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podpis zmluvy o budúcej
zmluvy o napojení s VVS, a.s.
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Druhú októbrovú nedeľu sa stretli všetci milovníci folklóru,
aby v mal dokončiť aj
nalizáciou
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najlep-verejného vodovodu.
šie naše folklórne skupiny a súbory. V poradí 9. ročníkom pokračovala tradícia prezentácie ľudového spevu, tancov a miestnych
V zmysle podmienok výzvy
na čerpanie eurofondov však
zvykov. Každoročne sa na parádu tešia všetky vekové generácie,
podporované
sú len stavby kanielen naši skôr narodení, pre ktorých zostáva kroj srdcovou
zálenalizácií. A tak sme sa pomaly
žitosťou. Atmosféra časov minulých z prostredia Abova príjemne
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Našli sa archeologické vykopávky

Fašiangy sú obdobím od sviatku
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Aspoň v minulosti sa to tradovalo vo období boli zachytené
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Nábrežnej
dokladajúce osídlenie miestnej časBohatá historická a archeolo-

vejšie. Zapojili sme sa do projektu UNICEF - charitatívnej
odpadovej šarkaniády. Recyklohrou sme riešili kreatívnu
úlohu zhotovovaním šarkanov z odpadových materiálov.
Podmienkou bolo, aby mali
charakteristické znaky afrického kontinentu.
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Z PRACOVNÉHO STOLA PÁNA STAROSTU
Vážení spoluobčania,
Obec žije výstavbou
kanalizácie. Všetci sa,
samozrejme, tešíme,
ale zároveň nemôžeme
nevidieť negatíva a problémy, ktoré
nám stavba spôsobuje. A to je aj
najčastejšia otázka, pripomienka,
sťažnosť. Hlavne nám vadí neporiadok,
blato, ale aj chýbajúca koordinácia
prác. To ale do značnej miery súvisí s
termínom ukončenia stavby, ktorý je
august tohto roku. Sťažnosti smerujú
k dočasným obchádzkam, resp.
úplným uzáverám niektorých úsekov
komunikácií. Na kontrolných dňoch
žiadam, aby stavebné spoločnosti,
jednotliví dodávatelia, medzi sebou
komunikovali a tak predchádzali
nedorozumeniam.

Čo sa týka harmonogramu výstavby,
najviac nás samozrejme zaujíma kedy
sa začnú dávať do poriadku cesty.
Od mesiaca máj do augusta. Keďže
sa harmonogram kvôli financovaniu
výstavby vodovodu menil, po jeho
schválení ho uverejníme na našej
internetovej stránke.
Ďalšou nepríjemnosťou, ktorá sprevádza
výstavbu je budovanie čerpacích staníc.
Výkopové práce sa realizujú do hĺbky až
9 m a bez paženia tzv. štetovnicami lebo
larsenovými stenami by to nebolo možné.
Tie sa však narážajú do zeme technológiou,
ktorá spôsobuje vibrácie, otrasy. Vlastníci
okolitých nehnuteľností majú pochopiteľne
obavy, aby nedošlo k porušeniu statiky ich
domov. Podľa vyjadrenia statika, ktorý robí
dozor pri týchto prácach, by na stavbách,
ktoré majú riadne základy, nemalo dôjsť k

žiadnym poruchám.
V decembri minulého roku pripravila
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
projekt: NAPOJME SA. Cieľom je umožniť
všetkým občanom, kde už bol vybudovaný
obecný vodovod v minulosti, napojiť sa. V
rámci projektu vodárne ponúkajú dodávku
a montáž vodovodnej prípojky, vodomernej
šachty, vodomernej zostavy, prepojenie
prípojky na vnútorný vodovod vrátane
výkopových a zemných prác. Podmienkou
je uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o
dodávke pitnej vody a uzatvoriť zmluvu o
prevode vlastníctva vodovodnej prípojky
tak, aby bola vo vlastníctve občana.
Občania, ktorí majú záujem o napojenie
sa na vodovod za týchto podmienok, môžu
to potvrdiť na sekretariáte obecného
úradu.

