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AKO SME VOLILI

HASIČSKÉ IVECO
„PRIŠOFÉROVAL“
MINISTER

Tohtoročné voľby do Národnej rady SR sú za nami. Konali sa v nezvyčajne
skorom termíne, v prvú marcovú sobotu 5. 3. 2016. Vo volebnej miestnosti každý
zo zúčastnených voličov dostal 23 hlasovacích lístkov s číslami od 1 do 23, lebo
o priazeň voličov sa usilovalo toľko politických strán a hnutí. V skutočnosti ich
bolo viac, lebo niektoré z nich kandidovali na spoločnej kandidátke pod jedným
číslom (napríklad hnutia OĽaNO a NOVA). Do volebnej obálky mohol každý volič
vložiť len jeden lístok, svoj hlas mohol dať tak len jednému politickému subjektu.
Rozhodovanie bolo pre niektorých jednoznačné, iní sa museli tuho zamyslieť.

Aj naši dobrovoľní hasiči pocítili podporu Ministerstva vnútra SR vo vybavovaní DHZ hasičskou technikou.
V nedeľu 7. februára predpoludním
dorazilo do Košickej Polianky hasičské
auto IVECO. Šoféroval ho osobne minister vnútra Róbert Kaliňák.

Zaparkoval ho priamo pred hlavným
vchodom kultúrneho domu. Tu ho už očakávali starostka obce a poslanci obecného
zastupiteľstva, naši dobrovoľní hasiči DHZ
a desiatky obyvateľov všetkých vekových
kategórií, od detí z MŠ až po dôchodcov.
Okrem ministra vnútra do obce zavítali
vzácni hostia: poslanec NR SR František
Petro, štátny tajomník MV SR Jozef Buček, prezident Hasičského a záchranného
zboru SR gen. Alexander Nejedlý, generálny
sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ
KR HaZZ v Košiciach Jozef Fedorčák, predseda Krajského a Okresného výboru DPO
Košice a okolie Vendelín Fogaraš, prednosta OÚ Košice-okolie Peter Derevjaník
a riaditeľ OR HaZZ v Košiciach Jozef Bodnár.
Veliteľ hasičského družstva Marek
Čigáš podal pánu ministrovi hlásenie
o pripravenosti družstva prevziať práve
odstavené auto s hasičskou výbavou. Nasledovalo zvítanie sa s prítomnými hosťami
a starostkou obce. Vo svojom uvítacom
príhovore okrem iného uviedla, že bude
rada, ak hasičské auto nebude musieť
naostro zasahovať pri požiaroch v obci.
Za všetkých našich hasičov a obyvateľov
obce poďakovala za túto materiálnu pod-

Prvovolička Timea Horňáková a predseda
volebnej komisie Mgr. Jozef Košč

Výsledky volieb sú pre
mnohých voličov i pre politické strany a hnutia dosť
prekvapivé. Prinášame vám
ich na strane 2. V tabuľke je
poradie kandidujúcich strán
podľa hlasovania v našej obci
s porovnaním s celoslovenskými výsledkami. Neuvádzame, pochopiteľne, tie strany
a hnutia, ktoré v Košickej Polianke nedostali žiadny hlas.
(dokončenie na strane 2)

hasičom ho dá. V zbrojnici mu miesto dajú, nové
auto už vítajú…“
– zanôtili hlásk y detí
z Materskej školy na uvítanie vzácnej návštevy
a nablýskaného hasičského auta. Vyvolali úsmev
na tvári nie iba ministrovi.
Nechýbala posviacka auta
svätenou vodou správcom
farnosti, ale aj šampanským v rukách ministra
a starostky obce.
Pr e v z á c nyc h h o s tí
Vzácnych hostí víta starostka obce Mgr. Marta Petrilová
a všetkých hasičov a ich
poru, ktorej sa nám dostalo. Mala by sa sympatizantov bolo v kultúrnom dome
stať podnetom pre výraznú aktivizáciu slávnostne prestreté. Takáto udalosť s výdobrovoľného hasičského zboru, ktorý si razným materiálnym a verme, že aj spoločenským a praktickým prínosom pre obec,
toho roku pripomína 92. ročné jubileum.
„Už prišiel k nám do Polianky pán sa bez toho nemôže zaobísť.
Karol Dzugas
minister z veľkej diaľky. Nové auto má,
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Dokončenie zo str. 1

AKO SME VOLILI
Ku dňu konania volieb mala Košická Polianka 804 voličov. Hlasovať prišlo 488 z nich,
čo znamená volebnú účasť 60,69 %. Oproti celoslovenskému výsledku je to o takmer
percento viac (59,82 %). Účasť voličov v okrese Košice-okolie bola 55,63 %, čiže mali
sme v našej obci účasť vyššiu o 5 percent. V Košickej Polianke sme hlasovali takto:
Por.

strana – hnutie

počet hlasov

% v KP

% v SR

1.

SMER - SD

169

35,95

28,28

2.

OĽaNO

62

13,19

11,02

3.

SaS

44

9,36

12,9

4.

SIEŤ

43

9,14

5,60

5.

SNS

38

8,08

8,64

6.

Sme rodina Boris Kollár

37

7,87

6,62

7.

KDH

28

5,95

4,96

8.

ĽSNS M.Kotleba

20

4,25

8,04

9.

MOST-HÍD

12

2,55

6,50

10.

SKOK

5

1,06

0,83

11.

SZS

4

0,85

0,67

12.

