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KOŠICKEJ POLIANKY

Občasník obce Košická Polianka
ocenený 2. miestom v celoslovenskej súťaži „Miestne noviny 2004“

Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš so svojím sprievodom
prišiel k nám do mikroregiónu cez Košickú Polianku. Predcházala ho družina
priateľov detí z OZ Dračia stopa, s ktorou si košickopolianske deti čakajúc
na Mikuláša zatancovali a zabavili sa,
ale aj mohli v tvorivej výtvarnej dielni
nakresliť vianočné pozdravy. Potešili svätého Mikuláša básničkami a pesničkami
a dobrými činmi. On ich za to obdaril
balíčkami so sladkosťami a ovocím. Než
sa sv. Mikuláš so svojím sprievodom vydal
do ďalších našich obcí mikroregiónu, už
tradične zažal v Košickej Polianke veľký vianočný stromček pred kultúrnym
domom.

Žiaci Základnej školy a deti MŠ v našej obci
očakávali svätého Mikuláša v literárno- dramatickej miestnosti ZŠ. Mikuláš k nám prišiel
a darčeky rozdával deťom spolu s anjelom a čertom. Bolo to radosti! Skôr než štedrá družina
odišla do iných škôl, urobili si všetci spoločný
záber na pamiatku. Radi by sme poďakovali
Rodičovskému združeniu ZŠ, ktoré vybavilo
družinu sv. Mikuláša balíčkami
(ef)
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TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC
Vianoce si bez piesne „Tichá noc, svätá noc…“ nevie azda nikto z nás
predstaviť. Prvýkrát zaznela v interpretácii speváckeho zboru v kostol sv.
Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf. Deň pred Štedrým dňom, 23.
decembra 1818, tam s hrôzou zistili, že mechy organa prehrýzli myši. Tamojší
kaplán Joseph Mohr nespanikáril. Napadlo mu, že situáciu by mohla zachrániť
slávnostná viachlasná pieseň bez hudby. Napísal niekoľko poetických slôh, ktoré
vo voľnom preklade poznáme aj my. Kaplánov dobrý známy, učiteľ Franz Gruber
bol dojatý nádherným textom kaplána a na Štedrý deň 24. decembra za necelú
hodinu vytvoril melódiu.
Pieseň sa rýchlo rozšírila aj do ďalších miest a obcí v Rakúsku a tiež v iných
krajinách. V roku 1839 ju spievali v New Yorku, v roku 1863 v Londýne
a v roku 1931 zaznela v Japonsku. Mená autorov piesne by možno zostali navždy
zabudnuté, keby nebolo pruského kráľa Friedricha Wilhema IV. Tichú noc
počul na Štedrý deň v roku 1853. Veľmi mu učarila, preto nariadil dvornému
koncertmajstrovi nájsť jej autorov. Úloha to však bola neľahká, Mohr a Gruber boli
obyčajní, neznámi ľudia. Navyše, Joseph Mohr už v roku 1848 zomrel vo veku 56
rokov v úplnej chudobe. Skladateľa Grubera neúspešne hľadali celý rok a možno
by ho ani nikdy nenašli, keby nepomohla náhoda. V roku 1854 Salzburský zbor
pripravoval vianočný program, v ktorom nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc.
Jeden z členov zboru, mladík Felix Gruber, ju však spieval nie celkom tak, ako
to vyžadoval zbormajster. Keď mu udelil pokarhanie, Felix namietal, že pieseň
spieva tak, ako ho to naučil jeho otec, ktorý vedel najlepšie ako správne spievať
piesne, ktoré sám skomponoval. Zvyšok života prežil Franz Gruber ako slávny
človek. V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe visí plaketa s nápisom: „Učiteľ
Franz Gruber tu 24. decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá noc,
svätá noc a vikár Joseph Mohr zložil jej slová“.
Vďaka nevšednej tvorivosti týchto dvoch výnimočných ľudí pred dvomi
storočiami môže aj v našej obci na Vianoce zaznieť nádherná Tichá noc, svätá
noc.	   								 KDz

Betlehem s postavami nadživotnej veľkosti na námestí vo Valalikoch je dielom
šikovných rúk a ochoty tamojších stolárskych majstrov a zamestnancov VPP
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ZMENY V ŠÍRENÍ
TELEVÍZNYCH PROGRAMOV
V šírení televíznych programov došlo a priebežne dochádza
vďaka technickému vývoju k technologickým zmenám. V každej domácnosti ste to v uplynulých týždňoch zaregistrovali
v informáciách na svojich obrazovkách. Tieto zmeny sa týkajú
aj programov šírených v televíznom káblovom rozvode (TKR)
v Košickej Polianke. Táto situácia si vynútila rekonštrukciu
hlavnej stanice (HS), ktorá je technologickou centrálou rozvodu.
Niektoré zariadenia HS dodané pred viac ako 10-imi rokmi
budú vyradené z prevádzky ako nepoužiteľné a technologicky
zastarané. Väčšina programov prechádza zo šírenia vo formáte
Mpeg-2 v štandardnom rozlíšení (SD) na formát h.264 a vo vysokom rozlíšení (HD). TV Markíza a všetky jej programy končia
31. 12. t. r. vo vysielaní DVB-T a budú prístupné už iba rozvodoch TKR. Tu je nutné spomenúť aj absolútnu novinku, kde TV
Markíza žiada od káblových operátorov poplatok za každého
abonenta (účastníka) 0,90 € za mesiac.
Pre plné využitie nových vlastností programov sa zavádza
šírenie programov v digitálnej forme, ktorá umožní aj pozeranie
vo vysokom rozlíšení a pri niektorých aj využívanie elektronického programového sprievodcu (EPG) a pri Smart televízoroch
pripojených na internet aj možnosť využitia HBB s rôznym
archívom relácií.
Digitálne balíky budú zatiaľ 4 v QAM modulácii (DVB-C),
čiže majitelia TV prijímačov s DVB-C tunerom si ich môžu
priamo naladiť, respektíve si musia zakúpiť digitálny prijímač
DVB-C.
Pre majiteľov starších televízorov sa zatiaľ nič nemení
a rovnako budú môcť sledovať väčšinu pôvodných programov
v nezmenenej forme, respektíve maximálne so zmenou pozície.
V digitálnych balíkoch pribudnú aj nové programy, ale budú
sa v nich nachádzať aj programy, ktoré budú vysielané duplicitne
v analógovej forme.

