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Z PRACOVNÉHO STOLA STAROSTU
Leto je už tu a na radosť
všetkých školákov začínajú
veľké prázdniny. Čas, keď
sú školy prázdne, chceme
využiť na drobné práce,
ktoré zlepšia podmienky pre učiteľov aj
žiakov. Okrem novej dlažby na chodbách
materskej školy vo Všechsvätých a celkovej rekonštrukcie výdajne stravy v škôlke
v Buziciach, máme v pláne doplniť, resp.
vymeniť hracie drevené prvky na ihriskách
v oboch škôlkach. Deti si to zaslúžia. Je
potešiteľné, že hoci sme v minulom roku
otvorili už siedmu triedu škôlky, prihlášok
máme toľko, že kapacita ledva postačuje.
Musíme rozmýšľať o prístavbe a rozšírení o
ďalšiu triedu. Podobný problém nás čaká aj
v základnej škole.
Vzhľadom na problémy s vandalizmom
a rušením nočného kľudu sme podali dva
projekty. Na základe výzvy Ministerstva

vnútra sme požiadali o finančné prostriedky na moderný kamerový systém, ktorý by
monitoroval nielen okolie obecného úradu,
ale aj iné problémové miesta v obci. Terajšie kamery sú zastarané a nespoľahlivé.
Súčasťou kamier na Hlavnej ulici by mali
byť aj merače rýchlosti s identifikáciou EČV
vozidla. Hádam aj to čiastočne pomôže
proti pretekárom na našich uliciach. V tejto
súvislosti máme ďalší problém. Spomaľovače alebo retardéry. Množia sa žiadosti o
ich montáž na miestnych komunikáciach.
Svojvoľne ich montovať nemôžeme. Na
základe projektu ich schvaľuje okresný
dopravný inšpektorát. Spomaľovač núti na
krátkom úseku znížiť rýchlosť tých, ktorí
nevedia na seba ináč upozorniť, ale zároveň trestá aj normálnych šoférov a hlavne
cyklistov a mamičky s kočíkmi. Nemôžeme
mať spomaľovače na každej ulici. Ak na tej
ktorej ulici nenormálne jazdí jeden dvaja

vodiči, upozornite ich, alebo nám povedzte
na úrade, ktorí to sú a skúsime to riešiť individuálne. Najlepším prostriedkom by bola
represia, pokuta. Alebo kedy sme videli policajtov merať rýchlosť na bočných uliciach.
Aj na Hlavnej ich vídavame len sporadicky.
Ten druhý projekt, ktorý sme podali, je
z eurofondov a rieši zriadenie občianskych
hliadok na dobu troch rokov. Právomoci nemajú ako policajti, ale ich úlohou bude dohliadať na ochranu verejného a súkromného
majetku pred poškodzovaním, upozorňovať
na protispoločenskú činnosť a protiprávne
konanie páchateľa a následne oznamovať
dané skutočnosti napr. polícii. Ak projekt
bude úspešný, k úlohám a cieľom hliadok
sa vrátime v samostatnom článku.
Prajem Vám všetkým krásne leto, príjemnú dovolenku, aby ste načerpali nové sily
do ďalšej práce, ktorá nás čaká.

Ing. Štefan Petrík

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VALALIKY ZO DŇA 27. 3. 2017 A ZO DŇA 3. 5. 2017
OZ schvaľuje:
predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na SO
a) Názov projektu: OcÚ a KD Valaliky Parcela č. 390/4
b) Kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa stanovená z celkových oprávnených výdavkov
618 132,24 € predstavuje čiastku
30 906,61 €.
d) Prípadné neoprávnené výdavky.
OZ schvaľuje:
a) uzatvorenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom
a Katarínou Kandrovou, bytom
Na Ortášoch 375/17, Valaliky ako
nájomcom, ktorej predmetom je
prenájom nehnuteľnosti – nebytového priestoru – plechový sklad
nad pivnicou pri práčovni pre účely zriadenia skladu úľov o výmere
35,81 m2, ktorý sa nachádza na
pozemku parcela č. KNC 390/6 na
LV 2594 k.ú. Valaliky na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10 €/rok
s účinnosťou dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia nájomnej zmluvy v zmysle §9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvodom hodným osobit-

