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Z PRACOVNÉHO STOLA STAROSTU
Práve v týchto dňoch začínajú práce na kompletnej
rekonštrukcii
verejného
osvetlenia v našej obci.
Starých 350 svietidiel bude v priebehu
mesiaca vymenených za 460 nových,
moderných, tzv. LED svietidiel. Už zo samotného počtu vychádza, že lampy budú
na takmer každom stĺpe. Súčasťou stavby je aj nový izolovaný štvoržilový kábel,
ktorý bude slúžiť namiesto terajšieho
piateho neizolovaného vodiča. Píšem to
preto, že už odpadnú poruchy po veternom počasí. Celá rekonštrukcia je naplánovaná tak, aby zodpovedala európskym
normám. Po ukončení bude uskutočnené
svetelno-technické meranie odborníkmi z
STU Bratislava. Takže nové svietidlá budú
intenzívnejšie a rovnomernejšie svietiť a
ešte budú aj úspornejšie. Namiesto do-

terajších ôsmich rozvádzačov budú už
len dva nové a celý systém verejného
osvetlenia bude riadený počítačom. Bude
možné napríklad znížiť intenzitu osvetlenia v nočných hodinách. Na financovanie
projektu sme získali prostriedky z eurofondov vo výške 441 740 EUR, pričom
celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 464 989 EUR. Spolu verme,
že nové verejné osvetlenie prispeje nielen k lepšiemu komfortu, ale predovšetkým zvýši bezpečnosť na našich cestách
a vandalov, ktorí ničia spoločný majetok,
bude lepšie vidieť.
Najviac nás samozrejme zaujíma, kedy
vodárenská spoločnosť začne realizovať
kanalizačné a vodovodné prípojky. Napriek mojej snahe sa mi nepodarilo zistiť
záväzný termín začiatku ani harmonogram prác. Spolu s pánom starostom

obce Geča budeme neustále kompetentných tlačiť, aby si splnili to, k čomu sa
zmluvne zaviazali. V jarných mesiacoch
sa budú dokončovať aj práce, ktoré sa
nestihli minulého roku kvôli počasiu.
Okrem asfaltovania niektorých miestnych komunikácií (Krížna, Hlinná, …),
správca komunikácie dá do pôvodného
stavu vodorovné dopravné značenie na
uliciach Hlavná a Kokšovská. Hlavne
prechody pre chodcov veľmi chýbajú.
Okrem starostí nám každodenný život
prináša aj radosti. Na aktuálny kalendár,
ktorý obec vydala, máme len priaznivé
ohlasy. Ďakujem všetkým, ktorí sa na
jeho tvorbe podieľali, zvlášť autorom
obrazov. A gratulujem k prvému miestu
v celoslovenskej súťaži kalendárov v kategórii obce.
Ing. Štefan Petrík

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VALALIKY
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa
13.01.2016 a zo dňa 24.02.2016.
OZ schvaľuje:
a) VZN č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov
na území obce Valaliky bez pozmeňujúcich pripomienok,
b) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022,
c) uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Valaliky
a Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za účelom zriadenia vecného
bremena na parcely vo vlastníctve obce KN-C č. 1302/125, KN-C
č. 1302/124, KN-C č. 1302/123,
KN-C 1302/65, KN-C 1302/64,
KN-C 1302/50, KN-C 1302/30,
KN-C č. 1302/49, KN-C č. 1363/1
a KN-C č. 1363/2 v súvislosti so
stavbou: „Valaliky-Všechsvätých,
Športová-Rozšírenie NN distribučnej sústavy pre 6RD“,
d) predloženie ŽoNFP na SO:
- názov projektu: OcÚ a KD Valaliky,
- výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 20.000,- €,
- kód výzvy: OPKZP-PO4SC431-2015-6,
e) rozpočet obce na rok 2016
s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré
sú uvedené v zápisnici,

f) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Valaliky na rok 2016 pre
občianske združenie Kadlubek,
Nábrežná 16, 044 13 Valaliky
na pokrytie nákladov spojených
s činnosťou združenia vo výške
1.000,- € a žiada o zapracovanie
do rozpočtu obce Valaliky,
g) zakúpenie nových plechových
dychových nástrojov v celkovej
cene 4.500,-€ pre Dychovú hudbu
Valaliky a žiada o zapracovanie do
rozpočtu obce Valaliky,
h) žiadosť HC Valaliky, Topoľová
13, 044 13 Valaliky o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške
5.500,- € na činnosť športového
klubu HC Valaliky a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky,
i) žiadosť ZUŠ Valaliky, Kostolná
10, 04413 Valaliky o pridelenie
finančných prostriedkov pri príležitosti 40. výročia založenia ZUŠ
Valaliky vo výške 2.000,- € a žiada
o zapracovanie do rozpočtu obce
Valaliky,
j) finančné prostriedky z rozpočtu
obce na nahrávanie CD ženskej
speváckej skupiny Paradne nevesty vo výške 1.000,- € a žiada
o zapracovanie do rozpočtu obce
Valaliky,
k) uzatvorenie Darovacej zmluvy
medzi darcom Ing. Martinom Gaškom, bytom Študentská 13, Košice a obdarovaným obcou Valaliky,
ktorou darca daruje obdarovanému spoluvlastnícky podiel 1/112
z celku na pozemku parcela KN-C