Príjem televíznych programov pre káblovku v našej obci „má na starosti“
sústava antén a parabol na budove KD			
Foto: kdz

Dotknú sa aj TKR v našej obci

Skladba programov bola zvolená na základe atraktívnosti
pre slovenského diváka a je samozrejme limitovaná aj finančnými možnosťami obce a s tým súvisiacimi technologickými
možnosťami obce a prevádzkovateľa ku dňu inštalácie. Programová skladba snáď vyhovie väčšine abonentov a bude reagovať
aj na ďalšie zmeny v šírení programov, ktoré môžu byt vynútené
zmenami ich vysielateľov.
Ing. Miroslav Kerpčar
konateľ KERO, s.r.o.

EŠTE PÁR SLOV
O KÁBLOVKE
Obec Košická Polianka zabezpečuje služby TKR od roku
1993. Počas piatich predchádzajúcich rokov nebola vykonaná
žiadna údržba prijímacej a distribučnej techniky TKR, často dochádzalo k výpadkom dodávky programov do rozvodu, čo spôsobovalo diskomfort poskytovaných služieb. Od novembra
prebieha na obci výmena hlavnej stanice TKR. Rekonštrukcia
bola nutná aj z dôvodu, že od 15. 11. 2016 skončili v ponuke nášho TKR programy ČT1, ČT2, Prima, NOVA. Od 31. 12. 2016
končia na satelite ďalšie obľúbené stanice, o čom ste informovaní
aj prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie.
Aby sme predišli výpadkom na TKR a skvalitnili túto špecifickú službu v našej obci, pristúpili sme k rozsiahlej rekonštrukcii
hlavnej stanice TKR. Po vykonaní bude šírenie televíznych
programov v sieti TKR oveľa kvalitnejšie a čo je hlavné, v ponuke
bude viac programov. Zároveň bude zachovaná najnižšia cena
na trhu za poskytovanie TKR mesačne 3 €.
Týmto vás prosíme o strpenie a toleranciu v čase rekonštrukcie
TKR, čo sa nám všetkým vráti v podobe kvalitnejších služieb
a Vašej spokojnosti.
Mgr. Marta Petrilová,
starostka obce
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– Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Košická Polianka na roky
2016–2023,
– zámer na podanie žiadosti v rámci OP
Integrovaný regionálny operačný program
na projektový zámer „Zvýšenie kapacity infraštruktúry
MŠ Košická Polianka,
zámer na vypracovanie komplexného projektu Kanalizácia
obce Košická Polianka,
prispievanie obce na autobusový spoj Košice–Košická
Polianka o 21.40 hod.
realizáciu projektu „Renovácia Televízneho káblového
rozvodu Košická Polianka“,
Plán kultúrnych a športových aktivít v obci v roku 2017.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
infor muje

							

Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v našej obci
v druhom štvrťroku, od apríla do júna 2016, boli prijaté najmä
tieto uznesenia:

–

Obecné zastupiteľstvo

–

• schválilo:
– zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Košická Polianka na roky 2016–2023,
– zámer na vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2016 v rámci činnosti C4 „Sanácia
miest“ s nezákonne umiestneným odpadom z Environmentálneho fondu na projekt: Likvidácia skládky pri ceste
do Vyšnej Hutky,
– zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na premiestnenie MŠ do budovy ZŠ,
– prenájom časti pozemku obce č. parc. 293/4 „C“, zastavaná
plocha s rozlohou 5 × 5 m, t. j. 25 m2 na jestvujúcu stavbu
FITL s telekomunikačným zariadením nájomcovi, ktorým
sú Slovenské telekomunikácie, a. s. na dobu určitú, a to
na dobu 10 rokov od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2026 za čiastku
250 € ročne a splnomocnilo starostku obce na uzatvorenie
nájomnej zmluvy s uvedenými podmienkami,

–
–

• zrušilo:
– uznesenia č. 40, 41 a 42/2016 z 2. mája, ktorými bolo
započítanie ceny technického zhodnotenia prevádzky
bowlingu (kolkárne) v suteréne KD s dlžným nájomným
nájomkyne Marty Kondášovej, uzatvorenie kúpnej zmluvy
na odkúpenie technického zhodnotenia bowlingu a dohody o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok medzi
podnikateľkou a obcou.

• vzalo na vedomie
– žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Košická Polianka,
o finančný príspevok vo výške 6000 eur

JEDNOU VETOU
		Aktuality
zo života obce
•

•

•

•

•

•

Obec Košická Polianka opätovne dostane nenávratný
finančný príspevok na likvidáciu veľkej čiernej skládky odpadov vzniknutej po zosuve ľavého brehu Torysy v južnej
časti obce smerom na Vyšnú Hutku.
Obec pripravuje po projekčnej, majetkovo-právnej, finančnej a prevádzkovej stránke zriadenie zberného dvora
na zber a triedenie komunálnych odpadov všetkých druhov
na parcele v správe Slovenského pozemkového fondu pri
Toryse (na mieste doterajšieho včelína včelára Ladislava
Sasáka).
Medzi úlohami obce v roku 2017 je obnova dopravného
značenia na miestnych komunikáciách, ktoré je z roku
1995 a žiada si výmenu temer všetkých dopravných značiek, ale aj zriadenie nových prvkov – spomaľovačov (tzv.
retarderov) na spomalenie dopravy na niektorých uliciach.
V záujme udržania autobusového spoja s odchodom autobusu o 21.40 z Košíc a s odchodom o 22.10 z Košickej
Polianky bude aj v roku 2017 prispievať obec Košická
Polianka mesačne čiastkou 70 € a obec Sady nad Torysou
čiastkou 140 €.
Hroby na cintoríne sa nachádzajú na hrobových miestach
prenajatých od obce zmluvou upravujúcou výšku nájomného a lehotu prenájmu (ak na hrobové miesto nemáte
uzavretú zmluvu s obcou, neodkladajte návštevu obecného
úradu).
Starý papier sa zbiera ako druhotná surovina už dlhé