Ing. Štefan Petrík

V jarnom období pripravujeme pravidelné zbery nasledovne:
16. 3. - 20. 3. 2015
zber nadrozmerného odpadu
23. 3. - 2. 4. 2015
zber konárov
7. 4. - 10. 4. 2015
zber elektroodpadu
11. 4. 2015 od 8.00 hod. zber pneumatík
18. 4. 2015
zber nebezpečného odpadu
od 8.00 do 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici
od 11.00 do 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť, ktorá má
záujem o zber (nadrozmerný odpad, elektroodpad, konáre) nahlási
a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903721158, 055/6999824 alebo
osobne v prevádzkarni. V dohodnutom termíne vyložte odpad za svoju
bránu, uviažte si psa a odpad vám bude odvezený priamo z dvora.
Pneumatiky vyložte pred bránu a nebezpečný odpad odneste do zberných
kontajnerov na uvedené miesta. Ďakujeme, že separujete.
(šd)

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VALALIKY
OZ schvaľuje:
a) VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
b) VZN č. 4/2014 o dani
z nehnuteľnosti, dani za psa, dani
za užívanie verejného priestranstva,
dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie automaty.
c) Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky za
školský rok 2013-2014.
d) Rozpočtové opatrenie č. 10/2014.
e) sobášiacich Ing. Ondreja
Palenčára, Jozefa Kacvinského a Dušana Kmeca.
f) kúpu pozemku v obci Valaliky, kat.
územie Valaliky, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1743 ako parc. KN-C č.
1247/100 druh pozemku záhrady o
výmere 450 m2 a spoluvlastnícky podiel
1/112 na spoločnej ceste, kat. územie
Valaliky ako parc. KN-C č. 1179/2 druh
pozemku záhrady o výmere 1959 m2
zapísanej na liste vlastníctva č. 1649
od vlastníkov Ing. Jozef Žatko a Jana
Žatková, bytom Havanská 2563/4
Košice za cenu 5.000,- €.

g) odkúpenie pozemkov za účelom
majetkovo-právneho vysporiadania
Poľnej ulice podľa geometrického
plánu č. 53/2014, ktorý vypracovala
GEODETická kancelária Marek Albert,
Klimkovičova 22, Košice za kúpnu cenu
3,- €/m2.
h) odkúpenie pozemkov za účelom
majetkovo-právneho vysporiadania
Malej ulice za kúpnu cenu 3,- €/m2.
i) pravidlá poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území Obce
Valaliky.
j) odkúpenie pozemkov za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie ulica
Potočná podľa geometrického plánu,
ktorý vypracoval GEOREAL, Kollár
Peter, Gemerská 3, Košice. Kúpna
cena bola predávajúcim vyplatená pri
podpise Zmluvy o budúcej zmluve zo
dňa 08.10.1999.
k) uzatvorenie Nájomnej zmluvy na
prenájom časti pozemku parcela KN-C
č. 382/3 zapísanej na LV č. 2428
o výmere 46,82 m2, k. ú. Valaliky, na
ktorom je umiestnená žumpa slúžiaca
pre potrebu stavby so súpisným
číslom 4166 (školská jedáleň) za cenu

nájmu 4,- €/m2 s Máriou Vargovou
bytom Tešedíkova 683/17, Košice
a s účinnosťou od 01.02.2015 na dobu
určitú do 31.05.2016.
l) podmienky verejnej obchodnej
súťaže podľa uznesenia č. 10/2015.
m) žiadosť Stolnotenisového oddielu
Valaliky o dotáciu na materiálnotechnické zabezpečenie a na trénera
klubu v roku 2015 vo výške 14.000,€ a žiada o zapracovanie do rozpočtu
Obce Valaliky.
n) predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie od MŠVVa Š SR na rozšírenie
kapacít materských škôl.
o) členov komisií podľa predložených
návrhov predsedov jednotlivých
komisií:
- stavebná komisia: Ing. Peter Szabó,
Ing. Peter Paulik, Peter Rak
- kultúrno-sociálna komisia: Helena
Jakabová, Eva Tóthová, Vincent Mitro,
Gabriel Eliáš, Mgr. Pavol Kacvinský,
Štefan Kacvinský
OZ berie na vedomie:
a) menovanie Ing. Ondreja Palenčára
za zástupcu starostu obce.
OZ ruší:
a) uznesenie č. 59/2014 zo zasadnutia

