Život

KOŠICKEJ POLIANKY

Občasník Obce Košická Polianka
ocenený 2. miestom v celoslovenskej súťaži „Miestne noviny“

Vianociam predchádza

čas stíšenia sa

Dušičky a advent sú obdobím stíšenia sa - spomínania
a očakávania. Mnoho storočí takto prežívajú ľudia jesenné
obdobie od začiatku novembra do Vianoc. Pri vyzdobených
hroboch patria naše myšlienky blízkym a známym, ktorí
nás predišli. Pri blikajúcich svetielkach sviečok a kahancov
blkotajú aj naše spomienky na najdrahších. Pery šepkajú
tichú modlitbu a v mysli sa nanovo odohrávajú spoločné
chvíle spred rokov i desaťročí... Ak sme komukoľvek z nich
za ich života zle učinili, máme možnosť v týchto chvíľach
aspoň v mysli a duši to napraviť. Nikdy nie je neskoro, ani
po ich smrti. Platí aj opak – ak nám niečím naši zosnulí
za svojho života ublížili, máme jedinečnú príležitosť na duchovné zmierenie. Temnotu krívd a neprávosti nemusíme
nosiť do svojej smrti. Môžeme sa jej zbaviť v takomto období
na našich cintorínoch, spáliť ju v blkotajúcich plamienkoch
sviečok. Pravda, bez zapálenia plamienka v našom srdci to
nepôjde. A potom takto očistení a odľahčení môžeme počas
adventu v stíšení sa očakávať najkrajšie a najradostnejšie
sviatky roka.

Počiatky adventu siahajú do 4. storočia. Vtedy trval dva
až šesť týždňov. Až za pápeža Gregora Veľkého (zomrel
roku 604) bol stanovený advent na 4 týždne. Advent
začína prvou adventnou nedeľou medzi 27. novembrom
a 3. decembrom. Končí sa po západe slnka na Štedrý deň.
Čas adventu je pre kresťanov očakávaním narodenia Krista
a sebaprípravou na toto symbolické i budúce stretnutie sa
s ním. Je to obdobie pokoja a svetského stíšenia sa. Na škodu nás súčasníkov je, že toto stíšenie narúša komerčnosť
dnešných čias. Adventnú dobu vytláčajú predvianočné
aktivity, s ktorými sa začína už na konci novembra. Advent
symbolizuje adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami. Postupne ich zažíname počas štyroch predvianočných nedieľ.
Nuž, milí spoluobčania, postupne si zažínajme sviece aj
my vo svojich domácnostiach na adventných vencoch, ale
i vo svojich srdciach a tešme sa spolu na blížiace sa Vianoce.
Karol Dzugas
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6 8 0 . V Ý RO Č I E
DÔVOD NA OSLAVY
Okrúhle jubileum býva spravidla príležitosťou pre jeho oslávenie. Tak to býva nie iba v živote ľudí. Aj obce a mestá majú
svoje jubileá. Život človeka začína pre jeho okolie narodením.
U obcí a miest sa počíta od roku, z ktorého je najstaršia písomná zmienka.
O predchodkyni našej
obce sa prvýkrát píše v listine
z roku 1335. Pravda, nespo
mína sa ako Košická Polian
ka, v tom období bola ozna
čovaná maďarsky Lengyel
falva. Tento názov naznačuje
pravdepodobný spôsob jej
vzniku: Lengyel = Poliak,
Falva = usadlosť. Zakladanie
obcí usadením sa migrujú
cich rodín iných národností
v slovenskom prostredí bolo
v období stredoveku bežné.
So vznikom usadlostí, ktorá je dnes obcou Košická Polianka
akiste súvisí aj výskyt priezviska Lengyel. V spomínanej najstar
šej zachovanej zmienke sa uvádza, že usadlosť venoval uhorský
kráľ Karol Róbert palatínovi Viliamovi Drugethovi.
Súčasná obecná samospráva sa rozhodla dôstojne pripraviť
a osláviť okrúhle výročie obce a vtiahnuť obyvateľov do progra
mu slávností. Rozhodla sa uskutočniť to počas dvoch dní, aby
bolo dostatok príležitostí pre všetkých. A aj bolo. Konali sa
v tretí augustový víkend. Od sobotného rána sa areál školy
zmenil na „guľášový eden“. Šesť variacich skupín súťažilo pred
očami návštevníkov všetkých vekových kategórií vo varení
kotlíkového guľášu. Na svoje si mohli prísť malé i väčšie deti,
ale i tie najväčšie – čiže dospelí. Nafukovací hrad, šmýkačka
a stánok s cukrovou vatou potešili škôlkarov i školákov. Stánky
s občerstvením, suvenírmi a značkovou kozmetikou pritiahli
Pokračovanie na str. 2
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680. VÝROČIE – DÔVOD NA OSLAVY
Dokončenie zo str. 1

dospelých. Tých zaujali aj odlišné re
cepty a postupy pri kotlíkoch s rozvo
niavajúcimi guľášikmi, ktorých aróma sa
neodolateľne miešala s vôňou dymu spod
menších i väčších kotlov. Hodnotiaca
porota to nemala ľahké. Chutne nava
rili poľovníci i hasiči, poslanci i učiteľky
s rodičmi, domáci i bysterskí gurmáni.
Všetkým sa ušlo ocenenie poroty z rúk
starostky obce. Potešili ich aj uznanlivé
slová degustujúcej verejnosti. Športové
vyžitie poskytlo multifunkčné ihrisko,
kde zápolili medzi sebou minifutbalové
družstvá. Viacej sa o nich a výsledkoch
dočítate v rubrike Šport.
Príchod profesionálnych hasičov au
tom bol zážitkom nielen pre deti. Pena
do kúpeľa v kombinácii s hasičskou tech
nikou, vytvorili na ihrisku penové more.
Vykúpal sa v ňom skoro každý. No nie iba

na potešenie žalúdkov a na atrakcie mys
lela samospráva obce pri týchto oslavách
výročia obce.
Mnoho bolo aj na pookriatie ducha.
Tomu bol venovaný najmä program
nedele, druhého dňa osláv s prívlast
kom duchovno-kultúrny. Svätá omša
bola obetovaná za všetkých obyvateľov
obce. Odpoludnie patrilo kultúre, opäť
v otvorenom areáli školy. Folklórnym
programom so spevmi, tancami a scé
nickým spracovaním niekdajších prác
na poli zaujal súbor Pantľička z Košickej
Belej. Premiéru pred toľkými divákmi
pod šírou oblohou mala aj malá speváčka
ľudových pesničiek Danielka Mrázková.
Predviedli sa aj Odvážne ženy z Vyšnej
Myšle, dôchodcovia – speváci z Jednoty
dôchodcov Čaňa. Publikum v lavičkovom
hľadisku školy nadchli aj tínedžerskí bu