KSS

3

0,63

0,62

13.

SMS

2

0,42

0,17

Strany TIP, Koalícia spoločne za Slovensko a SDKÚ-DS získali po jednom hlase (0,21 %).
Z ostatných 7 kandidujúcich strán nezískala v našej obci žiadna ani jeden hlas. Preto
Karol Dzugas
ich neuvádzame. 							

Z odovzdávania
hasičského auta 7. 2. 2016

Vládna podpora Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) Slovenska neskončila pri Žiline, došla aj na východ Slovenska. Najmä obce na povodiach riek
sú s nepriaznivým globálnym vývojom
klímy stále viac a nebezpečnejšie ohrozované povodňami. Patrí k nim aj naša
Košická Polianka. V decembri minulého
roku sme dostali od MV SR protipovodňový „balíček“ na potlačenie následkov
prípadných povodní na území obce.
Ohrozuje nás nie iba rieka Torysa.

PROTIPOVODŇOVÝ
BALÍČEK DOSTALA
AJ POLIANKA
V prípade prívalových dažďov vie poriadnu paseku spôsobiť aj miestny potôčik Margita. V máji a júni 2010 sme mali
možnosť presvedčiť sa o tom, ako sa následkom silnej prietrže mračien dokáže
zmeniť sotva viditeľný „lenivý“ potôčik
na nespútanú divokú riavu. Na likvidáciu
následkov povodní má poslúžiť spomínaný protipovodňový „balíček“.
O tom sme sa porozprávali s najpovolanejším v našej obci Mgr. Jozefom
Beňom z nášho DHZ. Spolu so starostkou
obce a hasičmi Petrom Pekom a Braňom
Domonkošom sa 19. decembra zúčastnil prevzatia „balíčka“ v Prešove. „Tým
protipovodňovým „balíčkom“ je príves
za hasičské auto“ – vysvetľuje. A dodáva: „Nachádza sa v ňom: elektrocentrála,hadice, savice, ponorné čerpadlo,
plávajúce čerpadlo, jednoduché hasiace
prostriedky a ďalšie potrebné veci, ktoré
sa dajú využiť nielen pri povodniach.
Keďže v tom čase sme ešte nemali auto,
s presunom prívesu do Košickej Polianky
nám pomohli hasiči z DHZ Ploské“ – hovorí pán Beňa.
„Elektrocentrálu a ponorné čerpadlo
sme už o týždeň využili na dodávku vody
do nového hasičského auta pri druhom
tohoročnom požiari. Bol v nedeľu 14. februára v areáli hydinárskej farmy.“
			
(kdz)
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pitnej vody v obci Košická Polianka, projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci Košická Polianka a projektovej
dokumentácie rekonštrukcie mosta cez
rieku Torysa,
•  v ydávanie občasníka ŽIVOT KOŠICKEJ POLIANKY v počte tri vydania ročne,
• rozpočet na rok 2016 s pozmeňujúcimi návrhmi,

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
infor muje

							

V období od decembra do marca prijalo obecné
zastupiteľstvo najmä tieto uznesenia:
vzalo na vedomie
• správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Košická Polianka
zo dňa 11.12.2015,
• stanovisko finančnej komisie pre rozpočet a správu majetku
obce k žiadosti o poskytnutiu dotácie pre RKC, farnosť Košická
Polianka na rok 2016,
• žiadosť Štefana Tribulu a manželky Marcely a Mariána Kundrátha a manželky Marcely o určenie právneho vzťahu (nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena) k pozemku
na parcele č. 606 „C“ KN v k. ú. Košická Polianka, na ktorom
sa nachádza recipient (potok),
• návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018,
• žiadosť Jozefa Porubana o dlhodobý prenájom priestorov futbalového ihriska a šatne za účelom prevádzky kynologického
klubu a vyžiadalo od neho predloženie rámcového rozpočtu
na rekonštrukciu budovy a oplotenia plochy futbalového ihriska
schválilo
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Polianka č. 7/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady so schválenými pripomienkami,
• finančný prostriedkov na skúšobnú prevádzku posilnenia autobusového spojenia Košice – Košická Polianka a späť na dobu
troch mesiacov od 01.02.2016 do 30.04.2016 vo výške 210 €,
• dokument „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košická Polianka a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom“,
• udelenie odmien za rok 2015 takto:
- zástupca starostky 300 €
- poslanci 250 €
- Ing. Ľudovít Priester, hlavný kontrolór obce, v sume 334,80 €,
t. j. vo výške 30 % mzdy v období od 1. mája 2015 do 31.
decembra 2015 na základe Zásad odmeňovania poslancov,
členov komisií a volebných orgánov obce Košická Polianka
(všetky odmeny sú v čiastkach pred zdanením, t. j. v hrubom)
- zvýšenie platu starostu o 15 %, t. j. zo sumy 1.699 €, čo je minimálny plat, na sumu 1.954 € (zvýšenie o 15 % predstavuje
sumu 255 €) účinnosťou od 1. januára 2016,
• poskytnutie dotácie vo výške 1000 € pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Košická Polianka po zlegalizovaní nelegálnej
prístavby kostola v Košickej Polianke,
• vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove obecného úradu – obchodný
priestor na prízemí vo vestibule pri hlavnom vchode do budovy
o výmere 40 m2 za vyvolávaciu cenu 20 € za 1 m2 ročne,
• rozpočet obce na rok 2016,
•  pripomienku poslankyne Adriany Behúnovej na presun finančných prostriedkov na jednorazovú sociálnu výpomoc z položky kapitálové výdavky - chodník na cintoríne vo výške 500 €,
•  pripomienku poslanca Jozefa Košča na presun finančných
prostriedkov na vybudovanie betónovej plochy na školskom
dvore z kapitálových výdavkov - vodovod vo výške 1 500 €,
• pripomienku poslanca Karola Dzugasa na presun finančných
prostriedkov vo výške 1500 € na opravu miestnych komunikácií z položiek reprezentačné a zimná údržba ciest,
•  v ypracovanie projektovej dokumentácie pripojenia budovy
základnej školy a viacúčelovej budovy obecného úradu na zdroj