obecného zastupiteľstva zo dňa
28.11.2014.
OZ poveruje:
a) poslankyňu Paulínu Kacvinskú
zvolávaním a vedením zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
OZ vyhlasuje:
a) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
verejnú obchodnú súťaž na
odpredaj nehnuteľnosti pozemok
parcela KN-C č. 1247/91 o výmere
446 m2, druh záhrady zapísanej na
LV č. 1273.
OZ súhlasí:
a) s odkúpením spoluvlastníckeho
podielu pozemkov Regíny Mitrovej,
parcela KN-E č. 17 zapísanej na LV
1635 spoluvlastnícky podiel 1/18
z celku a parcela KN-E č. 18 zapísanej
na LV 1634 spoluvlastnícky podiel 1/2
z celku za dohodnutú kúpnu cenu 15,€/m2.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vítame najmenších
Valaličanov:
Buzice: Nany
Nagyová, Dominik
Petrov
Bernátovce: Adam
Baltesz
Všechsvätých:
Diana Horváthová,
Dušan Murga, Nina
Sukeniková, Ela
Andrášiková
Košťany: Simon
Noel Bakši
Rozlúčili sme sa:
Bernátovce: Ján
Verner, Katarína

Horváthová, Pavel
Spišák, Marta
Sočuvková, Jozef
Šimko
Košťany: Terézia
Sviatková, Ján
Jančišin, Tomáš Sajko
Blahoželáme
novomanželom:
Miroslav Sukenik
(Valaliky Všechsvätých)
a Helena Sviatková
(Valaliky - Košťany)
Slavomíra Ivančáková
(Valaliky - Košťany)
a Ehab Elashry Farid
Mohammed (Egypt)

Štatistika obyvateľstva za rok 2014

nad 60 rokov - muži
Spolu

248
4181

Veková štruktúra obyv

8%

6% 8%
12%
4%

32%
30%
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Fašiangy na valalický spôsob

(dokončenie zo strany 1)
Aj dnes platí, že obdobie do
veľkého pôstu patrí karnevalom
a zábavám. Ani tento rok sme
nelenili a Obecný úrad Valaliky
a kultúrna komisia usporiadali
ďalší ročník detského karnevalu
v nedeľu 1. februára 2015 v kultúrnom dome. Pomaly sa nám
zdá, že naša veľká sála sa akosi
zmenšuje.
Bude to pravdepodobne tým, že
zúčastnených detí je z roka na rok
viac – čo nás úprimné teší. Približne 300 ľudí sa zúčastnilo karnevalu. Škôlkari a školáci, v sprievode
rodičov či starých rodičov, sa stretli so svojimi kamarátmi, zatancoAby sme učinili zadosť aj
tým skôr narodeným, tak je
našou povinnosťou spomenúť
fašiangové posedenie Klubu
seniorov vo Valalikoch. Fakt,
že nepatria do starého železa
ukázali pri zábave počas fašiangového stretnutia vo štvrtok
12. februára. Zišlo sa ich neúrekom. Stoly sa prehýbali pod
fašiangovými dobrotami. Boli
to šišky, fánky a orechovníky.
O skvelú zábavu sa postaral
dvorný harmonikár Ing. Milan
Tóth. Nechýbal vedomostný
kvíz o Slovensku. A „zahrali“ sa aj na Popolušku, keď
v súťažnej disciplíne museli
čím skôr od seba pooddeľovať
jednotlivé strukoviny (fazule a
kukuricu.)
Nálada bola znamenitá
a keď si seniori zaspievali,

zabudli aj na každodenné starosti. Pozitívne naladenie je
najúčinnejšia zbraň proti problémom a návod ako si udržať
večnú mladosť.
Sme si istí, že fašiangy vo

Valalikoch boli opätovne oslávené ako sa patrí.