ného zreteľa je, že účel prenechania priestoru do nájmu je zriadenie
skladu úľov v súvislosti s chovom
včiel nájomcom, čo je činnosť
priaznivá pre životné prostredie,
preto zasluhujúca si podporu.
b) ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2008 zo
dňa 18.02.2008 v znení neskorších dodatkov medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom a spoločnosťou Cumulus s.r.o. so sídlom
Rastislavova 45, Košice, IČO:
36217417 ako nájomcom dohodou ku dňu 04.05.2017.
c) ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2013 zo
dňa 20.06.2013 v znení neskorších dodatkov medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom a spoločnosťou Cumulus s.r.o. so sídlom
Rastislavova 45, Košice, IČO:
36217417 ako nájomcom dohodou ku dňu 04.05.2017.
d) uzatvorenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov medzi obcou Valaliky ako prenajímateľom
a spoločnosťou Cumulus s.r.o. so
sídlom Rastislavova 45, Košice,
IČO: 36217417 ako nájomcom,
ktorej predmetom je prenájom nehnuteľnosti – nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemí
a 1. a 2. nadzemnom podlaží v objekte Materskej školy Valaliky, Poľná 4, Valaliky pre účely prevádzkovania pracoviska fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie o vý-

mere hlavných priestorov 139,2 m2
a vedľajších priestorov 86,4 m2 na
pozemku parcela č. KNC 390/5 na
LV č. 2594 súpisné číslo 4166 k.ú.
Valaliky na dobu neurčitú za nájomné vo výške 11,54 €/m2rok za
hlavné priestory a 5,36 €/m2rok za
vedľajšie priestory s účinnosťou
od 01.06.2017 v zmysle §9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zníženie administratívnej
záťaže, nakoľko obec Valaliky má
v súčasnosti na predmetné nebytové priestory uzatvorenú so spoločnosťou Cumulus s.r.o so sídlom
Rastislavova 45, Košice Zmluvu
o nájme nebytových priestorov č.
1/2013 zo dňa 20.06.2013 v znení neskorších dodatkov a Zmluvu
o nájme nebytových priestorov č.
1/2008 zo dňa 18.02.2008 v znení
neskorších dodatkov. Uzatvorením
novej nájomnej zmluvy nedochádza k rozšíreniu predmetu nájmu,
zmene nájomného ako ani ku
zmene subjektov nájmu.
e) odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu 1/20 z celku na pozemku
parcela č. KNC 865/12, druh: záhrada o výmere 69 m2 zapísanej
na LV č. 3004 k.ú. Valaliky od Zdeny Varmeďovej, bytom Košické
Oľšany 21 za kúpnu cenu 3 €/m2
pre účely majetkoprávneho vy-

sporiadania miestnej komunikácie
ulica Rosná.
f) odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu 1/300 z celku na pozemku
parcela č. KNC 865/12, druh: záhrada o výmere 69 m2 zapísanej
na LV č. 3004 k.ú. Valaliky od Pavla Pauliaka, bytom Titogradská 6,
Košice za kúpnu cenu 3 €/m2 pre
účely majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie ulica
Rosná.
g) uzatvorenie Dodatku č. 1
k Zmluve o prenájme pozemku
a práve zriadenia stavby na cudzom pozemku zo dňa 11.03.2017
uzatvorenou medzi Rímsko-katolíckou cirkvou, Farnosť Valaliky
a Obcou Valaliky. Predmetom Dodatku č. 1 je predĺženie účinnosti
zmluvy do 31.12.2030.
OZ berie na vedomie:
stanovisko Stavebnej komisie
k žiadosti Ing. Anety Petrilákovej,
PhD. a Ing. Petra Petriláka, PhD.,
obaja bytom Slnečná 235/4, Valaliky o odkúpenie časti pozemkov
parcely č. KNC 551/20 a č. KNC
511/1 k.ú. Valaliky od obce Valaliky.
OZ súhlasí:
so vstupom obce Valaliky do Spoločného obecného úradu Beniakovce so sídlom Kmeťova 20, Košice pre účely spracovávania agendy práca a mzdy do 31.12.2017.
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VALALIKY ZO DŇA 24. 5. 2017 A ZO DŇA 12. 6. 2017
OZ schvaľuje:
a) ukončenie Zmluvy o prenájme
pozemku a práve zriadenia stavby na cudzom pozemku zo dňa
11.03.2005 uzatvorenou medzi
Obcou Valaliky a Rímskokatolíckou
cirkvou, Farnosťou Valaliky dohodou
o skončení nájmu ku dňu podpisu
dohody.
b) uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľností medzi Obcou Valaliky
ako nájomcom a Rímskokatolíckou
cirkvou, Farnosťou Valaliky ako prenajímateľom na prenájom časti pozemku parcela č. KNC 4/1 na LV č.
739 k.ú. Valaliky o výmere 1900 m2
za cenu nájmu 0,01 €/m2 za kalendárny rok na dobu určitú – 10 rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.
c) odkúpenie pozemku parcela č.
KNC 382/2, druh: záhrady o výmere 175 m2 k.ú. Valaliky podľa geometrického plánu č. 25/2017, ktorý
vypracovala GEODETická kancelária
Marek Albert, Klimkovičova 22, Košice za kúpnu cenu 3 €/m2 od predávajúcich Anna Bačová, bytom Nová
358/60, Geča a Mária Vargová, bytom Tešedíkova 683/17, Košice.
d) pre účely rozšírenia miestnej komunikácie Staničná ulica odkúpenie
pozemkov v k.ú. Valaliky podľa geometrického plánu č. 22/2017 zo dňa
24.04.2017, ktorý vyhotovila GEODETická kancelária, Marek Albert,
Klimkovičová 22, Košice za kúpnu
cenu 3 €/m2 nasledovne:

1. parcela č. KNC 1299/83, druh:
orná pôda o výmere 111 m2 od výlučného vlastníka Miroslava Sviatka,
bytom Hlavná 1/21, Malá Ida,
2. parcela č. KNC 1299/84, druh:
orná pôda o výmere 105 m2 od podielových spoluvlastníkov:
Paulíny Kocelkovej, bytom Široká
256/6, Geča v podiele ½ z celku,
Mária Hudyová, bytom Okružná
197/80, Valaliky v podiele 14/28
z celku.
3. parcela č. 1299/85, druh: orná
pôda o výmere 101 m2 od podielových spoluvlastníkov:
MVDr. Mária Martonová, bytom
Hlavná 58/155, Valaliky v podiele
8/72 z celku,
Ing. Samer Khouri, bytom Na Karlove 5, Banská Bystrica v podiele 8/72
z celku,
František Merva, Kostolná 57, Valaliky v podiele 1/18 z celku,
4. parcela č. KNC 1299/86, druh:
orná pôda o výmere 110 m2 od podielových spoluvlastníkov:
Jarmila Janíková, bytom Vajkovce
247, Vajkovce v podiele 2/432 z celku,
Tomáš Sviatko, Ladožská 15, Košice
v podiele 4/432 z celku,
Peter Burcák, bytom Panelová 13,
Košice v podiele 3/432 z celku,
Adriana Tomková, bytom Štrba 449,
Štrba v podiele 3/432 z celku,
Margita Kiralyová, Haviarska 4, Košice v podiele 6/432 z celku,
Marta Timková, Staničná 5, Valaliky

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

v podiele 120/432 z celku,
Bernardína Vilinská, bytom Abovská
101/53, Valaliky v podiele 6/432
z celku,
Terézia Čandová, bytom Jahodová
1, Prešov v podiele 6/432 z celku,
Bernadeta Vašková, bytom Polárna
4, Košice v podiele 6/432 z celku,
Miroslav Sviatko, bytom Hlavná
1/21, Malá Ida v podiele 6/432
z celku,
5. parcela č. KNC 1299/87, druh:
orná pôda o výmere 78 m2 od spoluvlastníkov:
František Kmec, bytom Hlavná 223,
Valaliky v podiele 3/30 z celku,
Marta Bakšiová, bytom Staničná
34/7, Valaliky v podiele 1/15 z celku,
Dušan Kmec, bytom Staničná 6, Valaliky v podiele 1/15 z celku,
Peter Brestovič, bytom Hlavná
79/219, Valaliky v podiele 1/15
z celku.
OZ súhlasí:
so zadaním na spracovanie geometrického plánu na odčlenenie
pozemku o predpokladanej výmere
91,3 m2 od pozemku parcela č. KNC
551/20 k.ú. Valaliky vo vlastníctve
obce na náklady Ing. Anety Petrilákovej, PhD. a Ing. Petra Petriláka,
PhD., obaja bytom Slnečná 235/4,
Valaliky.
OZ súhlasí:
a) s predložením ŽoNFP na SO,
pričom ciele projektu sú v súlade

s platným programom rozvoja obce,
b) názov projektu: Zabezpečenie
miestnej občianskej poriadkovej
služby v obci Valaliky,
c) kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1,
d) so zabezpečením povinného
spolufinancovania projektu, t.j.
min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov,
e) so zabezpečením financovania
neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu.
OZ schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Valaliky a
celoročné hospodárenie – bez výhrad,
b) účtovne vysporiadať schodok z finančných operácií v sume
398.149,43 € z kladného výsledku
hospodárenia za rok 2016,
c) výsledok hospodárenia v sume
160 363,49 € odviesť do rezervného
fondu obce Valaliky.
d) VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského
zariadenia na území obce Valaliky
na rok 2017.
OZ berie na vedomie:
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného
účtu obce Valaliky za rok 2016.