poverilo
• starostku obce jednať o zavedení skúšobnej prevádzky posilnenia autobusovej prepravy so starostom obce Sady nad Torysou,
so spoločnosťou Eurobus, a.s. Košice a na prípadné uzavretie
zmluvy s Eurobusom a. s. Košice.

KOĽKO NÁS STÁL
A STOJÍ OBECNÝ ÚRAD ?
Tabuľky s číselnými údajmi mnohí z nás väčšinou nemajú v obľube.
Čísla však „vedia“ byť veľmi zaujímavé. Je to vtedy, keď tým číslam
v tabuľkách rozumieme.
V tabuľky sú uvedené mzdové náklady, t. j. peniaze vydávané
na platy a odvody z miezd starostu – starostky obce, všetkých zamestnancov obce, aj uchádzačov z úradu práce, odmeny vydávané
na základe dohôd a všetky druhy odmien. V ľavej časti sú mzdové
náklady za rok 2014, posledný rok predchádzajúceho volebného
obdobia. Na porovnanie s tým je v pravej časti uvedený prvý rok
tohto volebného obdobia.
Už len doplníme údaj o tom, že v roku 2015 mala obec vyšší počet
zamestnancov a nižšie mzdové náklady. Na rozdiel od toho v roku
2014 mala obec omnoho nižší počet zamestnancov a vyššie údaje.
Podiel peňazí z obecných príjmov a peňazí zo štátneho rozpočtu je
v obidvoch rokoch markantný – v čiastkach i v percentách.

ROČNÉ MZDOVÉ NÁKLADY OBCE
ZA ROK 2014

ZA ROK 2015

126.287 €

93.268 €

z obecných

zo ŠR

z obecných

zo ŠR

123.302 €

2.985 €

67.747€

25.521 €

pomer v percentách
97,60%

2,40%

pomer v percentách
72,60%

27,40%

zo ŠR – zo štátneho rozpočtu

TO JE ON:
PROTIPOVODŇOVÝ BALÍČEK
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Prvý rok tohto volebného obdobia obecných samospráv
2015–2018, je už minulosťou. Plynie už prvý štvrťrok druhého
roka volebného obdobia. Príležitosť na malé pozastavenie
a obhliadnutie sa volených predstaviteľov obce na uplynulých
štrnásť mesiacov svojho fungovania. Spýtali sme sa za vás
poslancov obecného zastupiteľstva:

POSLANECKÉ
OBHLIADNUTIE SA
za rokom 2015
Ako hodnotíte svoj prvý rok vo funkcii poslanca obecného
zastupiteľstva, napĺňajú sa Vaše zámery a predsavzatia,
s ktorými ste sa ako kandidáti uchádzali o post poslanca? Čo
vás pri spravovaní obce od januára 2015 najviac teší a v čom
vidíte najväčšie ťažkosti, ktoré musí obecná samospráva riešiť
v záujme napredovania obce  ?

ING. RADKO BODA:

„Minulý rok bol veľmi ťažký. Bolo nutné
prijať niekoľ ko veľmi nepopulárnych
opatrení. Mnohé veci bolo potrebné riešiť
bezodkladne, nakoľko sme zdedili finančný
dlh a tým neboli zabezpečené základné
potreby obce. V rámci finančných možností
sme sa snažili riešiť podnety, ako aj realizovať mnohé nápady od občanov.
Zámery a predsavzatia sa v nie plnej miere, ale plnia. Je dôležité uviesť, že za tak krátky čas sa všetko
stihnúť nedá.
Pri spravovaní obce sa vyskytujú problémy, s ktorými sa počíta.
Nedá mi však nepovedať, že najviac ma˝ hnevajú medziľudské
vzťahy. Najmä neohľaduplnosť a chýbajúci dialóg, ktoré brzdia
určitým spôsobom rozvoj obce. Je potrebné riešiť nielen otázku
životného prostredia, kde je ťažké zmeniť staré zvyky s nakladaním s domácim odpadom. Dôležité je aj vysporiadanie
pozemkov, aby naše budúce generácie neriešili problémy so
zabudnutými, či menej lukratívnymi pozemkami. Najviac ma
zasa teší pohľad mladých ľudí, ktorí majú záujem o veci verejné
a neboja sa vysloviť svoj názor.“

MGR. KAROL DZUGAS:

„V samospráve obce pôsobím ako jej volený
predstaviteľ (poslanec, starosta) nepretržite od roku 1990. Rok 2015 bol mojím 25.
v poradí. Každý z tých rokov bol iný, ale
na rozdiel od predchádzajúcich bol rok
2015 úplne inakší. V prvých dvadsiatich
vždy išlo o nadväznosť, plynulé pokračovanie. Minulý rok bol odlišný v tom, že išlo
v ňom o konsolidáciu obecnej samosprávy
vo finančno-úverovej a organizačno-prevádzkovej oblasti
obecného úradu. A to za stavu, že piati zo siedmich poslancov
sú prvoposlanci. Som rád, že v komunálnych voľbách 2014 došlo
k zmene spôsobu spravovania obce. V roku 2015 sme dosiahli
zmiernenie úverového zaťaženia obce, otvorenie a priblíženie sa
obecného úradu občanom (priblíženie sa aj v doslovnom zmysle
slova – obecný úrad bol presťahovaný z poschodia do pôvodných
kancelárií na prízemí KD).
Za prekážku očakávaného rozvoja obce považujem zanovitosť
niektorých vlastníkov parciel v tých častiach obce, ktoré sú schválené na stavebné obvody pre rodinné domy. Takýto ich postoj
je blokáciou dosiahnutia dohody pre zriadenie ciest v týchto

obvodoch. Bez ciest nebude ani výstavba domov. Následkom
toho nemôže dôjsť k otvoreniu ani najdostupnejšieho stavebného
obvodu, ktorým sa javil obvod v mieste dotyku záhrad za školou.
Ak nebudú nové domy s mladými rodinami, nebude ani dosť
deti pre našu MŠ a ZŠ, futbal a všetko ostatné. Obec nám bude
starnúť. A to je pre ňu negatívne.“

RÓBERT PAPÁČ:

„V období pred zvolením za poslanca
obecného zastupiteľstva som až tak nepoznal spôsob fungovania obce a verejného
života a nevnímal zložitosť vzťahov, ktoré
ho tvoria. Za rok vo verejnej funkcii, som
mnoho okúsil a prenikol do riadenia obce.
Prekonali sme mnohé problémy a ťažkosti,
ktoré nám zostali z predchádzajúceho
volebného obdobia. Strávili sme veľa času
na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach a na pracovných
stretnutiach obecného zastupiteľstva na úkor našich najbližších.
Vynaložený čas však neľutujem, lebo dal som sa na to a funkcia
poslanca si to žiada. Teší ma, že sme to všetko prekonali a obno
vili spoločenský život obce.
Čo ma ale najviac trápi ako predsedu komisie pre ochranu
verejného poriadku sú mnohé spory medzi obyvateľmi. Mnohé
z nich prejednávame v našej komisii. Je to dosť nepríjemné pre
každého, aj pre členov komisie. Pri dobrej vôli by k mnohým
sporom ani nemuselo dôjsť. A keď už vzniknú, mali by si ich
občania, najmä susedia, vyriešiť sami hneď na začiatku. Tak
by to malo byť. Okrem toho ma veľmi hnevá bezohľadnosť niektorých vodičov osobných i nákladných áut, nezáujem mnohých
o poriadok na našich cestách, verejných priestranstvách a inde.
Pre spokojnosť obyvateľov celej obce je nevyhnutné, aby sme
nejakým spôsobom zväčšili kapacitu materskej školy, aby rodičia nemuseli dávať deti do MŠ mimo obce. Takisto dôležité je
udržať prevádzku základnej školy s terajšími ročníkmi 1. až 4.,
ale najmä vybudovať celoobecný vodovod a kanalizáciu. O to
sa budem s ostatnými poslancami a starostkou obce usilovať.“

RADOSTNÝ, SMUTNÝ
A BOHATÝ ROK

Na výročnej členskej Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v prítomnosti delegátky OV DPO Perly Barčákovej
a starostky obce Marty Petrilovej sme vyhodnotili svoju
činnosť za rok 2015. Pre náš DHZ to bol rok radostný, smutný a bohatý.
Radostný dosiahnutými výsledkami – účasťou na previerke pripravenosti
družstiev mužov a dorastencov v Novom Salaši (3. miesto), výsledkami
najmladších hasičov (získali 3 poháre a Putovný pohár za víťazstvo
v Kecerovskom pohári, ale aj víťazstvo vo futbalovom turnaji mladých
hasičov v Čižaticiach), účasťou na všetkých kolách Ligy mladých hasičov.
Teší nás aj ocenenie súrodencov Šimona a Eriky Verebových vo výtvarnej
súťaži. Smutný preto, lebo sme stratili hasičskú osobnosť našej obce,
dlhoročného predsedu Ladislava Peku. Bohatý na množstvo požiarov,
pri ktorých sme zasahovali. Bolo ich deväť.
Máme preškolených 9 členov a veliteľa. Z prostriedkov MV SR sme
doplnili výzbroj a výstroj. Aktivita členov sa príchodom mladých zlepšila. Najaktívnejší sú: Braňo Domonkoš, Dávid Kéder, Dávid Mrázko,
Martin Karab, Richard Behún, Natália Jašková, Miloš Horváth, Peter
Peko, Vladimír Hudák, František Horváth, Ingrid Petrová. Pasívnych
sme museli vylúčiť. DHZ má 37 členov. Nezabudli sme ani na starších
členov udelením stužky Za vernosť – Jozef Beňa, Ladislav Semanenko,
Miloš Horváth, Ľubomír a František Horváthovci.
K striekačkám PS-12 a PS-8 nám pribudol protipovodňový príves
a auto IVECO Daily. K takej technike musíme mať vyškolených strojníkov,
vodičov, veliteľov, aj členov. Nutnosťou je prístup k vodnému zdroju
a rekonštrukcia zbrojnice. Aktívni a zodpovední musia byť členovia.
Spolupráca s obcou bola veľmi dobrá. Veríme, že úlohy roka 2016 pri
aktivite členov s podporou obce a priaznivcov DHZ splníme.