Pavol Kacvinský

a Eva Výrostková

foto: Dušan Kmec,

Zuzana Roková

vali si, zahrali sa a ukázali svoje
nápadité i tradičné masky.
O zábavu sa pričinili aj členovia folklórnej skupiny Kadlubek,
vyhodnotili najkrajšie a najzaujímavejšie karnevalové masky. Pre
deti nechýbala ani pekná tombola
a sladký bufet. Každému sa čosi
ušlo pre spokojnosť a motiváciu
všetkých do budúceho roka.
V sobotu 7. februára sa v sále
kultúrneho domu uskutočnil už
v poradí 24. ročník Fašiangového
plesu Kresťansko-demokratického
klubu. Elegantné dámy a páni sa
v úvode mohli pozrieť na profesionálne výkony tanečníkov štúdia
Meteor pod vedením Milana Plačka. Spoločenské a latinsko-americké tance vymenili ľudové v podaní
členov folklórnej skupiny Kadlubek
a k ľudovému umeniu prispeli aj
heligonkári z Kokšov-Bakše.
Hostia sa počas večera zabávali,
keď im do tanca hralo Duo Gemini. O polnoci už tradične zazneli
romantické piesne a srdiečkový tanec - tanec lásky, pri ktorom hostia
vyzbierali finančné prostriedky na
ušľachtilý cieľ, na podporu talentov v našej obci. Pre vylepšenie
nálady sa losovalo o výhry zo zlosovateľných vstupeniek a nesmela
chýbať ani tombola. Stále platí,
že šťastie nepraje každému, ale
kto nič nevyhral v tombole má asi
šťastie v niečom inom. Organizátori boli spokojní a už môžu premýšľať čo pripravia na jubilejný
25. ročník.
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Dobrá reklama pre Valaliky
Keď človek robí svoju
prácu poriadne, tak skôr
či neskôr sa jeho snaženie
zúročí. Po niekoľkých rokoch
driny sa ženská spevácka
skupina Paradne ňevesti
a folklórna skupina Kadlubek
ocitli v nahrávacom štúdiu
Slovenského rozhlasu v
Košiciach.
Pôvodne
sme
mysleli,
že nás spomenú iba letmo
a povieme pár slov o našej

činnosti. Ale napokon sme sa
dozvedeli, že by s nami nahrali
hodinovú reláciu. Rýchlo sme
sa zmobilizovali a behom pár
dní sme už nahrávali. Relácia
Klenotnica ľudovej hudby
s moderátorom Milanom Rendošom patrila zvykom z našej
obce. Bola odvysielaná v rádiu
Regina v sobotu 24. januára
2015 a vysielali ju na celom
území Slovenska. Keďže sa
odvysielala vo fašiangovom
Paradne ňevesti

FS Kadlubek

čase, tak sme v nej ukázali čo
sa robilo po večeroch v tomto
období.
Členovia Kadlubku priblížili
poslucháčom ako vyzerali
priadky vo Valalikoch, keď sa
dievčatá a ženy poschádzali,
aby si napriadli nite. Spoločne
s Paradnimi ňevestami stvárnili
aj scénku Prespanica a v nej
poukázali na tradíciu, ako
sa slobodné dievča, ktoré
otehotnelo, muselo podvoliť
zvyku, že nemá právo chodiť
do spoločnosti bez „konťe.“
Takto mladší počúvali starších.

Spev oboch skupín dotvoril
príjemnú atmosféru valalického
folklóru a ponúkol poslucháčom
priblíženie sa k autentickému
životu z našej obce v minulých
časoch.
Sme radi, že aj takto sme
urobili dobrú reklamu Valalikom. A kladné ohlasy
z blízkeho i ďalekého okolia nás
povzbudzujú k ďalšej práci, aby
sme ešte viac priblížili tradície
z našej obce, aby sa o nás
dozvedeli milovníci folklóru
a Valalikov.
Text a foto:

Pavol Kacvinský

Hovanovi, V. Bőttcherovi (vedúci
Okresného úradu), P. Čigášovi
a P. Kolesárovi. Poďakovanie
patrí aj
ZRPŠ (Združenie
rodičov a priateľov školy) S. Sviatkovi, L. Nickelovi, J.
Ondruškovi, M. Petríkovej, M.
Demkovej, ale i niektorým
aktívnym občanom ako L.
Drotárovi, F. Jesenskému, J.
Eliášovi, J. Ondirovi, Ľ. Ja-

nočkovi,
T.
Babuščákovi,
F. Sviatkovi, V. Řehákovi,
R. Timkovi, L. Andorovi, p.
Kupcovej (Okresný národný
výbor) a iným. Poďakovanie
si zaslúžia aj vedúci miestnych
závodov - ZIPP Geča pánovi
Uhliarikovi, Štátne majetky pánovi Vargovi, O. Farkašovi,
Text a foto:
J. Eliášovi. 
 archív Michal Potoma