Rok 2015 vojde do histórie našej obce ako rok zásadnej inštitucionálnej zmeny v živote nášho
základného školstva. Vývoj sa nedá zvrátiť, ani oklamať. Iba ak oddialiť. Postupný pokles
žiakov zapisovaných na štúdium v jednotlivých školských rokoch od začiatku tohto storočia si
vynútil urobiť v košickopolianskej Základnej škole radikálnu organizačnú zmenu. Ministerstvo školstva ju prikazovalo vedeniu obce už v predchádzajúcom volebnom období 2011–2014
ako racionalizačné opatrenie spôsobené masívnym poklesom žiakov na pár desiatok. Tento
„horúci zemiak“ sa dostal do rúk nového vedenia obce hneď v prvý rok jeho pôsobenia.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK PO NOVOM
Po niekoľkých rokoch odďaľovania preto
obecné zastupiteľstvo muselo pristúpiť k zrušeniu II. stupňa základnej školy. Pokles počtu
žiakov nemal na svedomí len menší počet
detí narodených v obciach nášho školského
obvodu, ale aj nárast počtu detí, ktoré rodičia
(aj niektorí učitelia ZŠ) nezapísali do tunajšej
školy, ale do okolitých škôl, najmä v Košiciach.
Prechod z plne organizovanej ZŠ s ročníkmi 1. až 9. na málotriednu školu so zlúčenými
ročníkmi nebol jednoduchý a bezproblémový.
Naopak. Bol zložitý a bolestný. Išlo o rozviazanie pracovných pomerov s niekoľkými
učiteľkami i riaditeľkou. Výberové konanie
na funkciu riaditeľky málotriednej školy 29.
septembra nebolo úspešné. Muselo sa zopakovať o mesiac. Z druhého konania 29. októbra
vzišla nová riaditeľka PaedDr. Daniela

Rybárová. Do funkcie bola vymenovaná
od prvého novembra. V jednej triede so zlúčenými ročníkmi 1. a 4. so siedmimi žiakmi
vyučuje pani učiteľka Mgr. Eva Ferková.
V druhej triede s ročníkmi 2. a 3. je spolu pätnásť žiakov. Tých učí pani učiteľka Mgr. Eva
Cirnerová. Varenie pre žiakov ZŠ, 18 detí
MŠ a 26 ostatných stravníkov zabezpečuje
jedna z doterajších kuchárok – Jana Košková.
Školníkom a údržbárom školy a ostatných budov vo vlastníctve obce je Marián Kundráth
starší. Školský klub detí (družinu), navštevuje
8 žiakov. Nemá samostatnú vedúcu, ako doposiaľ. Deti tu vychovávajú spomínané učiteľky.
Materská škola má v tomto školskom roku
18 detí. Pri zápise sa z kapacitných dôvodov
MŠ nevyhovelo rodičom jedného dieťaťa.
Karol Dzugas

beníci. Program dotváral cirkus Karlson
so všakovakými kúzlami a atrakciami.
Kus zo svojho hudobného a pesničkového
repertoáru predviedlo aj naše duo BM
Music – Štefan Béreš, Jozef Moňok. To
sa už slnko presunulo cez celú augus
tovú oblohu a stratilo sa kdesi ďaleko
za Heringešom. Zdieľať časť nedeľného
kultúrneho programu a pozdraviť oby
vateľov jubilujúcej obce prišli aj vzácni
hostia – poslanec Národnej rady SR
Ing. František Petro a prednosta Okres
ného úradu Košice-okolie PhDr. Peter
Derevjaník, PhD. Do pamätnej knihy
zaznamenali svoje prianie úspešných
rokov pri ďalšom rozvoji našej obce. To si
želáme určite všetci.
Oslavy skončili a všetci sme sa rozišli
domov. Život v obci pokračuje všednými,
pracovnými dňami. Napriek tomu mô
žeme všetci aj počas tých obyčajných dní
svojím počínaním a životom dokazovať,
že nám na našej obci záleží.
Karol Dzugas

Stravníkmi ZŠ
sú aj dôchodcovia
Snaha urobiť varenie v ZŠ rentabilnejším a zámer uľahčiť život dôchodcom
v našej obci boli podnetom vzniku niečoho
nového. Školská kuchyňa nevarí už len pre
žiakov, učiteľov a zamestnancov obce, ale
aj pre dôchodcov. Ide o starobných dôchodcov vo veku od 62 rokov alebo predčasných,
lež nepracujúcich dôchodcov. Umožnilo to
toho roku schválené všeobecne záväzné
nariadenie obce (VZN) č. 6/2015. Príspevok
obce na obedové jedlo je 50 centov. Cena
obeda je 2,64 €, čiže stravníci hradia 2,14 €.
Podľa uvedeného VZN sa príspevok neposkytne občanovi, ktorého rodinní príslušníci
žijúci s ním v spoločnej domácnosti alebo
on sám nemá vyrovnané záväzky voči obci
na miestnych daniach a poplatkoch. Táto
novota funguje v obci od piateho októbra.
V čase uzávierky využívalo túto vymoženosť
16 dôchodcov.
Karol Dzugas
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• informáciu starostky obce o In
dikatívnej ponuke financovania pre
obce Košická Polianka od Slovenskej
sporiteľne, a. s., Bratislava o zlúčení exis
tujúcich úverov v SLSP, a. s. do jedného,
• stanovisko hlavného kontrolóra k dlhodobému inves
tičnému úveru, ktorý zlučuje všetky už poskytnuté úvery
vo výške 110734,12 € do jedného úveru,

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
infor muje

							

Obecné zastupiteľstvo prijalo v období od júna
do novembra 2015 na svojom
8. až 10. tohtoročnom zasadnutí najmä tieto uznesenia:
schválilo
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Polianka
č. 5/2015, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košická Polianka,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Polianka
č. 6/2015 o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov
(vo výške 50 centov),
• vyradenie kníh z obecnej knižnice v cene 0,10 € za ks
z dôvodu ich morálneho a fyzického opotrebovania (zoznam
tvorí súčasť zápisnice),
• rozpočtové opatrenie č. 2/2015 zo dňa 14. 09. 2015
Obce Košická Polianka rozpočtové opatrenie č. 2/2015 zo
dňa 14. 09. 2015 Základnej školy Košická Polianka,
• prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vo výške 5052,10 € do rozpočtu obce a ich použitie
na splátku istiny dlhodobého bankového úveru,
• dlhodobý investičný úver vo výške 110734,12 €, ktoré
ho účelom je refinancovanie existujúcich úverov vedených
v SLSP a.s., teda zlúčenie existujúcich úverov do jedné
ho, vo výške 110.734,12 € k 31.08.2015, so splatnosťou
do 31. 12. 2021 s výslednou úrokovou sadzbou 2,34 % ročne,
• zabezpečenie predmetného úveru bianko zmenkou,
• smernicu č. 02/2015 o postupe zadávania zákaziek pod
ľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pri výbere dodávateľov
v podmienkach verejného obstarávateľa obce K. Polianka,
• návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom ne
bytových priestorov v budove obecného úradu,
zvolilo
• členov komisie výstavby, územného plánovania, život
ného prostredia: Patrika Sudzinu a Ing. Radka Bodu a členov
finančnej komisie, pre rozpočet a správu majetku: Ing. Tibora
Grendela a Ing. Petra Orosa (na návrh predsedov týchto ko
misií),
vzalo na vedomie
• zámer na prenájom nebytových priestorov vo viacúče
lovej budove obecného úradu nachádzajúci sa na prízemí
pri hlavnom vchode do budovy na prevádzku obchodného
zariadenia,
• žiadosť Františka Horvátha a manž. Heleny rod. Babuškovej, č. d.16 o prevod vlastníctva parcely č. 44 „E“ v kultúre
záhrada o výmere 93 m2 vedenej katastrálnym odborom OÚ
Košice – okolie na LV č. 1194, na ktorej je zriadená miestna
komunikácia parcela č. 320/4 „C“,
• žiadosť Jána Potu a manž. Nataši, rod. Žigovej, Košická
Polianka 208 o odkúpenie pozemku pod rodinným domom
vedenom na LV č. 988 na parcele č. 197 „C“,