č. 1179/2 zapísaní na LV č. 1649,
k. ú. Valaliky do podielového spoluvlastníctva,
l) uzatvorenie Dodatku č. 1
k zmluve o budúcej zmluve zo dňa
29.04.2014 medzi obcou Valaliky
a Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040
01 Košice (rozšírenie ul. Pri studničke),
m) ukončenie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 1/2009
medzi obcou Valaliky a nájomcom
OV Marketing, s.r.o., Gorkého 4,
040 01 Košice dohodou ku dňu
29.02.2016,
n) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer uzatvoriť nájomnú
zmluvu medzi obcou Valaliky ako
prenajímateľom a spoločnosťou
TIP Slovakia s.r.o. so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, predmetom
ktorej je odplatné prenechanie do
užívania časť nebytových priestorov v objekte Drobnej prevádzkarne na Kostolnej ul. so súpisným
číslom 3063 na parcele KN-C č. 6
zapísanej na LV č. 1273 v k.ú Valaliky o celkovej výmere 8,6 m2
z dôvodu, že uzatvorenie tejto
nájomnej zmluvy je vyvolané potrebami doterajšieho nájomcu OV
Marketing s.r.o., so sídlom Gorkého
4, 040 01 Košice vyplývajúcimi zo
zmeny personálneho a funkčného
riadenia tejto spoločnosti a s tým
súvisiacim prevzatím celého port-

fólia stávkových kancelárii so všetkými priestormi a zamestnancami
spoločnosťou TIP Slovakia, pričom
s novým nájomcom sa uzatvorí nájomná zmluva za rovnakých
podmienok ako s pôvodným nájomcom,
o) uzatvorenie Nájomnej zmluvy
medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom a spoločnosťou TIP Slovakia, Thurzova 6, 040 01 Košice
ako nájomcom na prenájom časti
nebytových priestorov v objekte
Drobnej prevádzkarne na Kostolnej ul. so súpisným číslom 3063
na parcele KN-C č. 6 zapísanej na
LV č. 1273 v k.ú Valaliky o celkovej
výmere 8,6 m2 za účelom prevádzkovania stávkovej kancelárie
Tipsport SK za cenu 400,- € ročne
s účinnosťou od 01.03.2016,
p) odkúpenie pozemkov parcela
KN-C č . 865/16, zapísaná na LV č.
1642, druh: záhrada o výmere 16
m2 od vlastníkov:
František Moňok, Zupkova 710/23,
040 22 Košice
Emília Demková, Geča 313, 044
10 Geča
Valéria Hudáková, Geča 299, 044
10 Geča
a pozemku parcela KN-C č.
865/12, zapísaná na LV č. 2261,
druh: záhrada o výmere 69 m2
v k.ú. Valaliky od vlastníkov:
Valéria Hudáková, Geča 299, 044
10 Geča
Emília Demková, Geča 313, 044
10 Geča
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s) v súlade s §9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejnenie zámeru
na odpredaj pozemku parcela č.
KN-C 1063/3, druh: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 151
m2 zapísaná na LV č. 1273 v k.ú.
Valaliky pre Mgr. Máriu Vindtovú,
bytom Na Ortášoch 9, Valaliky
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Parcela č. KN-C 1063/3,
ktorú rodina Mgr. Márie Vindtovej dlhodobo obhospodaruje,
súvisle nadväzuje na pozemok
parcela č. KN-C 1063/13 o výmere 410 m2 k.ú. Valaliky, ktorý je
na základe dedičského konania
č. 10D/420/2015 vo vlastníctve
žiadateľky. Pozemky parcela č.
KN-C 1063/3 a č. KN-C 1063/13
k.ú. Valaliky spolu tvoria jednotný celok, ktorý je aj v súčasnosti
zabezpečený súvislým oplotením,
t) žiadosť FC Valaliky, Športová
9, 044 13 Valaliky o dotáciu z rozpočtu obce Valaliky na rok 2016
na materiálne a technické zabezpečenie futbalového klubu vo výške 5.000,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky,
u) doplnenie programu rokovania
ohľadom problematiky ul. Na Balotách.
OZ neschvaľuje:
a) uzatvorenie Zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov

pri prevádzkovaní podniku č.
3122/2015 medzi obcou Valaliky
ako prenajímateľom a AGRO-VALALIKY a.s., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou ako nájomcom
na prenájom pozemkov parcely:
KN-E č. 124, druh orná pôda, zapísaná na LV č. 2217 o užívanej
výmere 4404 m2 , KN-E č. 235/1,
druh: orná pôda, zapísaná na LV
č. 2217 o užívanej výmere 457
m2, KN-E č. 235/2, druh: orná
pôda, zapísaná na LV č. 2217
o užívanej výmere 49 m2, KN-E
č. 236, druh: orná pôda, zapísaná
na LV č. 2217 o užívanej výmere
2867 m2, KN-E č. 309/17, druh:
orná pôda, zapísaná na LV č.
2217 o užívanej výmere 1349 m2,
KN-E č. 309/28, druh: orná pôda,
zapísaná na LV č. 2217 o užívanej
výmere 4609 m2, KN-E č. 310/5,
druh: orná pôda, zapísaná na LV
č. 2217 o užívanej výmere 708 m2
a KN-C č. 1359/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná
na LV č. 1273 o užívanej výmere
1347 m2 za cenu 94,74 € ročne.
OZ berie na vedomie:
a) stanovisko Finančnej komisie
obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa
4. 2. 2016 a zo dňa 22. 2. 2016,
b) vyhodnotenie pripomienok
k návrhu rozpočtu obce Valaliky na
roky 2016 - 2018,
c) odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

obce Valaliky na roky 2016 - 2018 a
rozpočty obce na roky 2017 a 2018,
d) Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok
2015,
e) stanovisko Stavebnej komisie
obce Valaliky zo zasadnutia zo dňa
17.02.2016.
OZ ukladá:
a) Stavebnej komisii obce Valaliky prejednať žiadosť o odkúpenie
pozemku - Ladislav Horváth, Urbárska 23, 044 13 Valaliky zo dňa
05.01.2016 a vypracovať stanovisko pre rozhodnutie OZ,
b) Obecnému úradu Valaliky zapracovať do rozpočtu obce Valaliky
žiadosť Stolnotenisového oddielu
Valaliky o dotáciu na materiálno-technické zabezpečenie klubu
v roku 2016.
OZ presúva:
a) prerokovanie VZN č. 2/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky – Prevádzkový poriadok pohrebiska na
najbližšie zasadnutie OZ.
OZ deleguje:
a) deleguje zástupcov obce za
členov Rady školy pri Materskej
škole, Poľná 4, Valaliky na funkčné
obdobie 2016 – 2019:
1. Dušan Kmec
2. Jozef Kľučár
3. Ing. Vladimír Hudák.

inzercia

Patrik Arvai

1/1/2016

Marta Drálová, Bernolákova
6521/9, 080 01 Prešov
Helena Zimmermannová, Sofijská
2479/24, 040 23 Košice
Regina Fuseková, Hlavná 114, 044
13 Valaliky
Vincent Bučko, Pažitná 219/4, 040
15 Košice
Peter Bučko, SNP 298/42, 086 33
Zborov
Jolana Mértenová, Komenského
1112/36, 040 01 Košice
Jana Pauliaková, Kecerovské Pekľany 162, 044 47 Kecerovce
Pavol Pauliak, Charkovská 690/4,
040 22 Košice
Zuzana Kovácsová, Družicova
1474/2, 040 12 Košice
podľa GP č. 7/2016 zo dňa 5. 2.
2016, ktorý vypracovala geodetická kancelária, Marek Albert,
Klimkovičova 22, Košice za účelom
majetkoprávneho vysporiadania
Rosnej ul. za kúpnu cenu 3,- €/m2,
r) uzatvorenie Zmluvy o nájme
plynárenského zariadenia NZ1€
30/2015/RCV medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom a medzi
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava ako nájomcom za cenu 1,- € ročne, kde
plynárenské zariadenie je: Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu a pripojovacie plynovody:
STL plynovod PE d 63-96,01 m
STL plynovod oceľ DN 50-0,53 m
STL plynovodné prípojky PE d 3211,37 m – 2ks,
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Návšteva ministra
Návšteva ministra vlády v obci je
vždy výnimočná udalosť. Vo Valalikoch sme mali možnosť privítať ministra životného prostredia Petra Žigu
pri príležitosti ukončenia projektu Valaliky, Geča – kanalizácia, v piatok,
22. januára. V rámci malej slávnosti
došlo aj k odhaleniu pamätnej tabule
pri vstupe do budovy Obecného úradu. Akcie sa zúčastnili aj primátor Košíc a predseda predstavenstva VVS,
a.s. Richard Raši a generálny riaditeľ VVS, a.s. Stanislav Hreha. Akciu
organizovala vodárenská spoločnosť
a ja len verím, že ukončenie diela je
záväzkom na to hlavné – napojiť občanov na kanalizáciu v čo najkratšom
Ing. Štefan Petrík
čase. 

foto: Dušan Kmec

Stanislav Hreha (vľavo)
a minister Peter Žiga.