Pán učiteľ spomína V.
Keďže mám možnosť
pokračovať v spomienkach
na začiatky a prvé roky
50 - ročnej histórie našej
školy, tak sa o to ešte
pokúsim. Verte neverte,
všetko o čom píšem (pravda
len povrchne) je pravdivé.
V rokoch ktoré opisujem
neboli európske fondy, len
skromný rozpočet.
Veľké
stavebné firmy o naše mini stavby nemali záujem, lebo
realizovali výstavbu obrovských
obytných sídlisk, závodov, škôl,
internátov, nemocníc. Boli
sme odkázaní na vlastné sily
a ochotu občanov. Veď o tom
svedčia také akcie v obci ako
výstavba materských škôl,
obchodných jednotiek, pošty,
zdravotné strediská, požiarnej
zbrojnice, futbalového areálu
a nakoniec aj našej pýchy - kultúrneho domu a priestorov pre
činnosť MNV.
O ochote našich občanov
sa zmienim aspoň jednou
kuriozitou. Pri výstavbe ŠJ č.
2 občania vykonali výkopové
práce na pivnicu a základy,

pripravovali šalungy. Závod
ZIPP Geča prisľúbil dodávku
betónu. Sľub splnili a betón
dodali, ale v sobotu popoludní.
Vysypali ho na veľkú hromadu
a odišli. Bolo treba konať veľmi
rýchlo, lebo inak by došlo
k jeho znehodnoteniu. Využiť
miestny rozhlas a čakať by
bolo veľmi riskantné. Napadlo
ma, že v sobotu popoludní
najviac chlapi sedia pri pivečku
v miestnej krčme u pána
Michaľanského, tak som tam
zašiel, vysvetlil im situáciu
a požiadal o pomoc. Všetci
do jedného prišli na stavbu
a betón uložili do šalungov.
Prácu vykonali veľmi kvalitne,
za čo sme sa im okrem
poďakovania
odmenili aj
tekutým občerstvením u pána
Michaľanského. Rád by som sa
mýlil, ale pýtam sa či by to bolo
možné aj v dnešnej dobe.
Za všetko čo som doteraz
opísal patrí všetkým mnohým
už in memoriam veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí aj
bývalým predsedom Miestneho
národného výboru a to: J.
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20 rokov „Valaličana“

Od začiatku roka 1995
dostali občania našej obce
nový informačný zdroj. Bolo
to prvé číslo obecných novín
s názvom Valaličan.
Našim
cieľom
bolo
poskytnúť občanom aktuálne
informácie o dianí v obci. Dovtedy jediným zdrojom týchto
správ bol obecný rozhlas.
Noviny umožnili poskytovať
podstatne širší záber informácií,
predovšetkým o činnosti
obecného
zastupiteľstva,
starostu obce ale aj o dianí
v kultúre, školstve, športe
a informácie matričného charakteru - sobáše, narodenia,

úmrtia a tiež právne rady
a rôzne informácie.
Začiatok vydávania novín
bol pomerne ťažký. Neboli
žiadne skúsenosti. Valaliky boli
prvou obcou v okrese, ktorá
začala s vydávaním novín. Bolo
potrebné dať novinám ustálený
formát, pravidelnú a vyrovnanú
obsahovú štruktúru. Pisateľmi
prvých čísel boli predovšetkým
starosta, zástupca starostu a
pracovníci obecného úradu.
Neskôr športovú rubriku zobral
na starosť predovšetkým p.
Ladislav Andor. Gramatickú
úroveň článkov kontrolovala p.
Mária Ondrušková, vtedajšia
učiteľka na základnej škole.

Písali sme pred rokmi
PÍSAL SA ROK 1995
n obec mala 3525 obyvateľov, Buzice
- 1126, Bernátovce - 981, Všechsvätých 744, Košťany - 674
n najstaršou obyvateľkou obce bola 98
ročná pani Irma Sajková rod. Fabiánová
(1897)
n
starostom obce bol zvolený Ing.
Milan Tóth (670 hlasov 58%), poslanci
Obecného zastupiteľstva za Buzice: Buzoga
J., Hudák F. , Čulák I., Demko I., Ing.
Sviatko M., Lacková I., Seman J., Ing. Tkáč
M., Bernátovce: Jakab P., Arvai P., Leško J.,
Ružičková M., Mitro V., Kacvinský Š., Ing.
Blašková M., Všechsvätých: Ing. Petrík Š.,
Kacvinská P., Ing. Moňok D., Ing. Klimek
M., Drotár F., Košťany: Domanič J., Čigáš T.,
Eliáš A., Čigáš V., Martonová M.
n
Okresná správa pôšt premiestnila
Poštu (napriek nesúhlasu vedenia obce
Valaliky) do novej budovy Obecného úradu
v Geči. Pošta nakoniec predsa len
vo Valalikoch ostala, zmenila však
miesto. Presťahovala sa do budovy bývalej
mäsny v Bernátovciach, ktorú obec v svojej
réžii zrekonštruovala za pomoci pracovníkov
vykonávajúcich verejno-prospešné práce
a občania Valalikov mohli využívať poštové
služby aj naďalej.