•

•

•

•

desaťročia, nepatrí do popolníc, ale do modrých kontajnerov, ktoré pribudli na verejných priestranstvách v obci
k doterajším zeleným (na sklo) a žltým (na plasty).
Dvojica kontajnerov na zber plastov a skla zo stojiska
pri ceste na odbočke do záhradkárskej lokality boli premiestnené na iné miesto pre veľmi zlú disciplínu ľudí,
ktorí do nich vhadzovali najrozmanitejší odpad „bez ladu
a skladu“ a KOSIT ako odvozca a zhodnocovateľ triedených odpadov odmietal odvážať z našej obce kontajnery
naplnené odpadom od výmyslu sveta.
Komisia určená obcou na uskutočnenie výberového
konania týkajúceho sa obsadenia funkcie riaditeľa ZŠ
po posúdení žiadostí a podkladov od troch záujemcov
rozhodla o prijatí Mgr. Evy Ferkovej, doterajšej učiteľky
poverenej riadením ZŠ od júla t. r.
Od júna do novembra bolo uskutočnených niekoľko
stretnutí potencionálnych členiek (a členov) folklórnej
speváckej skupiny „Poliančanka“ v prítomnosti riaditeľa
SZUŠ Vlada Železňáka a niekdajšej vedúcej p. Regíny
Pekovej s cieľom obnovenia tohto záujmovo-umeleckého
súboru, ktorý v obci aktívne fungoval v 80-tych rokoch
minulého storočia a okrem vystúpení doma a v okolitých
obciach sa zúčastňoval speváckej súťaže Dargovská ruža.
Obec má zámer v roku 2017 vysporiadať vlastníctvo
k častiam pozemkov, bývalých rolí, na koncoch ktorých
je parkovisko pozdĺž cesty k cintorínu.

4

Naša rodinná
základná škola
„Niečo sa končí, a niečo nové začína…“ Aj takto znie text
známej piesne, ktorú kedysi naspievali Superstaristi. Prečo práve
tento text? Tieto slová nám naznačujú, že za starým školským
rokom sme zatvorili dvere a s úsmevom na perách sme roztvorili
náruč pre nový, v ktorom svitá na lepšie časy.
Na otvorenie školského roka 2016/17 sa netešili len žiaci,
ale aj panie učiteľky. Učiteľský zbor našej školy tvoria dve učiteľky. Pani učiteľka a zároveň riaditeľka školy Mgr. Eva Ferková
a pani učiteľka Mgr. Martina Lovašiová. Externým učiteľom je
farár Mgr. Stanislav Štefan, ktorý vyučuje náboženskú výchovu
a je správcom počítačovej siete. Za spoľahlivým chodom našej
málotriednej školy stoja aj naši nepedagogickí zamestnanci:
hospodárska pracovníčka Zuzana Labanská, školník Peter Mrázko, upratovačka Oľga Mrázková, kuchárka Jana Košková, vedúca
školskej jedálne Jana Hudáková a ekonómka Dana Horváthová.
Ako novinku tento školský rok ponúkame všetkým deťom
v obci vyučovanie elokovaného hudobného a tanečného odboru
Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Železňáka Čaňa.

Dve učiteľky – dve triedy
Nový školský rok sme začali s 20 deťmi, a tak sme otvorili dve
triedy. Triednou učiteľkou v I. triede je Mgr. Eva Ferková, ktorá
učí prváčikov a druhákov. V II. triede je triednou Mgr. Martina
Lovašiová a do jej triedy chodia tretiaci a štvrtáci. V každej
z tried sa nachádza dataprojektor, reproduktory, počítač, interaktívna tabuľa a mnoho iných vyučovacích pomôcok. Počas
minulého školského roka prebehla renovácia jednej z tried
spoločne s rodičmi. Nazvali sme ju „Klubovňa“. V júni sme za-

Žiaci ZŠ a deti MŠ s Mikulášovou družinou a svojimi učiteľkami

viedli „Spanie v škole“, ktoré sa uskutočňuje práve v tejto triede.
Klubovňu využívame aj na nové akcie, a to na „Rozprávkovo“,
ktoré je určené pre všetky deti z obce a „Kávičkovanie“, ktoré
je zas určené pre dospelých, ktorí by si radi vyšli do spoločnosti
so svojimi priateľmi. Tieto akcie sa konajú raz mesačne a všetci
sú srdečne vítaní.
Oproti minulému školskému roku sa zvýšila naša spolupráca s materskou školou. Svedčia o tom aj akcie, ktoré sme už
od septembra stihli spoločne absolvovať, ako napríklad akcie
obce „Uvítanie detí do života“ a „Večer úcty k starším“. Okrem
nich sme v spolupráci s MŠ zorganizovali spoločné popoludnie s rodičmi „Tekviciáda“. Pani riaditeľka MŠ Mgr. Adriána
Schmiedlová pozvala dobre známeho Uja Ľuba, ktorý deťom
vyrozprával rozprávku o „Perníkovej chalúpke“. Tento školský
rok nás čaká ešte množstvo akcií s MŠ, napríklad „Otvorené
hodiny pre deti z MŠ v ZŠ“, „Návštevy obecnej knižnice“,
pretože je rok čitateľskej gramotnosti, „Mikuláš“, „Vianočná
akadémia“, či „Deň matiek“.
V tomto školskom roku máme naplánovanú renováciu jedálne. V súčasnosti prebieha obnova chodby a triedy, ktorú sme
si nazvali „Ateliér“. Tieto priestory sa snažíme skrášliť a upraviť
tak, aby boli prístupnejšie deťom. Škola je pre ne a chceme, aby
do nej chodili radi.