Tento Ďakovný list z centra Ligy proti rakovine obdržala naša škola
za vyzbieranú krásnu sumu 592,07 €. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí do zbierky prispeli: Valaličanom, Gečanom a dospelým, ktorí
sprevádzali naše deti v uliciach aj vďaka ústretovosti Obecného úraCentrum
LPR,
Paulínyho
K
du Valaliky.
Riaditeľstvo
ZŠ
Valaliky63,63
Centrumpomoci
pomoci
LPR,
Paulínyho

Vitajte na svete:
Buzice: Natália Ráková, Charlotte Bordášová, Matej Sepeši, Richard Nagy
Bernátovce: Daniel Leško
Všechsvätých: Patrik Hudy, Daniel Pošivák
Centrum pomoci
LPR,
Paulínyho
Košice 63, Košice
Košťany: Pavel Gábriš, Laura Nagyová
Centrum
pomoci
LPR, 63,
Paulínyho

Centrum

Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice

Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice
Opustili nás, v srdciach zostávajú:
Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice
Centrum pomoci LPR, Paulínyho 63, Košice
Buzice: Vincent Sedlák, Ondrej Makó
Všechsvätých: Milan Juhas, Mária Džubarová
za aktívnu účasť a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcisov
za aktívnu účasť a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcis
Košťany: František Šoltés
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Spoluorganizátor:
Celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu
Erik Palenčár (Čaňa) a Simona Oleárová
(Buzice)
Spoluorganizátor:
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Charles Bryan Thompson (Veľká Británia)
a Ingrid Mitrová (Bernátovce)
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Svorad Podracký (Buzice) a Bc. Iveta Moščáková
(Košice)
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Spoluorganizátor:
Radko Horváth (Valaliky - Bernátovce) a Simona Janóová (Sokoľany)

Peter Dióssy (Valaliky – Buzice) a Ing. Lucia Baltesová (Oľšovany)
sa na tejto zbierke podieľal vyzbieraním finančných prostriedkov v celk
Ladislav Bujňáksa(Valaliky
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sa na tejto zbierke podieľal vyzbieraním finančných prostriedkov v celkovej sume

www.valaliky.sk

24

Hasiči zasahovali na viacerých miestach
V našej obci za uplynulé mesiace mali hasiči
množstvo tvrdej práce. Vedenie zboru si ich
obetavú prácu a odhodlanie pochvaľuje.
Dňa 7.3.2017 sme obdržali hlásenie o požiari
trávnatého porastu neďaleko futbalového ihriska
pri železničnej trati. Rozvíjajúci sa požiar bol včas
lokalizovaný a aj uhasený našou jednotkou. Na
pomoc nám prišla aj jednotka z Hasičskej stanice
v Čani.
Dňa 2.4.2017 vo večerných hodinách obdržala naša jednotka hlásenie o požiari trávnatého
porastu na Hlinnej ulici. Rýchlym zásahom sa
nám tento voľne sa šíriaci požiar podarilo dostať
pod kontrolu a následne ho úspešne zlikvidovať.
Jeho účinky mohli byť značne rozsiahlejšie
v tomto suchom ročnom období .
Dňa 29.4.2017 vo večerných hodinách naša
jednotka opäť bojovala s požiarom trávnatého
porastu na Hlinnej ulici. Zásah bol vykonaný neďaleko koľajiska širokoroschodnej trate.
Dňa 30.4.2017 v nočných hodinách naša jednotka vyrazila na zásah. Horel trávnatý porast

a priľahlé kroviny na Staničnej ulici. Lokalizácia
požiaru bola značne rýchla a po krátkej chvíli sa
požiar podarilo uhasiť.

stvo posádok hasičov a techniky. Zdolávanie požiaru sťažovali aj poveternostné podmienky a
nadmerné zadymenie.

Dňa 19.5.2017 v obedňajších hodinách po
obdržaní správy naša jednotka v plnej zbroji vyrazila na zásah do objektu spaľovne odpadu,
ktorá sa nachádza neďaleko našej obce. Požiar
bol značne rozsiahly. Na zásahu sa zúčastnili príslušníci HaZZ a Dobrovoľné hasičské zbory obcí
Nižná Myšľa, Kokšov-Bakša a Valaliky. Naša jednotka zasahovala na mieste najdlhšie. Zásah trval počas celého víkendu počínajúc piatkom. Pri
tejto mimoriadnej udalosti sa vystriedalo množ-