odporučilo
• starostke obce nevyhovieť žiadosti Františka Horvátha
a manželky Heleny, rod. Babuškovej, obaja bytom Košická
Polianka 16, o prevod vlastníctva parcely č. 44 „E“ v kultúre
záhrada o výmere 93 m2 vedenej v katastri nehnuteľnosti
na LV č. 1194, na ktorej je zriadená miestna komunikácia,
parcela č. 320/4 „C“,
• nevyhovieť žiadosti zo dňa 17. 08. 2015 p. Aurela
KUDIČA – D.A.K., Pribinova 165/35, Sečovce o vydanie
rozhodnutia na výrub 2200 stromov a náletových drevín
na pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 657 ako parcela
č. 1716/1 registra „E“ vedený ako trvalý trávnatý porast v k. ú.
Košická Polianka, vlastník Slovenský pozemkový fond,
neschválilo
• vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov – obchodného priestoru (kaderníctvo) a kan
celárskych priestorov na poschodí viacúčelovej budovy
obecného úradu,
zrušilo
• uznesenie obecného zastupiteľstva č. 33/2010 zo dňa
16. 12. 2010, ktoré sa týka prevodu vlastníctva parcely č. 44
„E“ v kultúre záhrada o výmere 93 m2 vedenej katastrálnym
odborom OÚ Košice-okolie v katastri nehnuteľnosti na LV
č. 1194, na ktorej je zriadená miestna komunikácia, parc.
č. 320/4 „C“.

MÁME MINISTRA
Nie je mnoho takých obcí, ktoré sa
môžu pochváliť ministrom vo vláde
SR. Košická Polianka k nim patrí.
MUDr. Viliam Čislák (1972) je rodákom
z našej obce. Darmo sa v médiách ako
jeho pôvod uvádzajú Košice. Do azda
najhorúcejšieho kresla zo všetkých
ministerských kresiel zasadol v decembri 2014 po odstúpení
ministerky Zuzany Zvolenskej.
Do ďalšieho obdobia mu želáme mnoho zdravia, energie a rozhodnosti pri riešení problémov vo zverenom rezorte, ktorý sa
týka každého z nás.
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Poliansky bowling –
teší i zarmucuje
Na základe poverenia č. 4/2015 starostky obce vykonal hlavný kontrolór obce kontrolu nájomného vzťahu
na suterénne priestory v KD, kde je
od roku 2011 bowling. Ku kontrole boli
predložené 3 zmluvy: Zmluva o budúcej
zmluve o nájme nebytových priestorov,
Nájomná zmluva o nájme nebytových
priestorov a Kúpna zmluva na technické zhodnotenie nebytového priestoru.
Zmluvy sa týkajú nebytových priestorov
v rozsahu 8 miestností vo výmere 540,6
metrov štvorcových. Prvá zo zmlúv bola
uzatvorená 16. mája 2011. Zmluva bola
zverejnená podľa zákona č. 211/2000
Z.z. na webovej stránke obce. Rovnako
aj Zmluva o nájme nebytových priestorov
z 19. októbra 2011. Podľa nej mal nájomca začať uhrádzať nájomné za priestory
počnúc januárom 2012. Výška nájomného bola stanovená na 6,41 € za meter
štvorcový za rok, čo predstavuje čiastku
3780,10 € (mesačne 315 €). V nájomnom
nie sú obsiahnuté: el. energia, teplo
a odvoz komunálneho odpadu. V Zmluve
o budúcej zmluve nie sú však tieto úhrady
v súlade so zmluvou. Tam sa nachádzajú
tieto položky, ktoré nie sú obsiahnuté
v nájomnom: vodné a stočné, el. energia, dodávka tepla a teplej vody, správa
a údržba vrátane upratovania a opravy

spoločných priestorov a zariadení, odvoz
komunálneho odpadu.
Obec fakturuje nájomcovi mesačne
157,50 € za nájom, pohyblivú čiastku
za plyn a el. energiu podľa spotreby.
Pritom nájomca nemá vlastný plynomer, ani elektromer. To nie je v súlade

s platnou legislatívou (zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí), ani s požiadavkami
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri vynakladaní verejných
prostriedkov.
K zmluve je Príloha č. 1, podľa ktorej má
nájomca platiť ročné nájomné vo výške
3 780,10 € (mesačne 315,50 €). Z tejto
sumy sa spláca investícia do budovy
vo výške 50 % z hodnoty nájomného, t. j.
157,50 € až do jej splatenia.
Kúpna zmluva medzi obcou a nájomníčkou bola podpísaná 26. októbra. Podľa
nej nájomníčka predáva obci zrealizované
technické zhodnotenie nájmu za kúpnu
cenu 23 690,40 € s DPH. Cena bola podľa

Prvý povojnový učiteľ a riaditeľ
našej školy je pochovaný v Košiciach
K osobnostiam našej novodobej histórie patrí Ján Mačuga (*1. 5. 1899,
+
15. 11. 1961). Pred príchodom do Polianky bol učiteľom v Nižnej Tekejši (Nižný Klátov) a v Bukovci do 21. 3. 1945. Vtedy bol na vlastnú
žiadosť preložený na tunajšiu školu v Polianke, kde bol od začiatku
jej riaditeľom. Škola bola dvojtriedna so spojenými ročníkmi s počtom
žiakov 50 až 80. Druhá učiteľská sila nebola ustanovená na každý rok.
Popri učiteľskému povolaniu pracoval ako osvetový dôverník, kronikár, knihovník, tajomník KSS a niekoľkých spoločenských organizácií,
vrátane telovýchovnej organizácie Sokol. Viedol prednáškovú činnosť,
usporadúval slávnosti. Nacvičoval divadelné predstavenia a kultúrne
programy. Je pochovaný vedno so svojou manželkou a ďalšími príbuznými na trojpriestorovom hrobovom mieste na verejnom cintoríne
v Košiciach. Hrob s miestom jeho odpočinku je v sektore I./B, od hlavnej
brány vľavo.					
Text a foto: K. Dzugas