Prečo
„Naša rodinná základná škola“?
Pretože deti v škole vnímame ako svoje vlastné, dávame im
vzdelanie, výchovu, lásku a robíme všetko preto, aby im v škole
nič nechýbalo. Naša škola má otvorené dvere aj pre rodičov
a príbuzných. Všetci ste u nás vítaní. Vašej návšteve sa potešíme
aj na našej facebookovej stránke: Základná škola Košická Polianka, kde sa o nás môžete dozvedieť oveľa viac. Veríme, že nový
školský rok a množstvo nachystaných noviniek nám do školy
dovedú aj nových žiakov a naša škola bude jednou z najlepších
svojho druhu v okolí.        Mgr. Martina Lovašiová
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MIESTO HODNÉ NÁVŠTEVY
KAŽDÉHO Z NÁS
Turistika – to nie je iba pohyb v prírode pešo, na bicykli
alebo na bežkách. Turistika je v podstatnej miere poznávaním prírody a krajiny ako celku a jednotlivých pozoruhodností – prírodných, kultúrnych a technických pamiatok.
Skutoční turisti „nehltajú“ kilometre, aby sa mohli chvastať
svojimi dennými výkonmi. Ozajstní turisti hľadajú dobrú
spoločnosť milovníkov prírody a zaujímavosti, ktoré sa
vymykajú každodennosti a všednosti.
Tieto hľadiská boli prioritné pre dlho pripravovanú jednodňovú turistickú „expedíciu“ k prameňom rieky Torysa. Keltský
výraz „thor iza“ znamená horská voda. Názov rieky bol Slovanmi možno prevzatý a ustálil sa ako „Torisa“, „Torysa“. Túra
k jej prameňom sa uskutočnila v ostatnú septembrovú sobotu
za ideálneho počasia babieho leta. Jej organizátorom bol aj Klub
slovenských turistov (KST) Košická Polianka v spolupráci s ďalšími klubmi z Prešovského kraja. Za zmienku stojí údaj o účasti
turistov na tejto poznávacej akcii: bolo ich síce len 13, ale boli
z každého kraja a okresu, ktorými Torysa preteká – z Prešovského a Košického kraja a z okresov Levoča, Sabinov, Prešov
a Košice-okolie. Za našu obec a KST sa ho zúčastnila štvorica
skôr narodených záujemcov. Zážitky z onej septembrovej soboty
pretrvávajú v nich doposiaľ. Po motorizovanom presune do obce
Torysky prijal tucet turistických „fajnšmekrov“ prívetivý starosta
tejto rusínskej obce Ján Čarák. Veľmi srdečnému stretnutiu nič
nechýbalo – ani domáca gastronomická špecialita z kuchyne
tamojšej „starej mamy“. Pred výstupom z obce na tiahly južný
svah pohoria im prišla veľmi vhod.
Stúpali sme lesnou cestou na masív Škapovej v bývalom
vojenskom výcvikovom priestore Javorina. Cez deravú záclonu
ľahkých oblakov na nás z oblohy zvedavo pokukávalo jesenné
slnko. S nadmorskou výškou sa nám zväčšoval výhľad na chrbát

Vodohospodári SVP, š. p. a starosta Torysiek dali vyhotoviť a nainštalovali tu štýlovú informačnú tabuľu. Označuje prichádzajúcim miesto, kde
pramení Torysa a podáva o nej zaujímavé údaje

Toto miesto je „kolískou“ Torysy. Torysečky     Foto: Ing. Kamil Hudák

Braniska s vrcholom Smrekovica (1200 m n. m.) a do údolia,
v ktorom sa zo svahov zbiehajú potôčiky do malej a nesmelej
Torysečky, Torys(k)y. Pozvoľna sme sa s pocitmi objaviteľov so
zrýchleným dychom dostali až k najvyššie vyvierajúcemu prameňu vo výške 1096 metrov nad morom, k prameňu našej riečnej
krásavice, princeznej z Levočských vrchov – ako sme ju lyricky
nazvali v predchádzajúcom čísle. Nikto z nás nepremárnil „tu
hore“ napiť sa krištáľovo čistej vody s úctou a bázňou, ktoré sa
„tam dolu“ v ľuďoch akoby postupne strácali. Keby nie, tak by
sme sa mohli napiť z Torysy aj „tam dolu“.

Terapia pre telo i dušu
Prichádzajúcim na toto čarokrásne miesto sa len pár krokov
od prameňa ponúka šindľový prístrešok s dlhým stolom a lavicami z hladko opracovanej pologuľatiny. Pozvanie prístrešku sme
prijali na občerstvenie sa z plecniakových zásob. Po všakovakých
vôňach a chutiach zavoňala aj horúca káva z termosky. Ušlo sa
za dúšok každému. Nasledovalo odovzdanie sa lonu prírody
a polebedenie na tomto sťaby posvätnom mieste. Nechali sme sa
pohládzať jemnými prstami vánku a vľúdnymi lúčmi jesenného
slniečka. Vôkol nás liečivé ticho a poryvy vôní horských kvetov,
tráv a – čučoriedok. Užili sme si aj ich a dali si jednomyseľný
bezslovný prísľub, že sem opäť skoro prídeme. Niektorí ten
prísľub dokonca aj vyslovili a viackrát zopakovali.
Radno každému z nás žijúcich v povodí Torysy navštíviť
toto miesto. Pre osobné poznanie, prežitie výnimočných chvíľ
s blízkymi a vnútorné obohatenie sa, ktoré každého o trochu
zušľachtí a povznesie. Urobí málinko rozvážnejším a vnímavejším. V dnešnej hektickej dobe kultúrnej a civilizačnej globalizácie, informačného hluku, komunikačnej automatizácie
a paušalizácie, decibelov, stresov, internetového smogu a sociálneho odcudzovania sa ľudí je to prepotrebné pre každého z nás.
PS: Na budúce príďte s nami aj vy. Ak nechcete na nás čakať
do budúceho leta alebo jesene, choďte tam aj sami po vlastnej osi.
Neobanujete.
				