Dobrovoľný Hasičský zbor obce Valaliky prízvukuje občanom, aby dbali na zvýšenú pozornosť pred požiarmi. Vaše včasné oznámenie na
známom telefónnom čísle 150 alebo 112 môže
predísť väčším škodám a zachrániť životy nielen vaše, ale aj vašich blízkych. Taktiež radi privítame nových členov zboru, bližšie informácie
nájdete na stránke našej obce alebo vo facebookovej skupine Hasiči Valaliky.
text a foto: Vel. DHZ Valaliky Patrik Papp

Dargovská ruža 2017
Folklórna súťaž Abova „DARGOVSKÁ RUŽA“ sa tradične uskutočňuje
vo Svinici a tento rok to bol už 47.
ročník tejto obľúbenej folklórnej súťaže. Vlastne ani to nebola súťaž,
ale prehliadka sólistov spevákov
a speváckych skupín v speve ľudových piesní. Nechýbala ani tradičná
odborná porota, ktorá po ukončení
prehliadky rada hodnotila jednotlivé súbory na požiadanie vedúcich
jednotlivých skupín. Naše Parádne nevesty sa predstavili v nových
krojoch, ktoré sa v našich konči-

nách nosili v predvojnovom období a bola to ich premiéra. Svojím
vystúpením naša ženská spevácka
skupina plne zaujala prítomných
a pesničkou Sihote-Sihote sa v nejednom oku objavila slzička, nevynímajúc ani členov poroty. Zaslúžený
aplauz im bol dobrou odmenou za
umelecký výkon. Celá prehliadka
folklóru Abovského regiónu sa niesla v duchu radosti a krásy v piesňach našich predkov v podaní folklórnych skupín celého regiónu.
 text a foto: Jaroslav Janočko

Ocenili sme darcov krvi

Teší nás, že sa medzi našimi občanmi stále nachádzajú takí, ktorí
neváhajú darovať to najvzácnejšie
- vlastnú krv.
V stredu 10. mája 2017 sme si
malou slávnosťou uctili desiatich
viacnásobných darcov krvi. Naše
poďakovanie a obdiv patrí p. Stanislavovi Pechovi - držiteľovi medaily profesora Kňazovického za
100 bezplatných odberov krvi a p.
Gabrielovi Podolinskému - ocenenému Diamantovou Jánskeho plaketou za 80 bezplatných odberov krvi,
ktorým namaľovala a odovzdala

obraz pani Mária Hricišonová. Symbolickým darčekom sme ocenili aj
držiteľov Zlatej Jánskeho plakety
za 40 (u žien za 30) bezplatných
odberov - Ing. Máriu Tužákovú, Evu
Kacvinskú, Jozefa Pástora , Róberta
Bortáka a Erika Horvátha, ako aj držiteľov Striebornej Jánskeho plakety za 20 bezplatných odberov krvi Líviu Mitrovú, Ing. Ondreja Vereba
a Františka Sedláka ml. Ušľachtilosť
ich konania vedia oceniť najmä tí,
ktorí ich nezameniteľné kvapky už
niekedy potrebovali. Nech sú vzo(red)
rom ostatným zdravým.
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Skrášľujme miesto, kde žijeme

Pri rôznych stretnutiach sa radi
pochválime, že v akej obci to žijeme. Nie je na škodu, keď táto skutočnosť sa podobá pravde. Je to
aj náš prípad? Prečo ten otáznik?
Okolie našej obce je hlavne v jarných mesiacoch veľmi pekné no
pod drobnohľadom je realita iná,
či je to odpad, ktorý vyvážame pod
rúškom tmy do okrajových častí obce alebo komunálny odpad,
ktorý vyhadzujeme na voľné priestranstvo obce. Nie je to len raz,
kedy sa pokosená tráva vyhodí na
verejné priestranstvo, aby to niekto upratal. Dlhodobo apelujeme na
občanov našej obce, aby si problémy s odpadom riešili v spolupráci
s prevádzkovým oddelením obecného úradu, kedy sa zabezpečí
jeho likvidácia. Inou kapitolou je

čistota v rámci obce. Netvrdím, že
je zlá, ale návyk, že papier patrí do
koša, niektorým občanom chýba.
Na zamyslenie stačí, keď mladá
mamička ignoruje rozhadzovanie
obalov v miestom parku svojho

dieťaťa. A to sa stáva aj v centre
obce, kde tieto odpadky zvýrazňujú „poriadok“ v tejto časti. Aby
som len nekritizoval, sú tu aj niektoré pozitívne javy, ktoré však nie
sú z iniciatívy občanov, ale vyplý-