článku III. zmluvy stanovená prieskumom
trhu vyhodnoteného 22. októbra 2011.
Táto zmluva však nikdy nenadobudla
účinnosť a jej platnosť skončila zo zákona 26. januára 2012, lebo nebola nikde
zverejnená. K zmluve boli uzatvorené dva
dodatky. Dodatok č. 2/2011 je datovaný
s dňom 26. októbra 2011, teda tým istým
dňom, ako bola uzatvorená kúpna zmluva). V predmete dodatku č. 2/2011 je, že
nájomca v lehote do 4. 11. 2011 odpredá
prenajímateľovi (t. j. obci) na základe
kúpnej zmluvy zrealizované technické
zhodnotenie predmetu nájmu v sume
odsúhlasenej zmluvnými stranami ku dňu
podpisu Dodatku č. 2/2011 v celkovej
výške 23. 690 € s DPH.
Napriek opakovaným rokovaniam je naďalej dosť nejasností týkajúcich sa právnych a ekonomických vzťahov medzi obcou a nájomníčkou. Kúpna zmluva nebola
zverejnená, preto nie je ani právoplatná.
Na žiadnej zo strán nie sú k dispozícii
účtovné doklady, ktoré by preukazovali
vynaloženie čiastky blízkej sume 23 690 €
na rekonštrukciu priestorov suterénu.
Doterajšie rokovania zmluvných strán
situáciu nevyriešili.
Treba konštatovať, že napriek tomu
ešte je na strane starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva vôľa
a trpelivosť usporiadať ekonomicko-právne vzťahy tak, aby nedošlo k zániku
prevádzky a aby bol nastolený korektný
a vyrovnaný vzťah obidvoch strán.
(spracované zo správ hlavného kontrolóra)
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Brigáda v našej škole
Z histórie školstva
v Košickej Polianke

Prvá novembrová sobota sa v našej ZŠ nezvyčajne niesla v pracovnom
duchu. Do školy neprišli
deti, ale rodičia a učitelia.
Bola uskutočnená brigáda na vytvorenie literárno-dramatickej miestnosti. Na škole ostalo
po druhom stupni mnoho
tried zívať prázdnotou.
Pustili sme sa do jednej
z tried. Práce bolo plno,
ale našťastie sa zišlo dosť
pracovitých rúk. Tak sa

obyčajná trieda začala meniť na čarovnú, divadelnú miestnosť, kde budú deti nacvičovať programy na rôzne školské
a obecné akcie. Táto doba plná techniky, mobilov a tabletov
vzďaľuje naše deti od najprirodzenejšieho prejavu, ktorým je
rozprávanie. A tak naplníme túto miestnosť knihami, slovami
a najmä deťmi s hereckým talentom.
Búchalo sa, vŕtalo sa, maľovalo, lepilo, šilo… Po pár hodinách naši tatkovia a mamky stvorili nádherné javisko uprostred
zelenej lúky. Aké bolo prekvapenie v pondelok ráno, keď deti
s nemým úžasom vošli do novej triedy. Prezerali si každý detail,
nechceli veriť, že sa obyčajná trieda môže takto zmeniť.
Niektoré akcie v novom duchu sme už uskutočnili, či už
to bola Tekviciáda a ochutnávanie jabĺčok z našich záhrad…
Čaká nás ďalší projekt – ateliér na výtvarnú výchovu. Tešíme
sa na plavecký a lyžiarsky výcvik s našimi škôlkarmi, Mikuláša,
vianočnú akadémiu, karneval.
Takéto aktívne zaujímavé zmeny pomôžu deťom lepšie zvládať učenie v škole. Pomaly sa púšťame do zmeny veľkej školy
na rodinnú školu hrou s individuálnym prístupom.
Ďakujeme, milí rodičia, patrí vám veľká pochvala. Samozrejme, ďakujeme starostke obce a všetkým učiteľom, ktorí
obetovali svoje osobné voľno a prišli skrášliť interiér našej novej
školy.
Mgr. Eva Ferková

Matričné zápisy svedčia o tom, že v rokoch 1839–1842 bola v obci
Polianka zriadená škola, do ktorej chodili deti zo Zdoby, Vyšnej Hutky
a Polianky. Písomný doklad z roku 1853 uvádza učiteľa Michala
Borovitza. Pôvodne, až do roku 1877, bola škola umiestnená v dome
č. 24 (oproti hasičskej zbrojnici, v ktorom bola v rokoch 1975 až 2006
materská škola). Po postavení kostola v roku 1877 bola škola premiestnená do zrekonštruovanej kaplnky (z roku 1740). Stála v dolnej časti
obce pri potoku poniže zbrojnice, na ploche súčasného detského ihriska.
Medzi ňou a zbrojnicou stál masívny kamenno-betónový kríž, ktorý bol
premiestnený v roku 2011 na cintorín pred Dom nádeje. Zriaďovateľom školy bola rímskokatolícka cirkev. Od roku 1931 bola dvojtriednou
školou, v rokoch 1920–1942 s počtom žiakov 88 až 123. Do 1. apríla
1945 niesla názov Rímskokatolícka ľudová škola v Polianke. Po druhej
svetovej vojne má škola názov Štátna ľudová škola slovenská v Košickej
Polianke a riaditeľom bol od 21. marca 1945 do roku 1958 Ján Mačuga.
V roku 1958 až 1959 bol riaditeľom školy Gustáv Lumcer a po ňom
v rokoch 1959–1965 Ernest Kiszely.
V roku 1949 (24. januára) bola v susednej obci Byster zriadená
neúplná stredná škola. Do jej obvodu patrili obce Byster, Zdoba
a Polianka. Pôvodne mala byť v Polianke, ale vtedajšie vedenie obce
neprejavilo o jej zriadenie záujem a neposkytlo škole vhodný pozemok.
Naši občania ťažko znášali, že ich deti museli denne dochádzať do školy
v Bysteri, keďže pri dobrej vôli vtedajšieho vedenia obce mohla byť
táto škola v Polianke.
Až v čase pôsobenia riaditeľa Ernesta Kiszelyho sa začala na pôvodne veľkostatkárskom pozemku v roku 1960 výstavba terajšej školy.
Začalo sa v nej vyučovať od roku 1962. Riaditeľom novej Základnej
deväťročnej školy (ZDŠ) sa stal Juraj Servanský (1965–1989). V osemdesiatych rokoch minulého storočia mala škola 222–260 žiakov. V školskom roku 1981/1982 končí názov Základná deväťročná škola a škola
dostáva názov Základná škola s ročníkmi 1. až 8. Riaditeľkou ZŠ bola
Mgr. Mária Výrosteková (1989–1992). V rokoch 1992–2001 bol riaditeľom Mgr. Ján Grund a od roku 2001 do roku 2015 PaedDr. Marta
Mrázková. Počet žiakov postupne klesal, preto muselo v tomto roku
obecné zastupiteľstvo na návrh Ministerstva školstva SR pristúpiť
k zrušeniu II. stupňa, čiže ročníkov 5. až 9. V školskom roku 2015/2016
sa opäť sa vraciame k dvojtriedke, ako to bolo v roku 1931. V dvoch
triedach sa vyučuje pre spojené ročníky no s nižším počtom žiakov.
História sa opakuje, ale na inej spoločenskej úrovni.
Treba dúfať, že škola v Košickej Polianke nezanikne. Mohli by tomu
dopomôcť nové stavebné obvody pre mladé rodiny podľa doplneného
územného plánu obce. Len to môže dedinu omladiť a zaplniť školu
novou generáciou detí. 		   Mgr. Valéria Beňová/kdz