Text a foto: Karol Dzugas

681. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
sme si v našej pripomenuli na Dni obce v tretiu augustovú
sobotu v areáli ZŠ v centre obce. V kultúrnom programe najviac
zaujali spevácky zbor Ozvena, hudobná skupina Traky z Čane
a v závere frekventanti Súkromnej ZUŠ Vlada Železňáka. Vo varení kotlíkového guľášu sa činili najmä domáci dobrovoľní hasiči,
ktorí sú v tomto roku doslova extrémne aktívni vo všetkom.
Guľáš varili v dvoch kotlíkoch. Ale ocenenia sa dostalo všetkým
„guľašpartiám“, aj cezpoľným. Najúspešnejší bol hasičský dorast,
guľáš ktorých vyhodnotila prísna porota za najchutnejší. Členovia
tohto družstva prevzali od starostky obce zlaté medaily a varešku
víťazov pre rok 2016.
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PRIVÍTANIE NAJMENŠÍCH OBČIANKOV OBCE

Po viacročnej odmlke sme sa v našej vrátili k organizovaniu
milej občianskej slávnosti, akým je uvítanie detí do života obce.
Do vynovenej sály kultúrneho domu pozvala obecná samospráva
rodičov detí s ich ratolesťami narodenými v období od začiatku
tohto volebného obdobia. Príhovor starostky obce, kultúrny
program detí MŠ a žiačok ZŠ, podpisy do pamätnej knihy a spoločný prípitok rodičov s predstaviteľmi obce potešili všetkých
prítomných. Rodičia 23 detí si okrem toho odniesli zo slávnosti
pekný spomienkový predmet s erbom obce a neveľký finančný príspevok pre svoje dieťa. Od novembra 2014 sa v našej obci narodili

a v septembri t. r. boli do života obce privítané deti (v zátvorke
uvádzame číslo domu): Olívia Kimáková (16), Nikola Fráterová
(42), Karin Hudáková (72), Ema Koščová (239), Nina Kuročková
(149), Maximilián Fráter (41), Lucia Mrázková (142), Juliana
Šimcová (235), Michaela Horváthová (137), Laura Ondová (165),
Daniel Mrázko (219), Sofia Sliacka (102), Nela Čiderová (129),
Ema Tomčejová (246), Dorota Antolíková (115), Lara Racová
(217), Richard Juhás (227), Teo Habaj (241), Filip Novák (172),
Sebastián Mlátiček (2018), Jakub Jevčák (51), Karolína Kondášová
(86), Sandra Behúnová (59) 		   Text a foto KDz
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Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ
august
Sandra Behúnová, č. d. 59
Karolína Kondášová, č. d. 86
október
Tobias Perunský, č. d. 167

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Ondrej Galdun, č. d. 176
		*1926, V 10.9.2016
Silvester Palenčár, č. d.114
		*1944, V 8.10.2016
Helena Kovalčíková, č. d. 174
		*1929, V 12.10.2016
František Palenčár, č. d. 117
		*1957, V 29.11.2016
Regína Janočková, rod. Mrázková, č. d. 228
nar. *1945, V 12.12.2016

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

SVOJE „ÁNO“
SI POVEDALI
RNDr. Ladislav Galdun, č. d. 225
Ing. arch. Katarína Sučiková (Košice)
Marek Horváth, č. d. 137
Andrea Magačová (Čakanovce)
Ing. Marek Čigaš, č. d. 214
Želmíra Ďorďovičová (Košice)
Ing. Peter Peko, č. d. 206
Františka Dudášová (Družstevná p. H.)
Bc. Lenka Horváthová, č.d. 73
Ing. Peter Kark (Košice)
Július Fráter, č. d. 41
Judita Balogová, č. d. 41

OKTÓBER – MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM
je v našej obci oddávna príležitosťou pre usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia pre našich skôr narodených.
Október tohto roku nebol výnimkou. K našim seniorom sa
prihovorila starostka obce a kytičkou kultúrneho programu
potešili svojich starkých deti z MŠ a žiaci ZŠ. Zlatým klincom
večera bol známy spevák Peter Stašák.
				Foto: z www.kosickapolianka.sk

„Na zdravie, seniori naši!“
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ADVENT

Tohtoročný advent v našej obci ozvláštňuje nový, neprehliadnuteľný prvok, aký sme doposiaľ mali len v kostole a vo
svojich domácnostiach. Je ním adventný maxiveniec zo živej
čačiny a štyroch elektrických sviečok. Zdobí priestor v centre
obce pred KD. Jeho dlhší rozmer meria 6 metrov, čo je dĺžka
fontány, na ktorej je veniec umiestnený.