Čo a kedy separovať
V jarnom období pripravujeme pravidelné zbery nasledovne:
29. 3. - 1. 4. 2016 - zber elektroodpadu
4. 4. - 15. 4. 2016 - zber orezaných konárov
9. 4. 2016 - zber nebezpečného odpadu
- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici
(pri potravinách u Jakaba)
-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade
16. 4. 2016 - zber starých pneumatík
Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť,
ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903 721 158, 055 6999824 alebo
osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom
termíne vyložte odpad za svoju bránu, uviažte psa a odpad
vám odvezieme priamo z dvora.
Pneumatiky vyložte pred bránu a označený nebezpečný
odpad do zberných kontajnerov na uvedené miesta.
Ďakujeme, že separujete.
(šd)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí v prvom štvrťroku
2016 oslávili svoje jubileá a meniny. Šťastie nech Vás sprevádza
v púti života, láskou nech všetko vôkol prekvitá a zdravie nech
Vám stále slúži, pretože ďalší rad rokov si ešte treba užiť.
Vitajte na svete:
Buzice: Jakub Kacvinský
Bernátovce: Bianka Gažiová, Sofia Viktória Tyborová, Louis
Šoltés
Všechsvätých: Michaela Závadská, Hugo Hudy
Košťany: Lenka Daniová, Miriam Veronika Danková
Opustili nás, v srdciach zostávajú:
Buzice: Pavlína Šimková
Bernátovce: Alžbeta Tužáková, Florian Gaži, Vincent Matis,
Adam Kiseľ
Všechsvätých: Paulina Hudyová, Anna Želtvayová, Jozef Pavuk
Veľa lásky novomanželom:
Tibor Mulato (Valaliky – Bernátovce) a Jaroslava Pusztaiová
(Valaliky – Bernátovce)

Hasiči s novou technikou

V rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov naši hasiči obdržali prívesný vozík, ktorým si pomôžu pri
zásahu proti povodniam. Odovzdávanie sa uskutočnilo dňa
18. decembra 2015 v Prešove. Každá strana vozíka poskytuje užitočnú techniku ako čerpadlá, elektrocentrálu, elektrické
čerpadlo s doplnkami, osvetľovaciu stanicu, protipovodňové
bariéry a ručné náradie. Táto výbava značne pomôže pri predchádzaní škôd na majetku. Netreba zabúdať, že škody v rokoch 2004 až 2013 dosiahli hodnotu 707 miliónov eur.

Text a foto: Radoslav Seman
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V sobotu 5. 3. 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pre občanov obce Valaliky boli zriadené tri okrsky. Okrsok č. 1 pre časť Buzice, okrsok č. 2 pre časť Bernátovce (v Materskej škole na Hlavnej ulici)
a okrsok č. 3 pre časť Všechsvätých a Košťany (na Obecnom úrade Valaliky).
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Valaliky a ich fašiangová tradícia
Tento rok sme boli svedkami výnimočne krátkych fašiangov. Ale i napriek
tomu sa vo Valalikoch 6. februára
2016 uskutočnil už v poradí jubilejný
25. ročník fašiangového plesu KDK.
Preplnená sála kultúrneho domu je dôkazom toho, že tradícia „plesania“ má u nás
svoje miesto a svojich priaznivcov.
Organizátori aj tento rok zabezpečili kultúrny program, v ktorom vystúpili členovia
tanečného klubu Meteor so skupinovou
choreografiou spoločenských tancov. Svojím talentom divákov zaujali i tanečníčky zo
štúdia Pole diva so špecifickým gymnastickým tancom „pole dance.“ Latinsko-americké rytmy predviedol Milan Plačko s
manželkou Marietou a navodil u prítomných tú správnu tanečnú náladu. Folklórna
skupina Kadlubek zase „plesajúcich“ nabudila do tanečného kola ľudových melódií.
Nechýbal ani tradičný polnočný tanec
lásky, ktorým si partneri prejavujú svoju
náklonnosť kúpou valentínskeho srdiečka. Výťažok z ich predaja bol odovzdaný

ľuďom bez domova v neďalekom zariadení Oáza – v Bernátovciach. Ples sa nezaobišiel bez tomboly s typickou hlavnou
cenou. Už 25 rokov sú ňou hodiny. Organizátori si na nultom ročníku predsavzali,
že práve merač času bude symbolom od-

rátavania jednotlivých ročníkov. Dúfame,
že aj v nasledujúci rokoch bude tradícia
fašiangových plesov zachovaná a nestratí
svoje typické čaro.