Grafiku
a
tlač
novín
zabezpečovali firmy z Košíc
Valentina DTP Studio a
EMILENA Tlačiareň. Ručne
napísané články sme nosili do
Košíc (internet v tej dobe nebol
ani počítače na obciach), kde
boli prepisované do podoby
novinových článkov. Tieto
sme nosili domov znovu na
kontrolu a gramatickú korekciu
a následne do Košíc, kde boli
noviny definitívne vytlačené.
Po vyjdení prvých výtlačkov
sme si povedali, že musíme
zabezpečiť pravidelnosť ich
vydávania /v tom čase štyrikrát
ročne/ a neustále zlepšovať
obsahovú aj formálnu stránku

tohto periodika. Že sa to podarilo
svedčí fakt, že obecné noviny
vychádzajú dodnes. Od júla
2011 vychádzajú s pozmeneným
názvom Valalické novinky.
Postupne s vývojom techniky
i nadobúdaním skúseností sa naše
obecné noviny dostali až na dnešnú
kvalitatívnu úroveň. Za to všetko je
treba poďakovať pokračovateľom
- dnešnému vedeniu obce,
obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom obce, všetkým prispievateľom a nadšencom.
Želajme našim obecným
novinám ešte veľa rokov
života, veľa úspechov a veľa
spokojných čitateľov.

Milan Tóth

Ako sme spomínali vyššie pred dvadsiatimi rokmi z iniciatívy vtedajšieho starostu
pána Ing. Milana Tótha uvidelo svetlo sveta prvé číslo obecných novín Valaličan.
Rubrika „Písali sme....“ bude súčasťou ďalších nových vydaní. Chceme pripomenúť
starším a ukázať našim mladším občanom dôležité okamihy života v našej obci.

n Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh
pána starostu na pomenovanie ulíc.
Názvy ulíc nechali na fantáziu občanov.
Víťazný návrh odmenili čiastkou 1.000,-- Sk
n v Duchovnom slove sa nám takto
prihováral vdp. Mgr. Elemír Nickel správca fary vo Valalikoch-„Sú všeľudské
hodnoty ako pravda, láska, spravodlivosť,
pokoj, za ktoré človek vždy bojoval. Teraz
by sme mali dať v kresťanskej viere pravý
zmysel týmto hodnotám, lebo láska dáva
životu radosť, bolesť dáva životu
cenu a viera dáva životu svetlo.“
n Slovensko a aj Valaličania sa pripravovali
na druhú návštevu pápeža Jána Pavla
II., ktorá sa uskutočnila od 30.6. do 3.7.1995.
Košice navštívil v nedeľu 2. júla 1995
n páni M. Tkáč a L. Vinca podľa
vlastného návrhu, na vlastné náklady
a vlastnými rukami postavili na rozhraní
Buzíc a Bernátoviec kamenný kríž
(na dnešnej Podlesnej ulici).
ŠKOLSTVO
n riaditeľkou Základnej školy vo Valalikoch
bola Mgr. Barbora Hawryluková
n ZŠ navštevovalo 707 žiakov. Naplno
je rozbehnutá krúžková činnosť. Žiaci sa
v nich pripravujú na súťaže, olympiády (napr.
súťaž „Poznaj a chráň“, ktorá sa 29.11.1995
konala v našej ZŠ, súťaž vo vlastnej literárnej
tvorbe „Matičná jeseň“). Žiakov pripravovali
pani učiteľky E. Jakubová, M. Bočová a Mgr.
M. Ondrušková.