ČO SA NÁM
NEPÁČI
V záujme poriadku na cintoríne boli v druhom polroku t. r.
v jeho dolnej časti blízko vstupu umiestnené praktické koše –
priehľadné klietky na triedený zber cintorínskeho odpadu.
Nemohli ste nevšimnúť si, že každý z nich je určený na niečo
iné. Na každej z tých klietok je viditeľný nápis s názvom druhu
odpadu, ktorý treba doň umiestňovať. Napriek tomu mnohí
z návštevníkov cintorína toto triedenie nedodržujú. Umiestňujú
odpad bez akéhokoľvek separovania. Tým sa triedenie zo strany ostatných znehodnocuje a všetko treba nanovo vyprázdniť
a vytriediť.
Vážení občania, vhadzujte cintorínsky odpad do tamojších
zberných košov podľa uvedeného druhu, aby to po vás nemuseli
(OcÚ)
robiť iní! Vďaka vopred za porozumenie. 		

Náš cintorín počas skutočnej zimy.
Bude aj t. r. taká belostná? Foto: kdz

Aktivity DHZ
Košická Polianka
Dobrovoľní hasiči našej obce sa nenudili ani v uplynulom
jesennom období. Zasahovali pri ďalších požiaroch nielen v našej obci ale aj v Zdobe a Bysteri, čím sa ich počet zvýšil na 16,
čo ich v okresnej štatistike HaZZ zaraďuje na 3. miesto. Okrem
tejto činnosti hasiči absolvovali v Košiciach školenie o používaní spojovacej techniky – rádiostaníc v spolupráci s HaZZ
pri spoločných zásahoch. Akcieschopnosť nášho hasičského
zboru v rámci kontrolného dňa 15. 11. 2016 preverili aj členovia
HaZZ-Košice. Hneď po ich odchode už naši hasiči zasahovali
pri požiari kontajnera na plasty v Zdobe. Zúčastnili sa s mladými hasičmi poslednej tohoročnej súťaže – jesenného zrazu –
branného preteku v Zlatej Idke, v rámci ktorej sa vyhodnotil aj
celý súťažný rok. Okrem zásahov a súťaží sa naši hasiči v poslednom období venovali hlavne starostlivosti o zverenú techniku
a v spolupráci s obecným úradom svojpomocne zatepleniu časti
hasičskej zbrojnice. Urobili ju hlavne Peter a Braňo Domonkošovci, Dávid Mrázko, Marek Čigaš a Jozef Beňa. Celoročnú
činnosť vyhodnotili v decembri na výročnom rokovaní a zvolili
si nový výbor. Po Ladislavovi Pekovi bol do funkcie predsedu
ZO DHZ jednomyseľne zvolený najaktívnejší zo stredu našich
hasičov Mgr. Jozef Beňa. Veliteľom družstva sa stal Ing. Marek
Čigáš, tajomníkom Peter Domonkoš st., referentom pre mládež
Braňo Domonkoš, strojníkom Miroslav Horváth, preventivárkou
Ing. Ingrid Petrová a revízorom František Horváth. 	         jb/kdz

Pri zatepľovaní zbrojnice sme zastihli Petra a Braňa Domonkošových,
Daniela Mrázka a Jozefa Beňu              kdz
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O ČOM SA PÍSALO
V ŽKP pred 30 rokmi
Prinášame vám, vážení obyvatelia a čitatelia ďalšie nahliadnutie do našej obce, akou bola pred tromi desaťročiami.
Mladým súčasníkom je to na poznanie, starším na zaspomínanie. V decembri 1986 vyšlo v našej obcí cyklostylom rozmnožované 12. číslo piateho ročníka ŽKP. V jeho úvodníku sa písalo:

AKÝ SI BOL, ROK 1986 ?
Je tu čas bilancovania, hodnotenia dosiahnutých výsledkov. S odchádzajúcim rokom prichodí obhliadnuť sa späť: „Aký si
bol, Rok 1986?“ Dostal si hneď na začiatku prívlastok ROK MIERU, aby si na celom
svete rozšíril a posilnil to, čo je pre
celé ľudstvo najvzácnejšie: mier. Bol si
obdobím konania mnohých významných medzinárodných udalostí na všetkých kontinentoch,
medzi ktorými dominovala mierová politika. Sovietskeho zväzu. Aj v našej vlasti
sme zaznamenali mnoho veľkých a významných
udalostí: bol si rokom XVII. zjazdu KSČ,
volieb do zastupiteľských orgánov všetkých
stupňov a prvým rokom 8. päťročnice.
Týmito udalosťami žila aj naša neveľká
obec Košická Polianka. Dôstojne sme oslávili 41. výročie jej oslobodenia. V marci
sme už tradične vzdali úctu všetkým ženám
obce a pracovníčkam n. p. Agrokomplex.
Mnoho týždňov sme žili v rušnej predvolebnej atmosfére a samotnými voľbami, v ktorých sme odovzdali svoje hlasy navrhnutým
kandidátom NF (pozn.: za predsedu MNV bol
zvolený Ing. Boris Havlina).
Bol si skúpym na vlahu, ale aj tak si
počas letných prác potešil našich poľnohospodárov Agrokomplexu vysokými výnosmi

Budovanie plynovodu na našich úzkych uliciach nebolo ľahké

Medzi novozvolených poslancov MNV vo voľbách v júni 1986 patrili:
Jozef Rešetár, Menhard Janočko, Štefan Šipoš, Slávka Tóthová, Iveta
Horváthová, Jozef Čelinák, Ladislav Mrázko a Ladislav Galdun

obilnín. Bol si obdobím zavŕšenia zemných
prác celoobecnej plynofikácie, ktorá je
významnou akciou volebného programu NF.
Priniesol si ďalší rozvoj kultúry v našej obci, umelecký rast našich kolektívov
záujmovo-umeleckej činnosti, predovšetkým
folklórnej speváckej skupiny „Poliančanka“ a detského krúžku spoločenských tancov
„Konvalinka“. Šírili nám dobré meno nie iba
v okrese, ale aj v kraji v SSR, podobne
ako činnosť našich turistov. Štedrejším si
mohol byť k našim futbalistom, s ktorými
si sa neveľmi spriatelil.
Mal si aj svoje tienisté stránky, keď si
nás neušetril od dvoch požiarov na našom
spoločnom vlastníctve (pozn.: strecha kostola od blesku a porasty v miestne časti
Rúbaň).
Niekde si nám v niečom pridal, inde zasa
ubral. Preto Ťa každý bude hodnotiť rôzne.
Všetky udalosti počas Tvojho trvania však
mal v moci človek. Každý z nás mal rovnakú
šancu dať Ti svojou prácou a všetkým svojím
konaním podobu úspešného roka s priaznivou
bilanciou. Nadväzne na to si dajme každý
z nás na prahu nového roka také predsavzatia pre náš osobný i verejný život, aby
sme rok 1987 mohli hodnotiť oveľa priaznivejšie, ako rok 1986, ktorý práve končíme.