Mgr. Pavol Kacvinský

foto: Štefan Kacvinský

Veľká sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch

Medzi fašiangové tradície
patria zábavy, plesy, pečenie typických koláčov,
šišiek,... ale nezabudnuteľnou súčasťou obdobia pred
pôstom sú aj karnevaly.

V nedeľu 31. januára 2016
obec Valaliky v spolupráci
s kultúrnou komisiou usporiadala už tradičný detský
karneval. Najväčším prekvapením pre všetkých bola

veľká účasť detí s rodičmi
a starými rodičmi. Ani sme
si nemysleli, že veľká sála
kultúrneho domu nie je až
taká veľká. Približne stovka
detí sa vyobliekala do všakovakých masiek. Čím ďalej,
tým ťažšie sa vyhodnocujú
najkrajšie karnevalové kostýmy. Je pravda, že svojpomocne vyrobené masky
majú svoje čaro a cenia sa
oveľa viac. Tento rok poteši-

la organizátorov prítomnosť
najmladších účastníkov v
maskách, ktorí mali len pár
mesiacov.
Deti mali príležitosť zatancovať si, vyblázniť sa s balónmi a tí šťastnejší aj potešiť sa
z výhry v tombole. Karneval sa
stáva nielen príležitosťou pre
deti, ale aj pre ich blízkych,
keď sa môžu stretnúť a porozprávať sa, dať si spoločne
kávu a utužovať vzájomné

medziľudské vzťahy. Chceme
sa preto poďakovať všetkým,
ktorí boli nápomocní pri príprave detského karnevalu:
obci Valaliky, kultúrnej komisii, FSk Kadlubek a ostatným
priaznivcom podujatia a taktiež deťom a ich rodičom, že
sa vedia zabaviť a spríjemniť
si fašiangy spoločne nefalšovanou radosťou.
 Mgr. Pavol Kacvinský

foto: Dušan Kmec
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Fašiangy na seniorskú nôtu
Fašiangy. S nimi sa spájalo veselie, radosť a hojnosť.
V takomto duchu sa nieslo aj fašiangové stretnutie seniorov. Bolo veselo. A ešte ako! Zišli sa v hojnom počte. Nikto neprišiel s prázdnymi rukami.
Stoly zaplnili buchtami, čeregami (fánkami), obloženými chlebíčkami .... Každý si mal z čo vybrať.
Seniori si urobili program, za ktorý by sa nemusela
hanbiť ani naša mládež. Najprv si zasúťažili v dejepise a zemepise. Diktátom si pripomenuli časy
študentské a na záver sa sami uistili, že ich ruky
ešte stále vedia šikovne narábať ako s ihlou, tak
aj s kladivom. Keď zazneli prvé tóny harmoniky,
pesničkám nebolo konca kraja. Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia. Pre všetkých začalo pôstne obEva Výrostková
dobie.

Foto: Zuzana Roková

Veľkonočné kreácie

Každý rok sa rodiny pripravujú na Veľkú noc i patričnou výzdobou a dekoráciami s jarnými motívmi.

Vo Valalikoch, 13. marca sme
sa mali inšpirovať na tradičnom
podujatí Valalické maľované vajíčko. Svoje výrobky
prezentovali deti z materskej
školy, ZŠ, ZUŠ, členovia klubu
seniorov ako aj šikovní miestni
remeselníci – pani Beáta Lešková, Marta Mikuľáková,
Jolana Takáčová, rodina
Timkova, Irena Bujňáková
a Pavol Kacvinský. Zároveň
sa na podujatí konala tvorivá
dielňa so všakovakými praktikami zdobenia kraslíc: servít-

Výstava vajíčok
drobnochovateľov

ková technika, patchwork,
origami, ale aj oblepovanie farebnou krupicou a ozdôbkami alebo zdobenie lakom na
nechty. Zaujímavosťou bola
aj prezentácia Mimi farmy
z Opátky, kde si návštevníci
mali možnosť odliať voskové
sviece. Sprievodnou akciou
bola výstava drobnochovateľov
ZO Geča so súťažou vo dvoch
kategóriách o najkrajšie vajíčko. Víťazné plemená patrili Michalovi Schmidtovi a Svoradovi Podrackému. Veľký
záujem zo strany návštevníkov
je pre organizátorov najväčšou
odmenou.
 Mgr. Pavol Kacvinský

foto: Dušan Kmec

Tvorivé dielne

Mimi farma Opátka - výroba sviečok

www.valaliky.sk

28

Naši deviataci finišujú
Rok čo rok sa v základnej
škole pripravujú žiaci posledného ročníka na vyvrcholenie
ich základného štúdia.

