiánov ich zaviedli do Jasovskej jaskyne, ktorú poctivo
preskúmali. Počas indiánskych
hier sa naučili strieľať z luku a
praku, zdolali prekážkovú dráhu,
písali šifrovaným písmom a vyrobili vlastné hudobné nástroje.
Vybrali sa po stopách náčelníkových pierok a spoznávali náročný
život v lese - plný prekážok, disciplín aj sladkých odmien. Cesta
ich zaviedla na samotný vrch
Vyhliadkovej veže, odkiaľ pozo-

rovali celé Košice. S indiánskym
táborom sa rozlúčili oslavou,
ktorú si poriadne užili. Celý tábor
sa niesol v znamení dobrodružstva a dobrej nálady, ruka v ruke
so spevom a tancom našich detí.
Ďalší týždeň sa na obecnom
úrade stretli žiaci tretieho až
siedmeho ročníka. K deťom z
našej obce sa pridali aj ich traja kamaráti z Ukrajiny. Tábor sa
niesol v duchu rozprávky Shrek,
uvoľnenej atmosféry a dobrej
nálady. Jednotlivé tímy si mohli
užiť množstvo zaujímavých hier,
súťaží a aktivít. Pre deti bolo milé
a zábavné sledovať, ako sa dokázali baviť, či zúčastniť sa súťaží
aj ich animátori. Najväčší úspech
mala streľba z luku, hľadanie pokladu, celodenný výlet a nesmela chýbať ani večerná opekačka.
Ani sme netušili, aký obrovský
úspech bude mať pomaľovanie
svojich animátorov a balónová
vojna.
Týždeň plný smiechu a nadšenia sa síce skončil, no pekné
spomienky a nové priateľstvá
ostávajú. Dúfame, že sa stretneme aj o rok.
Katarína Petríková
Martina Matiová ml.
Foto: Daniela Arvaiová
Michal Klima

Návšteva Jasovskej jaskyne
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Pestrý život v umeleckej škole
Tvorivá práca s talentovanými žiakmi, ktorej výsledkom sú umelecké zážitky
je skutočne povznášajúca
a obohacujúca. Tím pedagógov Základnej umeleckej
školy Valaliky i počas tohto
školského roka vytváral so
žiakmi množstvo umeleckých príležitostí s krásnymi
výsledkami.

Žiaci pod vedením pedagógov
zvládli dištančné vzdelávanie a
s veľkou radosťou sme sa doslova vrhli do víru prezenčných
podujatí, ktoré sa uskutočňovali
od apríla.
Bola ich pestrá škála - školské
súťaže hudobného a výtvarného odboru, koncerty interné i
pre verejnosť, workshop našich
bubeníkov, Tanečný koncert,
prvý v histórii školy, Slávnostný
koncert a Výstava absolventov a
Koncerty prvákov. Paleta množstva triednych koncertov bola
doplnená účinkovaním našich
žiakov na podujatiach obce Valaliky, či mnohých ďalších obcí v
okolí.
Všetky tieto podujatia sme
prežili s veľkou radosťou, dovolím si tvrdiť i s úspechom a
pozitívnym ohlasom verejnosti.
Spomínané podujatia doplnili
úspechy našich žiakov na celo-

slovenských súťažiach, ktorých
nebolo málo. Naše talenty šírili
meno školy a obce Valaliky naozaj úspešne v mnohých mestách Slovenska.
Podeľte sa s nami o radosť
aspoň prostredníctvom fotografií, prípadne sa potešte podujatiami na našom webovom sídle
www.zusvalaliky.sk.
Tešíme sa na umelecké stretnutia v novom školskom roku.
Ďakujeme Vám za priazeň.
Anna Gordan, riaditeľka ZUŠ
Foto: archív ZUŠ

Šimon Čigáš

Emka Lešková

Ján Palaščák- reprodukcia
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Stretnutie Košťancov v Česku
V dňoch 17. - 19. júna 2022 české
mesto Košťany privítalo účastníkov
11. Medzinárodného stretnutia
Košťancov.