K historickým záberom našej školy patrí aj tento z r. 2008, lebo škola bola
obnovená v r. 2011–2012		        foto: kdz

Z OSLÁV 680. VÝROČIA OBCE

Foto na dvojstrane:
Vlado Mucha, Ivana Šimčáková,
Karol Dzugas

VEČER ÚCTY K STAR ŠÍM
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Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ
jún
august

Maximilián Fráter
Anna Janová
Lucia Mrázková
Juliana Šimcová

september
Sofia Sliacka
Daniel Mrázko
október

Nela Čiderová

SVOJE „ÁNO“

SI PRED SVEDKAMI POVEDALI

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Jozef Pota, č. d. 204
*31. 1. 1941, +7. 10. 2015

Monika Poľašková a Radovan Moravec
(Bardejov-Dlhá Lúka)

Patrícia Mihaľová a Mgr. Peter Bocan
(Košice)

Mgr. Ľudmila Onoferová
a Mgr. Jaroslav Kurcina (Košice)
Pavel Mrasko a Petra Ďuríková
(Košice)

Martin Kondáš a Lenka Koľveková
(Byster)

Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje
týkajúce sa obyvateľov s trvalým pobytom
v Košickej Polianke. Ak pôvodom naši občania zmenili trvalý pobyt, tunajšia matrika
nedisponuje novými matričnými údajmi
o nich, napr. o uzavretí sobáša, narodení
dieťaťa alebo úmrtí.

Tvoriví hluchoslepí umelci zo Zdoby Večer úcty
V januári 2007 sa novými obyvateľmi Zdoby stali mladí hluchoslepí klienti špecializovaného zariadenia Maják, n.o. O rok a pol neskôr do ich života vstúpil umelec
Helmut Bistika, ktorý im priblížil krásu a význam výtvarného umenia.
Pýtate sa, ako je možné, že aj takto postihnutí ľudia tvoria obrazy, ktorých ukážku
môžete od leta vidieť v priestoroch kultúrneho domu v Košickej Polianke? Hluchoslepota neznamená iba úplnú stratu sluchu a zraku, ale tiež rôznu kombináciu postihnutia
týchto dvoch dôležitých zmyslov. Kto teda aspoň trochu vidí, dokáže na plátno zrakom
vytvoriť konkrétne i abstraktné obrazy. Kto nevidí, orientuje sa na plátne hmatom.
Naši mladí obyvatelia si obľúbili arteterapiu i nášho umelca a vďaka jeho vedeniu
urobili v maľovaní i v divadelnej prezentácii veľké pokroky. Tieto výtvarné i dramatické aktivity pozitívne pôsobia aj na ich citovú stránku či celkový psychický stav.
Americká hluchoslepá spisovateľka Helen Keller povedala, že najlepšie a najkrajšie
veci na svete nemôžeme vidieť, ani sa ich dotýkať, ale cítime ich srdcom. A práve
takto maľujú naši „Majákovci“ – s láskou a motívmi, ktoré vychádzajú z ich vnútra.
Mgr. Katarína Nemčíková, vedúca sociálneho úseku Maják, n.o.

Mnohým návštevníkom nášho kultúrneho domu v období
od leta až do začiatku zimy sa nechce veriť, že obrazy
vo vestibule vytvorili klienti Majáka. Takéto výtvarné
diela nedokážu namaľovať ani mnohí s plnohodnotným
zrakom a sluchom.
Foto: Róbert Papáč

k starším

V tretiu októbrovú nedeľu usporiadala
naša obecná samospráva tradičné podujatie pre seniorov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším. Pozvala ich na spoločenské posedenie pri prestretých stoloch
v sále kultúrneho domu. Po slávnostnom
príhovore starostky obce ich potešili
pôsobivým programom deti z MŠ a ich
starší kamaráti zo ZŠ, z ročníkov 1. až 4.
O hudobný doprovod malých speváčikov
akordeónom sa postaral znamenitý multiinštrumentalista a moderátor Rádia Regina Milan Rendoš. Blok ľudových piesní
v podaní hudobníkov a spevákov Ľudovej
hudby Milana Rendoša a ukážky hry
na niekoľkých starých dychových hudobných nástrojoch tvorili druhú časť kultúrneho programu. V závere podujatia
si pri ľudových pesničkách aj zatancovali
so starostkou obce a zotrvali v družnom
posedení pri prestretých stoloch.

Seniorov Košickej Polianky prišiel pozdraviť
poslanec Národnej rady SR Ing. František
Petro. 			
Foto: Vlado Mucha
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Vysoká požiarovosť v našej obci
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Určite o tom vie každý z nás, ale ľudia sú naďalej nepoučiteľní.
V minulosti sme mali v katastri našej obce dva-tri požiare ročne. V tomto roku ich doposiaľ
za 11 mesiacov bolo už sedem. Pravdepodobne ich bolo viac, len o nich nevieme. Občania
pri zistení požiaru ihneď volajú hasičov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice, ale
na ohlasovňu požiarov v obci nie. Príčiny vzniku požiarov sú stále tie isté – vypaľovanie suchej
trávy, nepozornosť, nedbalosť, poškodené komíny, poškodená elektroinštalácia. Na likvidácii
požiarov sa okrem profesionálnych hasičov HaZZ podieľali aj dobrovoľní hasiči obce. Niektoré
z týchto požiarov likvidovali ihneď po zistení. Najaktívnejšími v tejto činnosti boli najmladší
členovia DHZO (Dobrovoľného hasičského zboru obce), ktorí dokázali, že vedia pomáhať
i úspešne súťažiť. V tomto roku získali spolu so žiakmi ZŠ na súťažiach 5 pohárov i Putovný
pohár. Z tohto hľadiska to bol najúspešnejší rok našej organizácie. Pre zvýšenie akcieschopnosti
DHZO je nutné doplniť výzbroj a výstroj.
Vážení občania, vykurovacia sezóna je v plnom prúde, preto je potrebné, aby sme všetci dbali
na bezpečnosť a prevenciu pred požiarmi. 				
Mgr. Jozef Beňa