Skončiť s čo najlepším vysvedčením a zároveň byť
prijatý na vysnívanú strednú
školu. K náročným úlohám
štúdia patria aj príjemnejšie
aktivity. Tradične majú deviataci ples v období Valentína v kultúrnom dome v Geči.
Ani súčasný záverečný ročník
nebol výnimkou a 13. februára 2016 mali svoj záverečný
večierok pod drobnohľadom
učiteľov i niektorých rodičov.
Ku chvále žiakov patrí aj
niekoľkomesačná
príprava,
ktorú som s nimi osobne zažil
počas 4 mesiacov, keď sme
sa stretávali na tanečných tréningoch. Tancovať sme sa učili v priestoroch klubu seniorov
a folklórnej skupiny Kadlubek,
za čo patrí vďaka všetkým
členom za ústretovosť. Keďže nešlo o priestory školy a ja
ani nie som ich učiteľom, o to

viac si cením, že v rámci svojho voľného času prišli a mali
snahu sa naučiť aspoň základy anglického valčíka, ľudových tancov a niečo z moderných tanečných krokov. Čo je
však najdôležitejšie, spoznali
pravidlá, ako sa majú chlapci
správať k dievčatám a aspoň
trochu zistili, čo je to zodpovednosť a ako majú niesť ná-

sledky za svoje správanie.
Plody svojej námahy zúročili na záverečnom plese,
keď sa predviedli v spoločnej
choreografii. Čerešničkou na
torte boli zaiste chlapci s ich
šarmantným kankánom. Verím, že deviataci s odstupom
času budú v dobrom spomínať na nácviky. Tancovanie pri
sviečkach, keď vo Valalikoch

Zimné aktivity školy
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvé
mesiace nového kalendárneho roka.
V našej škole sme nezaháľali a ešte počas vianočných
prázdnin sme našim žiakom
zabezpečili korčuľovanie na
Zimnom štadióne v Čani.
Vstup bol bezplatný pre žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do
zberu papiera. Ohlasy na akciu
boli veľmi pozitívne. Zúčastnili
sa jej najmenší školáci spolu
s rodičmi či starými rodičmi,
až po najstarších deviatakov.
Posledný januárový deň sa
niesol vo veselom karnevalovom duchu. Po rannej nádielke vyučovania v maskách sa
žiaci 1. stupňa presunuli do
priestorov telocvične, kde pre-

zentovali svoje masky a hor sa
do šantenia! Nechýbali súťaže, tanec, smiech...Na záver
porota vyhodnotila 40 najzaujímavejších masiek.
Už sa stalo tradíciou, že
každý rok škola zabezpečuje
prázdninovú činnosť pre našich žiakov, aby sme aspoň
trochu odbremenili rodičov.
Počas týchto jarných prázd-

nin sa uskutočnili 3 celodenné výlety. Žiaci 1. stupňa sa
vybrali do Vysokých Tatier na
Štrbské pleso. Hoci im počasie veľmi neprialo, dosýta sa
vyšantili a síce premočení, ale
plní zážitkov sa večer vracali
domov. Pre žiakov 2. stupňa
sme pripravili výlet do Aquacity Poprad a do Tatralandie
v Liptovskom Mikuláši.

vypadol elektrický prúd alebo
aj na nemotorné a rozpačité
kroky, keď začínali trénovať.
A možno o pár desiatok rokov
sa opäť stretnú na spoločnom
posedení bývalých deviatakoch Základnej školy Valaliky
a zaspomínajú si na ich „bezstarostné“ tínedžerské časy.

Text a foto:

Mgr. Pavol Kacvinský

V 1. februárovom týždni sa
žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v Ľubovnianskych kúpeľoch. Podľa
svojich schopností a možností
zvládli techniky lyžovania. Každý deň mali zabezpečený plnohodnotný program, vrátane
súťaží, diskotéky, či bazéna.
Ak nám to počasie umožní,
v najbližšom čase je ešte naplánovaná sánkovačka pre víťazné triedy v zbere papiera.
Nezabúdame ani na zvieratká
a preto časť výťažku z tohto zberu je určená útulku pre
opustených psíkov v Haniske.
6.A trieda zorganizovala dobrovoľnú finančnú zbierku na
adopciu malej opičky z košickej ZOO.