Žiaľ kovidové opatrenia na dva predošlé roky
túto milú tradíciu prerušili. O to viac sme sa z
opätovného stretnutia tešili. Tak sa na trase
Obec Valaliky - Obec Košťany nad Turcom
- smer západ až po Mesto Koštany začala
písať ďalšia kapitola medzinárodného stretnutia Košťancov.
Českí priatelia mali pre nás pripravený
veľmi pestrý a zaujímavý program. K tomu

všetkému nám prialo aj počasie. Ubytovali
sme sa v hoteli Cepín Mikulov v Krušných
horách. Prvý deň sme absolvovali okružnú
jazdu vláčikom Humbold po kúpeľnom meste Teplice od Zámockého námestia do Botanickej záhrady a späť. Neskôr sme navštívili
Mestský úrad v Meste Košťany, Základnú
školu Košťany a boli sme aj oboznámení s
projektom energetického zníženia náročnosti kina v Košťanoch. Na druhý deň sme
boli pozvaní do Mostu, kde nám pred exkurziou presunutého kostola Nanebovzatia
Panny Márie premietli dokumentárny film,
ktorý bol venovaný samotnému presunutiu

Majstrovstvá Valalík v mariáši
V letných mesiacoch sa pravidelne
bojuje o titul majstra Valalík
v mariáši.

1.miesto František Piroško (Sokoľany)
2.miesto Milan Bernáth (Malá Ida)
3. miesto Milan Budaj (Trstené pri Hor.)

Ani tohto roku tomu nebolo inak a 18.
júna 2022 si milovníci kartových hier
nielen z našej obce, ale aj z okolitých
obcí zmerali sily v mariáši. Turnaj bol bez
problémov, v pokojnej a družnej atmosfére. Po záverečnom treťom kole bol
výsledok nasledovný:

Ako správny hostitelia sme „prenechali“
víťazné vavríny našim hosťom. Na záver
sme si posedeli pri dobrom guľáši a v
družnej debate. Už teraz sa tešíme na
budúci ročník majstrovstiev v mariáši.
Jaroslav Janočko
Foto: Štefan Bača

kostola v roku 1975 z dôvodu ťažby uhlia.
Vo Veľkých Žarnosekách vo vinárstve „Mikulenkovi“ sme navštívili krásne vinice. Večer sme sa v Klube hasičov Košťany pri živej
hudbe príjemne zabavili.
V nedeľu, po svätej omši v Oseku a po
dobrom obede sme odchádzali domov plní
zážitkov a milých stretnutí.
O rok sa tešíme na ďalšie priateľské stretnutie, tentoraz v Košťanoch nad Turcom.
Lenka Buzogová, Kvetka Bakšiová
Foto: Dušan Kmec
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Bronz pre valalických chlapcov
Na júnových Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise družstiev v Ružomberku mali zastúpenie aj Valaliky.

Náš tím starších žiakov v zložení Róbert Olejník, Sebastian Sepeši a Luca Sepeši sa prebojoval medzi 8 najlepších družstiev. V prvom zápase zdolali Galantu, v druhom nastúpili proti
favoritovi z Ružomberka, kde ťahali za kratší
koniec. Tretí zápas s Novými Zámkami, ktorý
naši vyhrali 3:0, rozhodol o ich postupe do semifinále. V semifinále nastúpili proti Lučencu,
chlapci bojovali, ale nestačilo to na postup.
V poslednom zápase o bronz proti Devínskej Novej Vsi, ktorý bol vyrovnaný, no šťastnejší boli naši chlapci a domov si odniesli
BRONZ. Gratulujeme.
V júli sa konali v srbskom Belehrade Majstrovstvá Európy mládeže v stolnom tenise,
na ktorých sa zúčastnila aj naša Nina Némethová. Majstrovstvá začali súťažami družstiev, kedy slovenský dievčenský tím kadetiek potvrdil svoj cieľ, 11. - 12. miesto. Súťaž