Požiar unimobunky umiestnenej za šatňami futbalového ihriska 12. novembra sa preniesol
dreveným podhľadom do nosných prvkov samotných šatní. Vyhoreli nosné prvky strechy,
trámy, na ktorých je uložený plechový kryt strechy. Je len otázkou času, kedy plech vlastnou
ťarchou, príp. pod záťažou vody, snehu alebo vetra spadne dovnútra stavby. Z tohto dôvodu
je zákaz vstupu do šatní. Na zábere vpravo dobrovoľní hasiči pri likvidácii požiaroviska Braňo
Domonkoš a Dávid Mrázko. 						
Foto: kdz

ROZPRÁVKA
O JEDNOM LESE
Bol raz jeden neveľký, ale utešený tichý les.
Rástol na neveľkej pahorkatine medzi dvomi
riečkami. Tvorili ho urastené listnaté a ihličnaté stromy i lesné kroviny. Najtichšia časť
lesa pod vrcholom pahorkatiny bola spálňou
pre množstvo všakovakej zveriny a vtáctva,
miestom ich odpočívania po nasýtení sa a zahnaní smädu.
Jedného dňa vkročil do lesa bohatstvachtivý
černokňažník. Stromy v lese ho zaujali svojím počtom a vzrastom. Upútali ho od prvej
chvíle. Pretože mal najradšej sám seba a svoj
majetok, skrsla mu v čiernej hlave ešte čiernejšia myšlienka: les s tisíckami stromov vyrúbať, lebo bráni výhľadu do údolí s riečkami
a za drevo získať mnoho zlaťákov. Nevedno
s akými úskokmi začal presviečať kráľovských
miestodržiteľov, že na mieste lesa bola niekedy trávnatá polianka so širokým výhľadom.
Dožadoval sa úradne spečateného čertovského
zámeru nahradiť les lúkou. Náhradný les by
mal byť vysadený v inej časti chotára tamojšej
usadlosti…
Milí čitatelia, tu náš príheh o lese končí. Ak by
bol rozprávkou, musel by sa skončiť šťastne, ako
sa končia všetky rozprávky. Koniec tohto príbehu
ešte nepoznáme. Ešte sa neudial. Jedno je isté, že
dravý podnikateľ, nevedno s akým mecenášom
za sebou, sa svojho zámeru vyrúbať les len tak

ľahko nevzdá. Stromy pod píly sú už označené.
Vidina finančného efektu je neodolateľná. Aj keď
na úkor mnohého a mnohých.
Vynára sa otázka: „Máme v spojení starostky obce
s poslancami obecného zastupiteľstva, tunajšími
vlastníkmi pôdy, poľovníkmi a ďalšími stranami
na úrovni obce i okresu dostatok síl a odvahy, aby
sme podnikateľského votrelca z chotára odohnali?“
Ak áno, bude to šťastný koniec tejto (ne)vymyslenej
rozprávky. Ak nie – tak to bude smutná dráma
s bolestným a tragickým koncom.
Karol Dzugas

Bude nový
autobusový spoj ?
Na základe podnetov cestujúcich z našej obce
I Sadov nad Torysou bol daný do skúšobnej
prevádzky autobusový spoj. Ide o posilnenie
dopravy vo večerných hodinách, o 21.30 z Košíc a o 22.15 do Košíc. Mesačná skúšobná prevádzka trvala od 12. októbra do 12. novembra.
Z Košíc do Košickej Polianky cestovalo za mesiac skúšobnej prevádzky 178 osôb, späť
z Košickej Polianky do Košíc 12 osôb. Naša
obec by mala prispievať na spoj mesačne
70 €, Sady nad Torysou 140 €, Košický samosprávny kraj 326,69 €. Ak by bol denný počet
prepravených osôb 25 tam a späť, obce by
nemuseli prispievať.
O tom, či nová linka pribudne rozhodnú poslanci OZ na najbližšom zasadnutí.
kdz
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ZÁHRADKÁRI
S NOVÝM VEDENÍM
Založenie Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov v Košickej Polianke (ZO
SZZ) je spojené so vznikom záhradkárskej
lokality v roku 1982 v miestnej časti chotára
zvanom Belgia. V tom čase to bola zarastená
roklina so starými ovocnými a náletovými
stromami a kríkmi. Zahradkári ju za pár rokov
premenili na vyše 70 záhradiek s výmerou
od troch do piatich árov. Lokalitu oplotili,
elektrifikovali. Vybudovali prístupové cesty
a chatky. Prvotné osobné užívanie pozemkov
postupne vysporiadali s pôvodnými vlastníkmi (až na niekoľko jednotlivých prípadov,
ktoré treba dokončiť). To všetko pod vedením
výboru ZO SZZ, ktorý sa personálne obmieňal.
Ale v jeho vedení bol stále ten istý zanietený
človek. Poliansky rodák Bartolomej Karab.
Viedol organizáciu všetkými úskaliami od založenia pred 33 rokmi dodnes. Na výročnej

členskej schôdzi na jar tohto roku zhodnotil
vyše 32-ročnú činnosť záhradkárov a poskytol
funkciu predsedu a miesta vo výbore mladším
nástupcom. Nerobilo sa mu to ľahko. Po toľkých rokoch ani nečudo. Členská schôdza
napokon zvolila za nového predsedu ZO SZZ
PhDr. Vojtecha Baču. Nie síce domáceho
občana, ale „naturalizovaného Poliančana“ –
za akého sa sám označuje, lebo pôsobí v našej
obci od osemdesiatych rokov ako záhradkár
i poľovník. 		
K.Dzugas

PÝTAME SA –
ODPOVEDZTE
V minulých mesiacoch bol medializovaný zámer opravy cesty medzi Krásnou a Košickou Poliankou. Odvtedy už
prešlo niekoľko týždňov a s opravou
cesty sa ani nezačalo.
„Aké sú dôvody toho, že v minulých
mesiacoch avízovaná oprava vozovky
spojnice Krásna – Košická Polianka sa
ešte nezačala ?
Odpoveď poskytla Linda Šnajdárová,
hovorkyňa Magistrátu mesta Košice:
„Predmetná komunikácia je v pláne
rekonštrukcií na rok 2016. V súčasnosti už sú zabezpečené povolenia,
stavba je predmetom návrhu PR
na rok 2016. Do doby realizácie
ešte zabezpečíme v tomto mesiaci
nevyhnutné opravy zasypaním dier
frézovaným asflatom.“
ŽKP
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MÁLO POZORNOSTI
O ČOM SA PÍSALO 		NA NAŠICH CESTÁCH