Text a foto:

Mgr. Milan Hovanec
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Neničte nám chodníky a zeleň
Sme veľmi radi, že konečne budeme mať v našej
obci kanalizáciu, za čo
patrí poďakovanie všetkým ktorí sa o tento stav
pričinili.

studničke (viď. foto), kde nám
zdevastovali zeleň, chodník
a koryto potoka. Aj napriek
tomu, že je tam len chodník
a zeleň, nebránilo pracovní-

Reklamné pútače
Mnohých nás rušia reklamné
pútače, ktoré sú umiestnené
na moste pri vstupe do našej
obce a zvlášť preto, že propagujú hazardné hry. Preto sme
požiadali o riešenie Železnice Slovenskej republiky ako
prevádzkovateľa a správcu
železničného mosta. ŽSR na
základe našej žiadosti vyzve

kom VSD, a.s. prechádzať cez
túto časť. Po ich vzore si potom krátili cestu aj pracovníci,
ktorí pracovali na kanalizácii,
dokonca túto „skratku“ vyu-

inzercia

vlastníkov reklamných pútačov na ich odstránenie. Ak
v stanovenom termíne nebudú pútače odstránené, ŽSR
upovedomí MDVRR SR, Sekciu železničnej dopravy a dráh
na porušenie stavebného zákona zo strany vlastníkov re(ocu)
klamých pútačov. 
 foto: Jaroslav Janočko

2/1/2016

Často sme však boli svedkami
toho, že pracovníci budujúci kanalizáciu nepristupovali
šetrne k našim priestranstvám
a objektom obce. To je vidno
hlavne v našich parčíkoch, na
chodníkoch a na značení cestnej komunikácie. Samozrejme,
že kompetentní boli vyzvaní na
opravu, ale niektoré nedostatky budeme musieť odstrániť
vo vlastnej réžii. Vieme, že pri
kopaní kanalizácie sa môžu
vyskytnúť situácie, kde sa porušeniu terénu nedá zabrániť,
ale krátiť si cestu cez chodník
a park mechanizmami a po
daždi je veľmi nezodpovedné.
To sa udialo v časti Buzice pri

žívali aj naši obyvatelia. Preto
sme boli nútení urobiť zábrany, ktoré mali znemožniť prechodu áut a mechanizmov po
chodníku. Po osadení zábran
však naši občania si tieto upravili tak, aby mohli opätovne po
chodníku prechádzať, preto
sme znova osadili zábrany,
avšak na viacerých miestach.
Dúfame, že to naši spoluobčania pochopia a nebudú nás
nútiť do krajnejších opatrení,
aby sme si uchránili zeleň,
chodník aj samotný potok.
Možno niekto taktiež postrehol, že nám pri kopaní
kanalizácie zničili resp. vybrali
niekoľko okrasných stromov,
ktoré budeme musieť doplniť.
V priebehu nasledujúcich dní
budeme postupne odstraňovať tieto nedostatky, pokiaľ
nám to počasie dovolí.

Text a foto:

Jaroslav Janočko
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„Na tréningy pána Bartánusa sme sa tešili“
Veľmi príjemným prekvapením 4. ročníka turnaja o
„POHÁR STAROSTU OBCE“
bol nový hráč v drese Koštian. Za svoje výkony bol
vyhodnotený za najužitočnejšieho hráča Martin Jobagyi. Bolo mi veľkým potešením sa s ním porozprávať.
Maťo prečo si hral práve
za Košťany?
S rodičmi a sestrou bývam v
Ždani. Prvých 10 rokov svojho života sme bývali vo Valalikoch. Moja mama je rodená
Hurková. Potešilo ma pozvanie Košťancov pre môjho otca
a pre mňa. Hokej máme radi
a chceli sme sa stretnúť s ďalšími nadšencami tejto krásnej
hry. Žiaľ, otec mohol nastúpiť až v druhom stretnutí. Bol
pre nás veľkým prínosom. Aj
3.miesto nás potešilo. Rozhodujúci bol dobrý pocit zo
spoločnosti chlapov „ rovnakej
krvnej skupiny „.
Ako začala tvoja cesta
na ľad?
Ukázal mi ju otec. Sám aktívne hrával a láska k hokeju
ho neopustila doteraz.
Kedy si začal?
Ako prvák ZŠ Valaliky som
chodieval dvakrát týždenne
trénovať do CROW ARENY.
Tréningy boli zamerané len na
korčuľovanie. Do 5. ročníka
som prešiel do ZŠ Škultétyho
Košice. Stal som sa žiakom
hokejovej triedy.