Zľava Róbert Olejník a Luca Sepeši

pokračovala jednotlivcami, kde Nina vyhrala
svoje prvé zápasy a tak sa dostala do hlavnej
súťaže. Svoje pôsobenie ukončila s pocitom,
že je ešte na čom pracovať a odniesla si domov veľa skúseností a zážitkov.
Hráči STO Valaliky v zložení Luca Sepeši,
Juraj Németh, Nina Némethová, Darina Kolesárová, Katarína Palenčárová sa zúčastnili
JOLLA satelite tour 2022, ktorý sa uskutočnil
v SENCI, HAVÍŘOVE a HLUKU. Na turnaji sa
zúčastnili hráči z okolitých krajín. Najlepšie si
počínala Nina, ktorá skončila v Senci na peknom 2. mieste v kategórii jednotlivcov U19.
V Havířove sme sa, napriek našej bojovnosti, na stupienku víťazov neumiestnili.
V Hluku sme v kategórii družstiev (Némethová, Guassardo) obsadili 3. miesto. Pre našich
hráčov to boli medzinárodné skúsenosti a
overenie výkonov.
Touto cestou sa chceme poďakovať najmä
vedeniu Obecného úradu za podporu nášho
klubu.
Text a foto: Milan Sepeši

Súboj až do posledného kola
V minulej sezóne sa nášmu áčku mužov po dlhých
rokoch konečne podarilo
zvíťaziť ligu a postúpiť
o súťaž vyššie.
Začiatkom sezóny sme si s trénerom Leškom určili “alibisticky”
cieľ ísť od zápasu k zápasu a
neriešiť postavenie v tabuľke.
Po odohraní jesennej časti, kedy
sme boli na prvej priečke tabuľky,
sme si na posezónnom posedení
povedali, že musíme pokračovať
vo výkonoch z jesene a veriť, že
sa nám konečne podarí postúpiť.
Súťaž bola až do konca veľmi vyrovnaná, zamotaná, vyhrať mohol každý s každým. Do posledného kola sme ale nastupovali
z najlepšej východiskovej pozície a mali sme všetko vo vlastných rukách. Pravdupovediac
zápas v Rozhanovciach mal príchuť osláv už pred zápasom. Tak

sme si do toho zápasu verili, že
oslavy sme riešili a vybavovali už
pred zápasom. Sme veľmi radi,
že to táto partia zložená z našich domácich chlapcov z Valalík
dokázala. Je to relatívne mladé

mužstvo, ktoré ak ostane pokope, tak máme postarané o náš
mužský futbal na pár rokov dopredu.
V novej sezóne sme sa určite
nestratili, posilnili sme mužstvo

Zľava tréner M. Leško, kapitán P. Pecha, predseda M. Hudák

o ďalších dvoch chlapcov do
stredu zálohy a po prvých troch
kolách v novej súťaži máme na
konte dve výhry a jednu, dovolím
si povedať, nešťastnú prehru.
Znova sme do sezóny vstúpili s
cieľom ísť z týždňa na týždeň,
trénovať poctivo, v zápase zo
seba vydať maximum, bojovať
jeden za druhého, dopriať jeden
druhému a veríme, že výsledok
v podobe kvalitných výkonov a
dobrého umiestnenia v tabuľke
sa dostaví. V kádri áčka máme
cca 25 hráčov.
Tak veľa aktívnych hráčov sme
už veľmi dlho nemali, a tak všetci musia „makať“ a byť chápaví,
keď nedostanú priestor v zápase. Berieme to pozitívne, pretože
je v mužstve zdravá konkurencia
a každý musí mať motiváciu vydať zo seba maximum, aby ten
priestor dostal.
Text a foto: Martin Leško
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