V ŽKP pred 30 rokmi

V októbri 1985 bola v ŽKP č. 10/1985 redakčná otázka rubriky Pýtame sa – odpovedajte ! adresovaná vedeniu ženskej
speváckej skupiny Poliančanka na plány a predsavzatia novozaloženej speváckej skupiny. Umelecký vedúci súboru František Horváth a organizačná vedúca Regína Peková v odpovedi
uviedli, citujeme:
„Prvá skúška Poliančanky sa uskutočnila 29.11.1984.
I napriek všetkým snahám sa už nedalo skupinu pripraviť
na obvodové kolo súťaže Dargovská ruža (bolo v januári 1985
vo Svinici). Boli to začiatky a s nimi súvisiace problémy.
Skoro na každej skúške sa menili členky. Členská základňa
speváckej skupiny sa ustálila až začiatkom januára 1985, kedy
začali i vážne nácviky prvého repertoáru. Prvé vystúpenie sme
uskutočnili na občianskej slávnosti pozdravenia 40-ročných pri
príležitosti výročia oslobodenia obce. Bola to premiéra speváckej
skupiny. Po nej nasledovali ďalšie vystúpenia a, samozrejme,
že sa začal rozširovať aj piesňový repertoár. Do májových
osláv uskutočnila skupina 12 vystúpení. O prvých úspechoch
skupiny sa v tomto spravodaji už dosť popísalo. Počas letných
prázdnin mali členky skupiny prestávku. Nácviky sa znovu
začali v septembri.
Naše plány so speváckou skupinou sú také, že sa chceme
v prvom rade dôkladne pripraviť na súťaž Dargovská ruža.
Vynasnažíme sa pripraviť a nacvičiť piesne z vlastného regiónu, ako to požadujú kritériá súťaže. Ďalším takým plánom
je rozširovať piesňový repertoár i o piesne svadobné, aby sa
mohla skupina podieľať na podujatiach ZPOZ. Samozrejme, že
nechceme chýbať ani na ostatných slávnostiach, ktoré sa v obci
konajú na počesť významných politických výročí a udalostí.
A posledným želaním je vytvoriť spevácku skupinu z radov
mládeže.“

Na zábere spevácka skupina Poliančanka v programe osláv 650. výročia
obce. Zľava: František Horváth, Mária Dancáková, Mária Mrázková,
Margita Palfyová, Mária Peková, Margita Peková, Mária Juhásová,
Helena Ondočková a Viera Kozelová. Chýbajú: organizačná vedúca
Regína Peková a členky Irena Hakeová, Pavlína Šipošová, Helena Maruchničová, Serafína Sudzinová, Mária Surovičová, Mária Mrázková
(č.d. 183). 			 Foto: Ján Kozák, OOS Košice-vidiek

Pozornosti vodičov za volantom nie je nikdy dosť. K nehodám dochádza aj na cestách v našom katastri. Dokumentuje to záber z októbra
po kolízii troch vozidiel „na rovnej cesce“ medzi Košickou Poliankou
a Bysterom. Všetky tri skončili v súvislom krovinatom poraste pod
cestou – nákladiak, traktor i osobné auto. Mnohí navrhujú vyrúbať
stromy a súvislý krovinatý porast po oboch stranách cesty. Iní sa pýtajú, ako by skončili tie vozidlá, keby ich nezachytilo krovie pod cestou.
A to ešte nehovoríme o iných úlohách krovín v krajine.

O čosi skôr bola nehoda na moste cez Torysu. Chýbalo len málo a jedno z osobných áut by skončilo v rieke pod mostom pre nedostatočné
zábradlie. Zosilnené mostové zábradlie bolo vzápätí vyhotovené
na základe plnenia škodovej udalosti zo zákonného poistenia vinníka
dopravnej nehody. Samotné zábradlie nezabezpečí bezpečnosť. Most
je majetkom obce a nebol 47 rokov rekonštruovaný. Podľa vyhotovenej diagnostiky je v havarijnom stave a obec bude nútená pristúpiť
k zamedzeniu prechádzania nákladných áut cez neho.

text: K. Dzugas; foto: Ing. Imrich Cibuľa

ČO SA NÁM
NEPÁČI
Futbalová sláva Košickej Polianky je akiste už navždy preč. Dnes
by sme brali účasť aj v okresných alebo obvodových majstrovstvách,
nie len v 5. lige, v ktorej sme hrali niekoľko súťažných ročníkov. Obnovu súťažného futbalu neprinieslo ani splynutie funkcie predsedu
Telovýchovnej jednoty s funkciou hlavy obce v rokoch 2010–2014.
Avšak areál ihriska je tu a občas sa na ňom čo-to uskutoční. Trebárs
konské parkúrové preteky.

K areálu ihriska patrí aj jeho oplotenie. To sa stalo cieľom pozornosti svojského záujemcu. Začal s jeho postupnou „privatizáciou“.
Okráda tým obec, lebo vlnité plechy na oplotenie areálu boli zabezpečené a namontované z aktív obce.
Vážení občania, ak by ste neznámeho „privatizéra“ zastihli
pri jeho demontážnej činnosti alebo odvoze plechov, oznámte to
bezodkladne na obecnom úrade alebo komukoľvek z volených
predstaviteľov alebo zamestnancov našej obce a súčasne polícii
na tel. č. 6941 203.
Vopred vám za to ďakujeme !

ŽIVOT KOŠICKEJ POLIANKY
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VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA
Aj Košickej Polianky

TIP NA VIANOČNÝ
DARČEK
Pred piatimi rokmi, v novembri 2010, vyšla
prvá monografia o našej obci – brožovaná
publikácia Z dejín obce Košická Polianka. Má
teda svoje prvé maličké výročie. Bola vydaná
v dostatočnom náklade, aby sa mohla dostať
do každej našej domácnosti, ale aj do domá
cich knižničiek našich rodákov a príbuzných
bývajúcich kdekoľvek inde mimo obce.
A k jubilujúcu k nižku doma nemáte,
alebo vaši príbuzní žijúci kdekoľvek inde,
máme pre vás tip na malý vianočný darček.
Navštívte náš obecný úrad a za symbolickú
cenu 2 € si ju môžete zadovážiť.
(ŽKP)

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo tohto roku pod gesciou Enviromentálneho fondu program odstraňovania nelegálnych skládok odpadu VEĽKÉ
UPRATOVANIE SLOVENSKA. Podali sme žiadosť na uvedený fond o dotáciu.
Zámerom je odstrániť nelegálne skládky v obci skôr, než začne fungovať nový systém
odpadového hospodárstva, nastavený v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
Starostka obce s poslancom J. Koščom vypracovali projekt a vyznačili štyri lokality, ktoré nám potvrdil odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
Košice-okolie ako čierne skládky. Nachádzajú sa na týchto miestach:
č. 1 – „Hľiboka dzera“ na parcelách 1674/52 a 1676 E, znečistená plocha je 175 m2,
č. 2 – pri futbalovom ihrisku na parcele 1335/2 E, znečistená plocha je 75 m2,
č. 3 – na cintoríne, znečistená plocha 50 m2,
č. 4 – na rohu obce pri Toryse na parcele 1672 KN E, znečistená plocha okolo 500 m2.