					

Mgr. Jozef Beňa
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NAŠE ROZPRÁVKOVÉ
KNIHY (16. marec Deň ľudovej rozprávky)
V každej našej domácnosti
nájdeme zaiste aspoň jednu
rozprávkovú knihu. V materskej
škole, škole i v obecnej knižnici
ich máme viacero. Rovnaká rozprávková kniha sa možno nájde
hneď v niekoľkých domácich
knižniciach. Je však v našej obci
jedna taká kniha, ktorá je jediná.
Nemá páru. Má názov „Rozprávky“. Nie je zbierkou ľudových
rozprávok, ktoré niekto zapísal,
aby vyšli knižne (ako to robil
náš najznámejší zberateľ Pavol
Dobšinský). Tá, ktorú uvádzam,
má svojho autora, presnejšie:
autorku. Žije medzi nami, v dome
číslo 213. Má len 12 rokov a volá sa Natália Hudáková. A tá rozprávková kniha vlastne ani nie je knihou. Je len veľkým zošitom.
Do neho si Natálka svoje rozprávky ručne zapisuje. Sama si ich aj
ilustruje obrázkami. Neveríte? – Prinášame vám, vážení čitatelia,
jednu z rozprávok z tej jedinečnej „knihy“. Je o žabke Skočke. Mne
sa náramne páči. Ako v každej rozprávke, aj v tej víťazí dobro nad
zlom. Ďalšie Natálkine rozprávky sú o mackovi Brumkovi, o vlkovi
Bojovi, o ovečke Domečke, o líške Riške, o zajkovi Hopsajkovi,
o myške Miške, o Ježkovi Jožkovi, o kobylke Vanilke, o odvážnej
sove… Možno raz sa budú na pultoch knižných predajcov knihy
rozprávok a poviedok, ktoré napísala a ešte napíše naša súčasníčka. Ktovie ? Radi by sme boli všetci, keby sa tak stalo. A teraz
už spomenutá rozprávka z vlastnej zbierky Natálky Hudákovej.

ŽABKA SKOČKA
Žabka Skočka sedela na okraji žaburiny. Slniečko svietilo, vetrík
pofukoval a Skočke sa zachcelo spievať. Vyskočila na kameň a nahlas spustila obľúbenú pesničku: „Prší, prší, kvaki-kvaki, potešil
sa žabiak z mláky…“
„Skočka, nerob tu krik!“ – vyliezol slimák z ulity.
„Ja nerobím krik, ja si spievam“ – namietla Skočka.
„Tak si spievaj tichšie!“ – zahundral slimák a zaliezol do domčeka.
Skočka pokračovala v speve. Tento raz oveľa tichšie: „Prší, prší,
kvaki-kvaki, potešil sa žabiak z mláky…“
„Skočka, prečo ma stále vyrušuješ?“ – hneval sa slimák.
„Ja ťa nevyrušujem, ja si len spievam“ – vysvetľovala Skočka.
„Tak si spievaj ešte tichšie!“ – prikázal slimák.
Skočka začala spievať. Tento raz veľmi tichúčko: „Prší, prší,
kvaki-kvaki, potešil sa žabiak z mláky…“
„Skočka, prečo spievaš tak ticho? Takmer ťa nepočuť“ – ozval
sa žabiak Kvačino.
„Aby som nikoho nevyrušovala“ – povedala prekvapená Skočka.
„Veď nevyrušuješ. Spievaš veľmi pekne. Tiež poznám tú pesničku, len trochu inak“ – povedal Kvačino a zaspieval: „Prší, prší,
kvaki-kvaki, vyskočila žabka z mláky…“
Slimák nespokojne vystrčil hlavu z domčeka a už-už sa zdalo,
že spustí krik. Kvačino ho predbehol: „Jéj, slimák, nezaspievaš si
s nami?“
Slimák sa prekvapene pomrvil a o chvíľu sa pri žaburine ozýval
trojhlasný spev: „Prší, prší, kvaki-kvaki, zakvákali žabky z mláky,
kvaki-kvaki, kvaki-kvak, vyspevujú tak i tak…“
(kdz)

ÚSPEŠNÝ
FAŠIANGOVÝPLES
Sobota v znamení fašiangovej hudby, tanca a spevu sa navôkol
šírila od Poliančanov v sobotu 23. januára. V našej obci sa uskutočnil
v poradí už 13. fašiangový ples. V duchu udržiavania dlhoročnej
tradície plesu sa rozhodli pokračovať už od vlani starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva, za čo im patrí veľká vďaka. Tešíme
sa obrovskému záujmu o túto akciu, ktorý odoláva aj obrovskej
konkurencii plesov a bálov v Košiciach a ich okolí. Prispieva k tomu
vysoká spoločenská úroveň, na ktorú organizátori veľmi dbajú.
Úvod plesu odštartovalo odvážne vystúpenie piatich tanečníc zo
skupiny Topteam, ktoré zožali hneď na začiatku obrovský úspech.
Následne sa prítomným prihovorila organizátorka plesu - starostka
obce Marta Petrilová.
Úderom na gong oficiálne otvoril 13. fašiangový ples a svojou návštevou poctil tento
večer aj poslanec NR SR Otto Brixi. Očakávaným vzácnym hosťom plesu bol aj rodák
z obce - minister zdravotníctva Viliam
Čislák s manželkou. Slávnostným otváracím valčíkom v podaní tanečného páru
z TK Ellegance sa začala tanečná zábava
večera, ktorú sprevádzala neprekonateľná
kapela Montana Band z Bardejova.
13. fašiangový ples obce Košická Polianka sa zapísal do histórie obce ako jeden z najlepších. Prispela k tomu
priateľská atmosféra, výnimoční hostia, slávnostne prestreté stoly,
bohatý program, perfektná kapela, ktorá zabávala prítomných
do skorých ranných hodín. Prítomní hostia odchádzali so spomienkami, ktoré si zachovajú, veríme, aspoň do ďalšieho plesu.
PaedDr. Zuzana Takáčová-Petrilová