KULTÚRA
n sólistka ľudového spevu pani Anna
Eliášová obsadila jedno z troch prvých miest
na Okresnej súťaži v Čani. Na 2. mieste sa
umiestnila pani Margita Timková
n dobré meno našej obci robí spevácka
družina Kadencia, ktorú tvoria členky
učiteľského zboru Ľudovej školy umenia vo
Valalikoch
n v septembri sa uskutočnil 5. ročník
Valalického jarmoku
n
folklórny súbor Abovčan oslávil
slávnostným vystúpením v KD Valaliky prvé
výročie svojho založenia
n na naše zvedavé otázky odpovedali
rodáci : Mária Eliášová - operná speváčka
na Novej scéne SND v Bratislave, Peter
Sepeši - katolícky kňaz - správca farnosti
v Gemerskej Polome a František Výrostkoherec Divadla SNP v Martine
ŠPORT
n v júni sa uskutočnil 8.ročník cestného
behu „Valalická 20“, ktorého sa zúčastnilo
56 pretekárov. Zvíťazil Ukrajinec Orest
Babiak. Zo žien bola najlepšia Alžbeta
Tiszová. Hlavným organizátorom bol Tomáš
Čigaš.
n písali sme o turnaji O Pohár starostu
vo futbale
n
zaujímavosti z 4. futbalovej
ligy mužov, 3. ligy dorastencov, žiakov
a o stolnom tenise
n ženy začali cvičiť Kalanetiku

7
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Tenisové radosti i starosti

Hodnotenie účinkovania STO Valaliky
v rôznych súťažiach vyvoláva zmiešané
pocity. Potešenie máme z výsledkov
našich najmladších. Dievčatá aj chlapci
si už vybojovali postup do záverečných
bojov majstrovstiev Slovenska družstiev. Solídne zastúpenie budeme
mať aj v bojoch o medaily v súťažiach
jednotlivcov. Nemali by sme tam byť iba
do počtu, ale máme aj vysoké ambície.
Dúfame v medailové ocenenie. Menovať
našich reprezentantov v týchto bojoch
nebudem, aby deti neboli pod tlakom.
Veľké problémy majú naši muži. Na
prstoch jednej ruky by sme zrátali stretnutia, v ktorých nastupovali v najsilnejšej
zostave. Bránili v tom choroby, práca v
zahraničí, študijné povinnosti a podobne.
Valaliky: Čečehov 3. liga muži (Kamil Pach (žltý-12ročný) Rastislav Hurka
Napriek tomu „ A“ aj „B“ družstvá sa vyhli (modrý dres-13 ročný) Tomáš Horňák (modrý dres-15ročný), Atila Bubenko bojom o záchranu.
dospelý (červený dres)
Smutné hodnotenie nášho účinkovania
v extralige žien. Za prácou do Nemecka 1.ligy a čakajú ho baražové stretnutia o
odišla dlhoročná jednotka družstva Lívia postup vyššie. Bude to však veľmi, veľmi
Drotárová. S veľkými očakávaniami sme ťažké.
privítali návrat Lucie Ivanovej. Mala naSlovenský stolnotenisový zväz ocenil
hradiť Drotárovu, žiaľ nestalo sa. Zriedkavé našu prácu tým, že nás poveril pripraviť
a veľmi nepríjemné zdravotné problémy jej Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov.
Účinkovanie a výsledky našich futnedovoľujú hrať. Z ničoho nič družstvo Pozývame priaznivcov stolného tenisu do
balistov
v jeseni boli poznačené tým,
ostalo nekompletné a zaskakovali aj žiačky. športovej haly v dňoch 7.a 8.júna 2015.
Obec
Valaliky
v
spolupráci
so
že
všetky
svoje stretnutia odohrali na
K tomu všetkému došlo ešte k zníženiu
Výbor STO ďakuje všetkým svojim priazihriskách
súperov
alebo v Geči a Kokšov
počtu účastníkov extraligy. Slovenským zväzom
nivcom , ktorí
nám minulého
roku venovali
chovate¾ov
ZO Geèa
Bakši.
Ďakujeme
našim
susedom za ich
Zázraky sa nedejú ani v stolnom tenise 2% z dane. Veríme, že svoju priazeň nám
Vás
pozývajú
na
pomoc.
Ziskom
štyroch
bodov
za jednu
a naše ženské „A“ družstvo asi súťaž prejavia aj v tomto roku!
výhru
a
remízu
ukončili
jeseň
žiaci.
Sedem
opustí. Je však šanca na postup nášho „B“
Vďaka.
stretnutí
prehrali...
družstva, ktoré vedie východnú skupinu