Pracovníci š.p. Agrokomplexu na podnikovej slávnosti MDŽ. Zľava:
Alžbeta Stolárová, Mária Kundráthová, Margita Mrázková, Veronika Bojkunová, Michal Jenčík, Alžbeta Tóthová, Terézia Horváthová.
V pozadí Ján Štefuš a Juraj Totík.     Text a foto na strane: K. Dzugas

ŠPORT
BEH MU UČAROVAL
Hodinka pri káve so športovcom z našej obce
Daniel Lengyel. Košickopoliansky rodák s priezviskom,
ktoré možno má svoj pôvod v názve obce použitom v prvej
písomnej zmienke z roku 1335. Vtedy bola tunajšia usadlosť
uvedená maďarsky znejúcim názvom Lengyel falva. Možno
tento názov predchodkyne Košickej Polianky bol základom
pre vznik priezviska Lengyel, ktoré je rozšírené v našej obci
a v iných tu v Above.
Daniel Lengyel nie je „zaujímavý“ len svojím priezviskom.
To by sme o ňom asi ani nepísali. O priezvisko sa nepričinil,
lebo ho s narodením dostal. Daniel je omnoho „zaujímavejší“
čímsi iným, na čom má vlastnú zásluhu.
Už ako chalan na tunajšej základnej škole bol Dano „takým
malým živým striebrom“. Telocvik a futbal boli pre neho tým,
čím je voda pre rybu. Za Košickú Polianku hral súťažný futbal
ako žiak, dorastenec i ako muž reprezentácie TJ Agrokomplex,
neskôr Agrokombinát Košická Polianka. Keď sa po roku 1999
začalo nad košickopolianskym futbalom zmrákať, s radosťou
ho prijali v FC Krásna nad Hornádom, neskôr v Haniske.
Odtiaľ viedli jeho kroky do FK Soběslav v Čechách, potom
do TJ Čečejovce. Nakoniec vo FK Vyšná Myšľa ukončil kariéru
futbalistu, ktorá ho napĺňala do roku 2015. Vlani mu učaroval
beh. Najmä keď spoznal komunitu ľudí, ktorí si hovoria Active
Life (Aktívny život). Tam si svoje bežecké kroky zdokonaľoval.
Za rok si beh obľúbil natoľko, že sa mu stal každodenným. Každodenným ako chlieb. Životným štýlom. Rekreačné behanie,
riadené tréningy a účasti v miestnych, regionálnych i vyšších
súťažiach sú náplňou všetkého jeho voľného času. Absolvoval
ich už mnoho.
„K mojím najkrajším bežeckým zážitkompatrí jednoznačne
účasť na The Run Slovakia v júni 2015. Bežalo sa naprieč Slovenskom z Košíc do Bratislavy cez tie najkrajšie územia Slovenska. Trať merala 513 kilometrov. Bol to štafetový nonstop beh,
ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev. Bežalo sa nepretržite od štartu
až do cieľa. Každý z členov štafety bežal úsek dlhý približne
10 km a vystriedal ho ďalší člen družstva. V noci sme si svietili
čelovými svietidlami. Ja som bežal za 12-členné družstvo EMS
Košice 2016. Na jednom svojom úseku v oblasti Nízkych Tatier
som mal nezabudnuteľný nočný zážitok s pobehujúcim medveďom. Nebolo mi v tej chvíli všetko jedno. Ale dobre to dopadlo
a zostali len úsmevné spomienky. V tomto vytrvalostnom behu
sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Za to sa nám dostalo
prijatia primátorom Košíc so zápisom do pamätnej knihy. “
ŽKP: „Tak to sú skvelé športové výkony a nezabudnuteľné
zážitky. Ty si sa však dal už aj na maratónsky beh. Bežal si ho
ako polmaratón vlani v Košiciach a zúčastnil si sa aj tohtoročného
MMM 2. októbra. Ako sa cítil bežec Daniel Lengyel pred Košickým
maratónom 2016?“
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„Pred maratónom som sa cítil skvele a veľmi som sa na tieto
preteky tešil. Prakticky celý rok som sa na to pripravoval. Bežal
som polmaratón so štartovným číslom 4145. Nevedel som sa
dočkať, kedy príde ten deň „D“. Moja príprava bola náročná, lebo
som musel behávať a trénovať mimo práce. Bolo to dosťtažké.
Moja rodina mi vyšla v ústrety, som im za všetko veľmi vďačný. “
ŽKP: „Aká bola príprava, koľko trvala a čo všetko zahrňovala?
Neboli nejaké zdravotné alebo iné komplikácie?“
„Moja príprava trvala od novembra 2015 až do samotného
maratónu. Zahrňovala hlavne veľa behania počas zimy. Musel
som zmeniť svoj životný štýl, stravu a podriadiť všetok svoj voľný
čas práve na tréningy. Počas tejto prípravy som sa zúčastňoval
dostupných pretekov. V marci som sa zúčastnil Blažickej 16tky, ktorú sprevádzal výdatný a vytrvalý dážď. Dobehol som
s časom 1:13:30.