Zaznieva valčík – ples sa začína…

(foto: Michal Obšatník)
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ZÁPIS ŽIAKOV
DO 1. ROČNÍKA

O ČOM SA PÍSALO
V ŽKP pred 30 rokmi

„V minulom mesiaci (poznámka:
v apríli 1986) sa detský krúžok
spoločenských tancov „Konvalinka“ zúčastnil okresnej
súťaže mládežníckeho a moderného tanca v Moldave nad
Bodvou. Pred porotou a súťažiacimi z Buzice, Budimíra,
Čečejoviec, Veľkej Idy, Moldavy a Košíc sa naši tanečníci
súťažn e prezentovali tromi
tanečnými pármi a dvoma choreografiami. V celkovom hodnotení sa na 3. mieste umiestnil
pár Monika Gamráthová – Viliam Čislák za dvomi pármi
z PKO (Parku kultúry a oddychu Košice), kým v okresnom
hod notení v rá mci vidieka
porota určila poradie:
1. V. Čislák – M. Gamráthová
2. R. Šipoš – I. Bodnárová
3. J. Servanský – J. Horváthová
V choreografiách predčili
naši tanečníci svojich súperov a získali dve prvenstvá
za choreografie „Náš rytmus“
a „Čardáš“. Na celoslovenskej tanečnej súťaži v Šali
v dňoch 25.–27. 4. si dobre
počínal náš uvedený najlepší pár, ktorý sa umiestnil

Vážení rodičia, zápis detí do prvého
ročníka našej ZŠ sa uskutoční v budove
školy v piatok 1. apríla 2016 od 14.00
do 17.00 hodiny. K zápisu so sebou prineste rodný list dieťaťa, svoj občiansky
preukaz a kartu poistenca dieťaťa.
PaedDr. Daniela Rybárová,
riaditeľka ZŠ Košická Polianka

Na krajskej súťaži v spoločenských tancoch
v Humennom naše páry Juraj Servanský
a Jana Horváthová a Rastislav Šipoš a Ingrid
Bodnárová

na 2. mieste z 12 párov zo
všetkých troch krajov Slovenska (poznámka: naša republika
mala v tých rokoch 3 kraje),
a to v IV. Kategórii za párom
z klubu ZŤS Košice. Umiestnenie o to cennejšie, že náš
pár konkuroval tanečníkom
z takých miest, ako je Žilina, Prievidza, Nové Zámky,
Trenčín, Košice a Michalovce.
K súťažným tancom patril valčík, waltz, quickstep, cha-cha, jive, polka a čardáš.“
(zdroj: Život Košickej Polianky č. 5/1986)

Na zábere v hornom rade zľava: Rastislav Šipoš, Monika Staňová, Monika Gamráthová,
organizačná vedúca Ľubica Šipošová, Jarmila Géciová, Kamila Horváthová (+ 1984), umelecká
vedúca Eva Krakovská, Žaneta Hakeová, Silvia Horváthová, metodik Weiss, v dolnom rade:
Juraj Servanský, Viliam Čislák, Marcela Rešetárová, Radmila Staňová, Adriána Beňová, Ingrid
Bodnárová a Maroš Čislák

NIE IBA V MARCI –
MESIACI KNIHY
by mali naše kroky smerovať do obecnej knižnice, aby sme si vybrali dobrú knihu na voľné chvíle. Knižnica je otvorená
v dňoch: streda a štvrtok. Otváracie hodiny sú od 9:00 do 17:00 hodiny. Okrem
výpožičiek kníh vám knižnica ponúka
možnosť zakúpenia kníh z osobitného
zoznamu za symbolickú čiastku 10 centov za kus. Knihovníčka Emília Cibuľová
sa teší na vašu návštevu.