Priateľstvá aj cez hranice

vajú z potreby činnosti obce. Jednou z nich je aj prístup k Hlavnej
ulici zo Slnečnej, keď sme sa museli brodiť blatom.
Záverom by som chcel poprosiť
občanov obce, aby netolerovali
prípady zanášania verejných priestranstiev v obci odpadom a verejne poukázali na tieto nedostatky,
ktoré možno z falošného kamarátstva tolerujeme. Chcel by som ešte
venovať pár slov našim mladým
spoluobčanom, ktorým sa možno
zdá naša snaha o poriadok v obci
trošku smiešna, aby si uvedomili,
že časom, až dospejú, je pohľad
na život trošku iný. Myslím si, že
potreba skrášľovania a čistoty priestorov svojej obce je prvoradou záležitosťou všetkých občanov.
text a foto: Jaroslav Janočko

Radostník oslava Dňa matiek
vo Valalikoch
Veľké ĎAKUJEM svojim mamám
a babkám pripravili deti Základnej
školy Valaliky, Základnej umeleckej
školy Valaliky a Materskej školy Valaliky. Oslava Dňa matiek sa konala vo veľkej sále Kultúrneho domu
Valaliky v nedeľu 14. mája 2017.
Veselou bodkou kultúrneho programu bolo vystúpenie FSk Kadlubek.
Deň matiek pre nás zdokumentoval
a fotografie nafotil pán Dušan Kmec.
Ďakujeme.

Martina Matiová

foto: Dušan Kmec

Stalo sa milou tradíciou, že zástupcovia družobných
obcí Košťany sa stretávajú každý rok na inom mieste.
V dňoch od 3. do 4. júna 2017 sa v českom meste Košťany konalo ďalšie zo sérií medzinárodných
stretnutí Košťancov. Spolu s obyvateľmi obce Košťany nad Turcom sa zástupcovia obce Valaliky vybrali
na víkendové stretnutie k našim českým priateľom.
Program návštevy bol naozaj bohatý a rozmanitý.
Prvý deň stretnutia sa „slovenská delegácia“ vybrala
navštíviť jednotlivé zložky fungujúce v meste Košťany.
Oboznámili sa s prácou školy, materskej školy, dobrovoľných hasičov, mestského úradu ako aj s činnosťou
miestnych seniorov. Počas trávenia spoločného večera
si vzájomne vymenili jednotlivé organizácie z družob-

ných obcí nielen svoje skúsenosti, ale aj upomienkové
predmety. To je znakom, že medzi Košťancami vznikli pevné priateľstvá. V sobotu si pre hostí pripravili
naši českí priatelia výlet po rieke Labe do nemeckých
Drážďan. V nedeľu bol program duchovne ladený
v pútnickom meste Krupka, kde sa konala bohoslužba
a prehliadka miestnej baziliky, ale i návšteva starobylého gotického kostolíka a hasičského múzea. Vyhodnotenie stretnutia bolo na miestnom hrádku, kde opäť
zazneli slová o tom, aký má význam udržiavať dobré
vzťahy s družobnými obcami.
Budúci rok privítame vo Valalikoch hostí z družobMgr. Pavol Kacvinský
ných Koštian. 

foto: Dušan Kmec
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Naša výstava v Ríme
Mnohé dni sa na seba dosť podobajú. Je
to dôsledok našej práce a povinností. Našťastie objavia sa aj také, ktoré nás z každodennej rutiny vyvedú. Koncom januára
som aj ja jeden taký zažil.

Keď sa zdalo, že žiadne terno sa už dnes neudeje zazvonil mobil. Číslo neznáme, ale keďže sa
nemám čoho báť, ani utajovať sa nemusím hovor som prijal. Na druhej strane Peťo Dvorský.
Momentálne pracuje ako kultúrny atašé v Ríme.
Volal zo služobného mobilu a hneď vyrukoval
s otázkou či nechceme mať výstavu v hlavnom
meste Talianska. Nestihol som túto informáciu
ani poriadne spracovať, na odpoveď nečakal
(zrejme ju dopredu poznal) a rozhovoril sa
o svojom pôsobení v košickej opere na poste
riaditeľa. V tom čase sme sa zoznámili. Obľúbil
si mesto, ľudí...
Zažili sme spolu množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Výstavy, koncerty.
Ale vráťme sa späť k tomu telefonátu. Peťo je
riaditeľom Inštitútu Slovenskej republiky v Ríme.
Často organizuje rôzne koncerty, výstavy. A spomenul si aj na nás, chlapcov z Košíc a okolia.
Hovoril o svojej predstave. Chcel výstavu výtvarných umeleckých diel v spojení s operným spevom. Vystavovať som mal ja a môj syn Ladislav.
Na stene mal „visieť“ Dušan Baláž. Po otvorení
vernisáže sa mal konať koncert Jara Dvorského
spolu s talianskou sopranistkou Rossanou Potenza, ktorých mal na klavíri sprevádzať Massimo Demetrio Trotta.
Aby sa však táto predstava naplnila, musel
som poriadne zamakať. Tvoril som vždy, keď sa
dalo. Nech je z čoho vyberať. Nebolo to jednoduché.