Sústredený
pohľad
arbitra

foto: mb

Ako pokračuješ?
Absolvoval som školenie
rozhodcov. V pruhovanom
drese som držiteľom druhej
najvyššej licencie IIHF. Vediem stretnutia od najnižších
súťaži až po TIPSPORT EXTRALIGU.
Máš zápasy na ktoré sa
tešíš?
Vyspelé mužstvá, plné tribúny to je ono! Najlepšie sa cítim v košickej STEEL ARÉNE.
Čo robíš, keď sa hráči
pobijú?
Sme na to vyškolení.
1. Dať pozor, aby sme sa
nezranili.
2. Nechať bitkárov nech sa
„ vyšantia“.
3. Po páde na ľad ich od
seba oddelíme a „odmeníme“.

Isto to bolo veľmi náročné, hlavne ranné stávanie.
Áno. Budíček o pol piatej. O
5.45 hod sme museli byť oblečení vo výstroji na ľade. Stíhal
som to len vďaka mojim rodičom. Častejšie s mamkou, ale
otec nikdy nevynechal príležitosť byť na tréningu, ak mu to
pracovné povinnosti dovolili.
Neviem, či vtedy niekedy pomyslel, že spolu nastúpime v
jednom drese.
Ako sa ti darilo?
Mal som šťastie na vynikajúceho trénera p. Bartánusa.
Tréningy boli náročné, veľmi
pestré a zaujímavé. Po skon-

Aj majster sveta Ľuboš Bartečko rešpektuje Martina

čení tréningu sme sa už tešili
na ďalší. Boli sme úspešná
partia! Vybojovali sme niekoľko titulov majstrov Slovenska v každej vekovej kategórii.
rozbehnutú
Úspešne
hráčsku kariéru si skončil
veľmi skoro. Prečo?
Herne sa mi darilo, kolektív
bol výborný, radosť trénovať
a hrať. Lepila sa však na mňa
smola, prenasledovali
ma
zranenia. Po tretej zlomenine
ruky som sa s ťažkým srdcom rozhodol hráčsku kariéru
ukončiť. S hokejom som sa
ale nerozlúčil.

Tvoj program v najbližšom období?
Táto sezóna už pre mňa
skončila. Najbližší semester
štúdia na VŠ absolvujem v
španielskej Malage. Korčule
ani dres neberiem.
A ďalšie ciele?
Úspešne ukončiť štúdium a
dostať šancu rozhodovať na
Majstrovstvách sveta U 20 v
Kanade.
         
Maťo ďakujem za rozhovor
a verím, že svoje predsavzatia
na ľade aj mimo neho naplníš! Držíme Ti palce!

Ladislav Andor

V mládežníckom drese HC Košice 

foto: archív mj
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Pohár starostu obce v ľadovom hokeji 2016

Už tradične sa začiatkom
roku uskutočňuje turnaj
o pohár starostu obce Valaliky v ľadovom hokeji.
Zúčastňujú sa ho hráči
z jednotlivých častí obce.
Turnaj sa uskutočnil v dvoch
termínoch a to semifinálovými zápasmi a o týždeň finálovým turnajom. V semifinále sa stretli dvojice Buzice
- Všechsvätých 2 : 0, Bernátovce : Košťany 5 : 4, takže
o týždeň sa stretli v boji o 3.
miesto Všechsvätých - Košťany kde jednoznačne dominovali hráči Košťan, ktorí po veľmi dobrom výkone zdolali hráčov z Všechsvätých v pomere
5 : 0. Aj finálový duel medzi
hráčmi Buzíc a Bernátoviec sa
vyvíjal v prospech Buzíc, ktorí
už viedli 5 : 0 a už pomýšľali
na prvenstvo. Lenže hráči Bernátoviec sa nevzdali a svojou
aktívnou a úspešnou hrou dokázali vyrovnať a tým posunuli zápas do samostatných
nájazdov. Z troch hráčov Buzíc
ani jeden neprekonal brankára Bernátoviec a až posledný nájazd hráča Bernátoviec

Mareka Papcúna rozhodol, že víťazom turnaja
o pohár starostu obce Valaliky sa stali druhýkrát
hráči z časti Bernátovce.
Po odovzdaní cien víťazom
starostom obce p. Ing. Petríkom hráči aj rodinný príslušníci sa presunuli do KD vo Valalikoch, kde pri dobrom guľáši
a malom pohostení, v družnej

debate, si posedeli účastníci
hokejového turnaja. Tam zároveň boli vyhlásené výsledky
a ocenenie pre niektorých hráčov. Najužitočnejší hráč:
Martin Jobbagyi, Najlepší
strelec: Dušan Gilla ml.,
Najsympatickejší
hráč:
Miloš Tkáč st.
Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým účastníkom

hokejového turnaja a vyjadril
presvedčenie, že tento turnaj
sa bude organizovať každý rok.
Konečné poradie:
1. Bernátovce
2. Buzice
3. Košťany
4. Všechsvätých

Jaroslav Janočko

foto: Peter Šándor

Okienko FC Valaliky
Ako sa nám darí
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