Text a foto: Ladislav Andor
Pochvalu si nezaslúžia ani dorastenci.
22. marec 2015 od 15.00 do 18.00 hod. Dvanáste miesto zo štrnástich účastKultúrny
níkov nezodpovedá tradícii nášho
ObecValaliky
Valalikyvvspolupráci
spolupráci
Obec
sosodom Valaliky
futbalu.
- tvorivé
dielne pre ZO
deti
rodièov
pod
Slovenskýmzväzom
zväzom
chovate¾ov
ZOaGeèa
Geèa (ozdobovanie kraslícmládežníckeho
Slovenským
chovate¾ov
„Najlepšie“
obstálo
mužstvo dospelých.
odborným vedením remeselníèok), na ktoré je potrebné si
So
ziskom
19
bodov
im
patrí 8.miesto.
Váspozývajú
pozývajú
na
Vás
na
priniest vyfuknuté vajíèka
Spoločným
menovateľom
slabých
- sútaž o najkrajšie vajíèko (drobnochovate¾ov)
výkonov
všetkých
družstiev
je zlá
a výstavu vajíèok
tréningová morálka. Tá nie je lepšia ani
22.marec
marec2015
2015odod15.00
15.00dodo18.00
18.00hod.
hod.
22.
teraz počas prípravy na odvetnú časť.
- výstavu ruèných prác Klubu
Muži ju začali 3. januára trikrát týždenne
Kultúrny
dom
Valaliky
Kultúrny
dom
Valaliky
seniorov Valaliky, MŠ Valaliky,
- raz v telocvični dvakrát vonku. Veríme,
-ZŠ
tvorivé
dielne
predeti
detia arodièov
rodièov(ozdobovanie
(ozdobovaniekraslíc
kraslícpod
pod
- tvorivé
dielne
pre
Valaliky
a ZUŠ
Valaliky
že kvalitnej príprave na novú sezónu
odborným
vedením
remeselníèok),
ktoréjejepotrebné
potrebnésisi
vedením
remeselníèok),
nanaktoré
živé
prekvapenie
-odborným
pre
malých
prispejú aj priateľské zápasy s kvalitnými
vyfuknutévajíèka
vajíèka
priniest
vyfuknuté
ajpriniest
ve¾kých
súpermi - Kokšov Bakša, Košická Nová
najkrajšievajíèko
vajíèko(drobnochovate¾ov)
- sútažo onajkrajšie
(drobnochovate¾ov)
- sútaž
Ves, KAC Košice a Sokoľany.
výstavuvajíèok
vajíèok
a avýstavu
Pozývame všetkých fanúšikov na
z r e k o n š t r u o v a n é ihrisko vo
- výstavuruèných
ruènýchprác
prácKlubu
Klubu
- výstavu
Valalikoch. Trochu potešenia pre nás znaseniorovValaliky,
Valaliky,MŠ
MŠValaliky,
Valaliky,
seniorov
mená výber nášho hráča Imricha Pačindu
Valalikya aZUŠ
ZUŠValaliky
Valaliky
ZŠZŠValaliky
do jedenástky roka 2014 - gratulujeme a
prekvapeniepre
- živéprekvapenie
premalých
malých
- živé
veríme, že bude príkladom pre mladých
ve¾kých
ajajve¾kých
futbalistov.

Jozef Takáč a Ladislav Andor

Valalická
futbalová jeseň

ˆ

`
Valalické malované
vajícko

ˆˆ

``
Valalické malované
malované
vajícko
Valalické
vajícko

Okienko FC Valaliky
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Príprava na súťažný ročník
2014/2015 bola krátka, ale o to intenzívnejšia. Mužstvo dospelých,
ale aj mládežnícke mužstvá odohraostatnom
čísle Satelite.
sa
li Vniekoľko
prípravných
zápasovVýkonmi
so
si reputáciu
po minuloročnom
Pohár starostu
obce
Valaliky
v priblížili
obecných
novín
som
k nej
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Dúfame,
že sa
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družstvami
chlapcov
v
vyrovnáme.
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Taktiež
sme zvládli
upravili
Ivanová a Simona Horváthová.
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