Často som sa stretával s Dušanom Balážom,
rozoberali sme tvorbu jeho malieb a našich exponátov. A potom konečne prišiel ten očakávaný
deň. Výber umeleckých diel. Do Ríma sme poslali
dvadsaťsedem sôch. Vybrali sme sakrálne plastiky, akty, ale aj typické sochy pre našu tvorbu.
Toto všetko sa dialo na Veľký piatok. Ja s manželkou, Jarom Dvorským sme šli až v pondelok.
Leteli sme z Bratislavy. Dušan Baláž s manželkou
mal odlet o deň neskôr.
Po príchode do Ríma nás na letisku čakal
chlapík, ktorého úlohou bolo doviesť nás do
Inštitútu SR. Bol z Bratislavy, ale ja som mal
pocit, že korene má talianske. Letel ako blázon,
rozčuľoval sa a vykrikoval. No bezpečne nás
doviezol do cieľa. Na druhý deň začali prípravy. Tie nemali konca kraja. Chystali sme podstavce, ukladali sochy, vešali obrazy, Jaro trénoval duet. Takto zbehli dva dni. Unavení, ale

spokojní sme si prezreli Rím a jeho najkrajšie
a najslávnejšie pamiatky. Nakúpili sme nejaké
suveníry. Domov sme sa nechceli vrátiť iba so
spomienkami. V stredu sa konalo posvätenie
obrazu Panny Márie Snežnej od Jara Dvorského, ktorý bude umiestnený v bratislavskom
chráme na Kalvárií. Obraz svätil samotný Svätý
otec a v tej chvíli v Ríme snežilo.
Konečne nastal večer vernisáže a koncertu.
Prišlo mnoho ľudí. Obdivovali naše talenty, naše
diela. Nesmela chýbať recepcia, na ktorej bolo
veľa úsmevov, rozhovorov, zoznámení. V piatok
ráno sme so spokojnosťou na duši pobalili kufre a odleteli späť domov. Expozícia však v Ríme
zostala. Vystavuje sa až do septembra. Preto
ak vás letné potulky zavedú do Ríma, navštívte
Inštitút Slovenskej republiky. Bude tam kúsok
domoviny.

text a foto: Ladislav Staňo
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Základná škola sa má čím pochváliť
Utíchne školský ruch a brány
škôl sa zatvoria. Kto by sa netešil na prázdniny?

Najmä po úspešnom, aktivitami naplnenom školskom roku, ako je ten
náš. Máme v škole množstvo akcií,
ktoré sa už stali tradíciou a na ktoré
sa žiaci veľmi tešia, ale vždy vymyslíme aj niečo nové. Spomeňme aspoň niektoré...
Tento školský rok sa začal pre
prvákov netradične – návštevou
ZOO v Košiciach, kde si boli pozrieť
našu adoptovanú opičku – Malpu
hnedú. Okrem dlhoročnej adopcie
zvierat v ZOO spolupracujeme aj
s Útulkom pre opustené zvieratá
v Haniske pri Košiciach, ktorý podporujeme finančne aj materiálne.
Dvakrát ročne uskutočňujeme v

sami vyrábajú zaujímavé výrobky.
Zapojili sme sa do aktivity Ministerstva školstva „Čítame spolu,“
ktorá sa na prvom stupni venovala
spoločnému čítaniu. Počas jarných
prázdnin objavovali naši žiaci krásy
Slovenska v okolí Tatier a Červeného Kláštora. Hodiny vyučovacích
predmetov Svet práce a Technika sú
spestrené o kuchárske a pekárske
umenie. Rôzne dobroty, najmä sladké, vypekali naši žiaci pod vedením
svojich učiteľov. V živote sa im to
iste zíde. A skutočne to i veľmi chutí.
Škola sa zapája do kultúrnych
podujatí. Navštívili sme Štátne
i Bábkové divadlo v Košiciach, alebo
sme pozvali umelcov k nám do školy. Výborná je spolupráca s Obecnou
knižnicou a vďaka tomu sa naši žiaci
mohli osobne stretnúť s obľúbenými