ČO SA NÁM
NEPÁČI
Vypúšťanie odpadovej vody z práčky
na ulicu už nie je v našej obci také rozšírené, ako pred niekoľkými desiatkami rokov.
No napriek tomu, že žijeme v treťom tisícročí,
v dobe internetu a tým aj neobmedzenej
všeobecnej i odbornej informovanosti, sú
medzi nami takí, ktorí ešte „žijú“ v druhej
polovici minulého storočia. Vodu z práčky
s obsahom silných a extrasilných saponátov
vypúšťajú pravidelne priamo na ulicu. Takáto
„persilová“, „arielová“ či „perwolová“ voda
rozkladá aj asfaltovú cestu, najmä ak cesta
má čo len najmenšie pukliny. Výsledkom
toho sú výtlky jak lavóry na ceste pred
dvormi takýchto šporovlivcov. Šporia na ťahaní žumpy (ak ju majú), ale sú nešetrní voči
obecnému majetku. Cesta na úseku pred ich
domami je ľudovo povedané: „sama-jama“.
Ak výtlky ešte prehĺbi dažďová voda a zväčšia
prejazdy motorových vozidiel, tak tie výtlky
zaplňujú naši občania čím príde – aj hlinou.
Z tej je aj pri najmenších dažďoch hneď blato.
Hotová kalvária! Ak by platilo na občanov
s takýmito praktikami susedské dohovorenie,
tak by sme o tom nepísali. Ale, žiaľ, neplatilo.
Možno to bude účinné teraz.
ŽKP
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Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ
december
Ema Tomčejová, č. d. 246
Dorota Antolíková, č. d. 115
január
Lara Rácová, č. d. 217
marec
Richard Juhás, č. d. 227

Keď umrie mamička, slniečko zájde,
v srdciach sa umiestni smútok a chlad…
Skromná, pokorná, trpezlivá, s láskavým
srdcom…
Taká bola naša milovaná manželka,
mamka a babka Eva Szimková, ktorú
si Pánboh povolal do večnosti 1. 2. 2016
vo veku nedožitých 70 rokov.
Ďakujeme občanom Košickej Polianky
za prejavy sústrasti, kvetinové dary, spevy
a modlitby.
Alexander Szimko a dcéry s rodinami

OKRÚHLE NARODENINY
NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY
V roku 2006 bola od apríla do septembra vybudovaná nová materská škola. Časť
priestorov jej „poskytla“ v tom čase už málo využívaná obradná sieň s prípravkou
a časť bola vybudovaná ako prístavba na južnej strane viacúčelovej budovy KD.
Dovtedajšiu nevyhovujúcu MŠ vo vyše storočnej budove niekdajšej cirkevnej
školy a učiteľského bytu „na valaľe“ oproti hasičskej zbrojnice nám už hygieničky
RÚVZ nechceli ďalej tolerovať. Preto došlo k rozhodnutiu vtedajšej samosprávy
obce vybudovať novú MŠ, škôlku tretieho tisícročia v centre obce, v blízkosti ZŠ.
V októbri tohto roku uplynie 10 rokov
od chvíle prvého otvorenia brány novej
materskej školy, aby privítala tie najkraj
šie kvety našej planéty, naše deti. Desať
rokov – je to málo alebo veľa? Myslím si, že
dosť na to, aby sme si zaspomínali na krás
ne, veselé, ale aj trpké chvíle. Všetky naše
kroky v živote lemujú úplne jednoduché
pohnútky, ktoré nám boli zasiate práve
v tomto ranom veku. Je to čas, kedy det
ské vnímanie začína túžiť po spoločnosti
a začína vnímať okolie mimo svojej mamy
a domova.
Materská škola je rovnako dôležitá pre
človeka, ako je pre veľa ľudí dôležitý prvý
dojem. Deti v MŠ učíme žiť v kolektíve,
navzájom sa prispôsobovať, pomáhať si.
Pripravujeme ich na vstup do základnej
školy a vytvárame pre nich zdravú klí
mu. Je to práca, či skôr poslanie, ktoré sa
jednoducho nedá robiť bez lásky k deťom.
Učiteľky materských škôl svojím profesio
nálnym prístupom ukazujú deťom, že aj
v tomto svete dokážu nájsť prijatie a môžu
zažiť lásku aj od iných ľudí. Dostávajú
od nich prvé podnety tvoriť, rozmýšľať, no
aj byť pokorný, načúvať a učiť sa.

Z 10-ročnej histórie
novej MŠ
Prvé deti vstúpili do nových priestorov
2. októbra 2006. Ako prvý prešiel v to
ráno školskou bránou Matej Béreš. Práve
on slávnostne prestrihol pásku v rukách
vtedajšej pani riaditeľky MŠ Viery Tallovej
a pracovníčky Terézie Bérešovej. Dnes sú

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Paulína Galdunová, rod. Orosová
č. d. 66, *1951, +12.1.2016
Monika Bottová, č. d. 219,
*1981, +2.1.2016 (Zlín)
Eva Szimková, rod. Gnebusová
č. d. 215, *1946, +1.2.2016
Ondrej Horváth, č. d. 207,
*1940, +19.2.2016
Alžbeta Pachová, rod. Mrázková
č. d. 24, *1930, +24.2.2016
prví škôlkari 13 až 15-ročnými tínedžer
mi. Nová, moderná MŠ bola postavená
pre 20 detí (po zmene právnych predpisov
zvyšujúcich výmeru plochy v MŠ na dieťa
sa od septembra 2016 zníži kapacita MŠ
na 13 detí). Všetky priestory – trieda,
spálňa, šatňa, kuchyňa na výdaj stravy,
riaditeľňa boli zariadené novým funkčným
nábytkom. Priebežne sa dokupovali di
daktické pomôcky, knihy, hračky. Neskôr
sa podarilo získať finančné prostriedky
na preliezačku, vláčik, domček, vysadili
sme ovocné stromy, kvety a zrenovovali
pieskovisko. Od roku 2014 máme interak
tívnu tabuľu. Naša MŠ vychovala za 10 ro
kov 189 detí.
Ďakujem všetkým rodičom a priateľom
školy za každú ich pomoc, ktorá svedčí
o tom, že máme jeden spoločný cieľ –
šťastie našich detí.
Mgr. Adriána Schmiedlová
riaditeľka MŠ

Deti MŠ Lieskuľka v karnevalových maskách s pani učiteľkou
Jozefínou Varšovou a riaditeľkou Mgr. Adriánou Schmiedlovou

ŠPORT
POZVANIE NA TÚRU
DO JARNÝCH
SLANSKÝCH VRCHOV
Každému z vás, komu zdravie umožňuje prejsť peši tucet a viac kilometrov
alebo máte dobrý bicykel, s ktorým
„dáte“ bez problémov niekoľko desiatok kilometrov, patrí naše pozvanie.
Príďte na 33. ročník prechodu a prejazdu Slanskými vrchmi Z POLIANKY
DO POLIANKY. Tohto roku to bude
v sobotu 7. mája.