Bol u nás
     MIKULÁŠ
Príchod Mikuláša je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Neobišiel ani
našu obec a vďaka sponzora a obetavých
poslancov obecného zastupiteľstva na čele
so starostkou obce sa v nedeľu 6.12.2015
uskutočnila perfektná akcia, aby sa potešili detské srdiečka, rozsvietili oči radosťou
nielen deťom, ale aj dospelým. O zábavu,
tvorivé dielne, hry sa postarali animátori
z občianskeho združenia Dračia stopa
z Košíc. List Ježiškovi pomohla napísať tým
najmenším Zuzka Takáčová-Petrilová. Dospelí si pochvaľovali voňavý, predvianočný,
veľmi chutný „starostkin punč“, ktorí im
s úsmevom a s prianím všetkého najlepšieho
podávali poslanci OZ Adriana Behúnová,
Róbert Papáč, Jozef Košč a super im asistovala Katka Horváthová pracovníčka OÚ.
Keď sa deti dosýta vyšantili, zavítal
do prekrásnej vyzdobenej sály KD Mikuláš
so svojím sprievodom. To bola najväčšia radosť! A hlavne, keď Mikulášovi tie najsmelšie
deti zarecitovali a zaspievali a ako odmenu
dostali sladký balíček. Na záver v sprievode
všetkých zúčastnených rozsvietil Mikuláš
vianočný strom pre budovou KD. Okrem
radosti priniesol Mikuláš do našej obce aj
atmosféru blížiacich sa Vianoc. Želajme si
teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja,
vzájomnej spolupatričnosti.    
Mgr. Marta Petrilová

Skládok odpadov máme podstatne viac. Ostatné čierne skládky nám OÚ odmietol
potvrdiť (napr. skládka pri zosunutom brehu Torysy vedľa poľnej cesty do Vyšnej
Hutky). Takéto miesta s odpadom budú predmetom konania uvedeného odboru.
Minister životného prostredia Peter Žiga rozhodol o poskytnutí dotácie našej obci
vo výške 61 527 €. Podmienkou je spoluúčasť obce vo výške 3 238,27 €. V polovici októbra bola automatizovaným spôsobom v zmysle obchodných podmienok elektronického
trhoviska uzavretá zmluva s firmou KOSIT, a. s. Košice. Víťaz súťaže vyhral s cenou
61 200 €, pri ktorej je spoluúčasť obce 3 060 € (5 %). Spoločnosť od 23. novembra
zlikvidovala naše uvedené štyri čierne skládky. Čo to pre nás znamená ? Likvidáciu
asi 1200 ton odpadu z plochy okolo 800 m2. Ide o odpad, ktorý sme si sami uložili
vo vlastnom katastri.
Problém čiernych skládok je dlhodobý. Dokážeme ho vyriešiť až keď sa zmení
myslenie väčšiny ľudí a prestaneme byť bezohľadní voči svojmu okoliu a životnému
prostrediu.
Týmto Vás prosím, vážení spoluobčania, nebuďme ľahostajní voči krajine, v ktorej
žijeme a voči sebe samým. Chráňme si prírodu, zaslúži si to ona samotná a s ňou
aj my, naše deti a vnuci. Sme ľuďmi tretieho tisícročia, nebuďme preto zaťažení
zlozvykmi z minulosti.
					Mgr. Marta Petrilová, starostka obce

ŠPORT

Futbalový turnaj Dní obce

V sobotu 22.8.2015 sa v rámci osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci uskutočnil futbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev poskladaných z chlapcov a mužov z našej obce. Hralo sa na multifunkčnom ihrisku
systémom každý s každým. Nakoniec dve najlepšie družstvá odohrali finálový
zápas. Aj keď v turnaji išlo o niečo celkom iné, uverejňujeme celkové poradie:
1. Tím Dana Lengyela (Ladislav Horňák, Patrik Tačár, Martin Horňák, Michal
Horňák)
2. Tím Peťa Onofera (Michal Milkovič, Roman Staňo, Peter Čigáš)
3. Tím Ľuba Čigaša (Tomáš Košč, Marek Sliacky, Martin Sudzina, Matej Petra,
Jozef Košč)
4. Tím Tomáša Čigáša (Dávid Bota, Marcel Hake, Maroš Mihaľo)
5. Tím Martina Karaba (Dávid Mrázko, Dávid Kéder, Matej Béreš, Juraj Sudzina).
							Mgr. Jozef Košč

POZVANIA
T na vianočnú akadémiu, ktorá sa
uskutoční v sále kultúrneho domu
v nedeľu 20. decembra 14.30 hodine
T na 13. Fanšiangový ples obce
Košická Polianka dňa 23. januára
2016, účinkuje skupina Montana
band. Vstupenk y v cene 18 € sú
v predpredaji na OcÚ od 14. decembra do 18. januára 2016

Príjemné, pokojné
a bohaté Vianoce,
veselého Silvestra a úspešný rok 2016
všetk ým obyvateľom obce a čitateľom
ŽIVOTA KOŠICKEJ POLIANKY

TURISTI POČAS HORÚČAV
Tohtoročné extrémne horúce leto „vyháňalo“ ľudí ochladiť sa
k vode alebo do lesov a hôr. Turisti z KST Košická Polianka dali prednosť výletom a túram. Naši turisti nechýbali na tradičných turistických
podujatiach v okrese – na kalšanských Potulkách v Slanských vrchoch,
na Šľapaji do Poproča a ďalších. V najväčších augustových horúčavách
prešli najzdatnejší hrebeňom Nízkych Tatier z Chopka na Ďumbier
a Demänovskou dolinou. Prednedávnom sa zúčastnili 17. ročníka
Pietnej spomienky na zosnulých turistov Košíc a okresu Košice-okolie
na Prednej holici vo Volovských vrchoch, kam vystúpili z Jahodnej.

Na hrebeni Nízkych Tatier a v Demänovskej doline bolo počas augustových
horúčav nádherne a príjemne. Presvedčivo to dokumentuje záber z úseku
medzi dvomi velikánmi – Chopkom a Ďumbierom

želá

starostka obce
poslanci obecného zastupiteľstva
a redakčná rada
Skupinka turistov z našej obce pred chatou Lajoška na Prednej holici
(948 m n.m.). Michal Fulka (na zábere v pozadí) sa tam dostal so skupinkou cykloturistov na dvoch kolesách z Vyšného Klátova   Text a foto: kdz
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