veríme, že po týchto deviatakoch
k nám prídu rovnako úspešní prváci,
ktorým v budúcom školskom roku
otvárame tri triedy a nultý ročník.
V čase existenčných problémov niektorých základných škôl, kedy školy
bojujú o každého žiaka, sa môžeme
pochváliť tým, že za obdobie posledných 8 rokov nám vzrástol počet
žiakov o viac ako 20%.
Dobré meno škole robia žiaci,
ktorí nás pravidelne reprezentujú v umeleckých, vedomostných a
športových súťažiach: Natália Čigašová, Jakub a Adam Gazdagovci,
Laura Staňová, Lenka Lovasová,
Veronika Domaničová, Laura Papcunová, Mária Futrikaničová, Klaudia
a Sofia Takáčové, Daniela Arvaiová,
Jana Hanzeľová, Tamara Tóthová,
Petra Máthé, Radoslav Eliaš, Roland

Turcom. Počas letných prázdnin je
pre menších žiakov pripravený týždeň plný denných výletov a súťaží
a pre väčších bude mať premiéru
6-dňový prázdninový pobyt v Rajeckej doline.
Sme radi, že naša škola je školou pre všetkých. Snažíme sa o vytvorenie priaznivého a príjemného
prostredia žiakom a zamestnancom.
Pravidelne investujeme finančné
prostriedky do zveľaďovania školy.
Podľa požiadaviek vyučujúcich dopĺňame učebné pomôcky, knižný fond
v školskej knižnici, modernizujeme
počítačové učebne a triedy vybavujeme interaktívnymi tabuľami. Nemalé finančné prostriedky dávame
do obnovy pavilónu C a do modernizácie zariadenia školy.
Škola je miestom, kde sa denne

spisovateľkami detských humorných
kníh – Gabrielou Futovou a Martou
Hlušíkovou.
Veľkým zážitkom bola pre deviatakov návšteva Adventnej Prahy.
Metropola Čiech všetkých očarila
svojimi historickými pamiatkami,
ako sú Orloj, Karlov most, či Pražský hrad. Večerná plavba parníkom po Vltave, či návšteva Múzea
voskových figurín v nich iste zanechá neopakovateľné spomienky.
Určite si tento výlet zaslúžili, lebo
je to ročník, ktorý v Testovaní T-9
dosiahol lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer, a to v matematike o 2,2% a v slovenskom jazyku
o 3,3%. Mnohým z nich sa podarilo
umiestniť na najlepšie hodnotených
stredných školách v Košiciach, ako
sú Gymnáziá Poštová a Tomáša Akvinského, SPŠ elektrotechnická, či
Stredná zdravotnícka škola. Pevne

Hanzeľ, Rastislav Hurka, Daniel Hudák, Dávid Juhász, Adam Ridarčík a
Sebastián Čorňák.
Hoci nám už prázdniny klopú na
dvere a zdá sa, že sa v škole nič nedeje, nie je tomu celkom tak. V júni
žiaci 3. ročníka absolvovali dvojtýždňový plavecký výcvik. Medzi družobnými školami sa uskutočnil už
7. ročník stretnutia žiakov v rámci
Týždňa detských radostí. V tomto
roku sa stretli v Košťanoch nad

stretávame, vymieňame si svoje
skúsenosti a nadobúdame nové
vedomosti. Eduard Bass povedal:
„Nech si hovoria čokoľvek, v skutočnosti majú žiaci i učitelia školu radi:
sú tam prestávky.“ A teraz nás čaká
prestávka v podobe letných prázdnin. Prajeme všetkým príjemne strávené leto, veľa slnka a vody a potom sa oddýchnutí a plní nových nápadov stretneme opäť v septembri.

TDR Kremnica
škole zber papiera a veľmi vydarenou akciou je aj Deň Zeme, ktorý
sme spojili s upratovaním odpadkov
v našej obci. Pravidelne sa zapájame
do organizácie Dňa narcisov – jedinečnej verejno-prospešnej zbierky
Ligy proti rakovine a Bielej pastelky,
ktorá je venovaná podpore ľudí so
zrakovým postihnutím. Dlhoročne
spolupracujeme so záchrannými
zložkami – Košickou záchrankou,
Policajným zborom SR, Železničnou
políciou, psovodmi, hasičmi, či Červeným krížom.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú exkurzií do ČOV, spaľovne, planetária a novinkou pre nich bolo súdne
pojednávanie v oblasti trestného
práva. Tradíciou v škole je „Jesenný
maratón“ – výstavka výrobkov z jesenných plodov, obľúbený Karneval
spojený s vyučovaním v maskách, či
vianočné tvorivé dielne, kde si žiaci

text a foto: Riaditeľstvo ZŠ
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