ZO ZELENÝCH
STOLOV

trasu lesnou a poľnou cestou v dĺžke
4 km do Ďurkova. Spolu je to akurátnych16 km. Novo vyznačkovaný úsek
do Ďurkova zabezpečili turisti práve z našej obce pri spolupráci s obcou Ďurkov
a miestnymi nadšencami. Vyznačkovali
ju a Sekcii značenia Klubu slovenských
turistov Bratislava navrhli schváliť ešte
v minulom roku. Návrh bol schválený
ako turistická značkovaná trasa č. 9280,
ktorá vedie z autob usovej zastávky
v Ďurkove pod hrebeň Slanských vrchov
na spomenuté miesto Farský les – t. j.
na križovatku so zelenou turistickou
značkovanou trasou smerujúcou na hrebeň pohoria z Ruskova. Pri doterajších
ročníkoch bol tento úsek značkovaný
fáborkami (stuhami). Bolo ich tam treba naviazať niekoľko dní pred konaním
prechodu a ich životnosť nepresiahla
jeden rok. Nová značkovaná trasa tento
doterajší problém organizátorov prechodu nadobro odbúrala. Navyše poslúži
mnohým turistom i neturistom dostať
sa na magistrálu Slanských vrchov. Osoh
z toho bude mať aj samotný Ďurkov.

V tretiu marcovú nedeľu sa v našej obci
uskutočnil 27. ročník stolnotenisového
turnaja O ceny starostky obce. Na troch
zelených stoloch si zmerala sily šestica
súťažiacich v hracom systéme každý s každým na 3 víťazné sety. Vo finále sa stretol
Jozef Košč s obhajcom vlaňajšieho prvenstva Miroslavom Ondom. Favorit prehral
v celom turnaji len dva sety a prvenstvo
obhájil. Celkové poradie:
1. Miroslav Ondo
2. Jozef Košč
3. Martin Vodarčík
4. Maroš Mihaľo
5. Marcel Hake
6. Richard Behún
Ceny im odovzdala starostka obce
Mgr. Marta Petrilová.
(kdz)

SÚŤAŽ

Pešia trasa začína v Dargovskom priesmyku a vedie červenou turistickou
značkou cez Maliniak na Črepník, kde je
nádherné oddychové miesto pri chate
ŠL Rakaťa. Odtiaľ budeme pokračovať
necelé 2 kilometre po zelenej značke
priamou lesnou s majestátnymi ihličnanmi po oboch stranách cesty na miesto
s názvom Farský les. Tu nás novučičký
smerovník odkloní na žlto značkovanú

Ako nás čítate ?
Takto vznikali nové turistické značky na trase
do Ďurkova

V programe 33. ročníka je aj cyklotrasa, ktorá začína a končí v Košickej
Polianke. Ukončenie 33. ročníka bude
v sále kultúrneho domu v našej obci pri
tradičnom turistickom guľášiku a tombole. Účastníci z našej obce, Sadov
nad Torysou a Sečovskej Polianky majú
zľavnený účastnícky poplatok v podobe
jedného eura. Všetko ostatné, čo je
pre účasť potrebné vedieť, sa dočítate
v propozíciách na:
www.kosickapolianka.sk

Chvíľka oddychu na jednej z lesných polianok
masívu Bogota

text a foto: Karol Dzugas

Vážení čitatelia,
v našej redakčnej rade sa domnievame, že ŽIVOT
KOŠICKEJ POLIANKY vás dostatočne zaujíma a že
ho prečítate celý od začiatku do konca – alebo
opačne, od konca po začiatok – lebo je celý o živote v našej obci. Chceme sa o tom presvedčiť.
Rozhodli sme sa pre čitateľskú súťaž. Budeme
sa vás v nej pýtať na niečo zaujímavé z nového
a predchádzajúceho čísla. Čiže budú to dve otázky. Za správne odpovede vás zaradíme do zlosovania o vecné, najmä knižné ceny.
Dnes túto súťaž otvárame prvými dvomi
otázkami:
1. Ako sa volá mladučká autorka, ktorá
tvorí vlastnú knihu rozprávok (ŽKP č. 1/2016)?
2. Kde je pochovaný náš prvý povojnový
riaditeľ základnej školy a významný predstaviteľ kultúrneho a osvetového života v našej
obci Ján Mačuga (ŽKP č. 3/2015)?
Odpovede zašlite e-mailom na redakčnú
adresu: ZivotKP@gmail.com alebo nahláste
do 31. mája telefonicky, na číslo mobilu: 0905
472 426.
Výhercu vylosujeme spomedzi správnych
lúštiteľov pred vydaním ŽKP č. 2/2016
kdz
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