Bežec Dano Lengyel má svoj podpis v pamätnej knihe Mesta Košice

V jarnom a letnom období som absolvoval ešte zopár pretekov, aby som si preveril svoju pripravenosť a vedel tak zlepšiťtechniku a taktiku behu. Samozrejme, že tréningy neboli len
o behu, ale aj o mentálnej a fyzickej príprave. Zdravotné problémy sa mi vyhýbali. Nemal som žiadne zranenia. Musím však
povedať, že asi mesiac pred maratónom ma trápila holenná časť
pravej nohy, najmäzapálenášľacha okolo holennej kosti. Musel
som to riešiť oddychom. Ale som rád, že nešlo o zranenie, ktoré
by mi pokazilo celú prípravu. Asi po 10 dňoch bežeckej prestávky som mohol pokračovať v tréningua v dolaďovaní formy. “
ŽKP: „Akú si mal osobnú ambíciu na výsledok na polmaratóne
v Košiciach? Aké počasie Ti vyhovuje na takýto druh behu?“
„Moje ambície boli jasné hneď po dobehnutí polmaratónu
v Košiciach v roku 2015. Bol to môj prvý polmaratón a zároveň najdlhší beh v živote. Zabehol som ho za 1:51:09, a to so
zranením a podvrtnutým kolenom. Bolo to veľmi ťažké hlavne
po psychickej stránke. Vtedy som mal cieľ zúčastniť sa a dobehnúť do cieľa pod 2 hodiny. Samozrejme, že motiváciou bola
aj samotná medaila. Vtedy som si povedal, že o rok by som rád
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BEH MU UČAROVAL
zabehol polmaratón pod hodinu a pol alebo aspoň vylepšil čas
spred roka. Vyhovuje mi počasie, keď nie je horúco a ani veľká
zima. Prial som si, aby bolo príjemných 14–15 stupňov. Pri vysokých teplotách dostáva telo veľmi zabrať a rýchlejšie saje energiu
z tela. Takže moja príprava na maratón bola vcelku slušná. “
ŽKP: „Aké sú pocity a prežívanie bežca, ktorý sa postaví na štartovaciu pozíciu takých veľkých a svetoznámych pretekov, akými je
Košický maratón mieru?“
„Maratónom som žil už celý týždeň pred ním. Veď na túto
udalosť som sa pripravoval celý rok. Atmosféra bola sama o sebe
úžasná, vynikajúca. Už len keď sa človek postaví do koridoru
medzi 11700 bežcov, tak je to fantastické, fascinujúce a neopísateľné. Tí bežci a ľudia okolo, rodina, známi – to sa nedá slovami
vypovedať. Každý účastník spomína na to určite s radosťou
a noblesou do konca života. Košický maratón som si zamiloval
a pokiaľ budem zdravý, budem sa ho zúčastňovať pravidelne. Je
a bude pre mňa TOP-pretekom. “

sa atakovať svoj čas spred roka. Zrýchlil som aj napriek ukrutnej
bolesti nohy a dobehol do cieľa s časom 1:35:59. Po dobehnutí
sa mi veľmi uľavilo, aj keď som nesplnil svoj vytýčený cieľ. Ale
pozitívne na tom je, že som za vytýčeným cieľom zaostal len
o 5minút a 59sekúnd. Umiestnil som sa na 214. mieste a 203.
mieste v kategórii. To mi dáva priestor a veľmi dobrú pozitívnu
odozvu do budúceho roka. Najväčším zážitkom na MMM bolo
to množstvo bežcov a povzbudzujúcich ľudí, ale aj „hecovanie
sa“ samotných bežcov počas behua v ťažkých chvíľach. To je asi
to najkrajšie na tomto preteku. “
ŽKP: „Dano, si bežec-samorast alebo máš aj trénera?“
„Veľmi trefná otázka! Počas prípravy na maratón mieru som
spoznal veľa skvelých ľudí. Spomenúť musím najmä jedného
skvelého bežca a slovenského tiatlonistuRadoslava Bujdoša,
ktorý ma za sebou nejedného „ironmana“. Pochádza z mne
blízkej Nižnej Myšle. Od momentu stretnutia sním, sme si
sadli po športovej ajľudskej stránke. On sám mi navrhol, že mi
pomôže zlepšiťsa ešte viac vo výkonnostnom behu a vytrvalosti.
Nezaváhal som ani na sekundu a prijal jeho návrh s veľkou
radosťou. Celý čas do maratónu mi dával veľmi pozitívne rady
a pokyny, ako zlepšiť techniku a taktiku behu. Jeho pričinením
išla moja forma rapídne hore a zlepšoval som sa po každej
stránke. Za to mu chcem aj takto verejne srdečne poďakovať. “

Dano Lengyel na pretekoch v Nižnej Myšli bol na otočke v čele

ŽKP: „A aké bolo tvoje prežívanie počas samotného behu,
Dano?“
„Z môjho pohľadu som vyštartoval v úplnej pohode, nabitý
adrenalínom, ktorý ma poháňal vpred hneď od prvých metrov.
Ak som chcel urobiť všetko pre svoj úspech, musel som dať
do toho úplne všetko. V takom teple to bolo veľmi náročné. Ale
od začiatku mi vychádzalo všetko podľa predstáv. Na dosiahnutie
svojich predsavzatí som musel udržať jedno tempo počas celého
behu. Spomaliť som mohol len na miestach s občerstvením.
Tam som spomalil tempo asi o 30 sekúnd na kilometer. Potom
som bežal zase svoje konštantné tempo. Všetko prebiehalo
veľmi rýchlo, lebo samotná trať v Košiciach je rýchla. Samozrejme, že ako iným bežcom, ani mne sa nevyhli komplikácie.
Ozvalo sa mi zranenie holennej šlachy. To ma v tom momente
spomalilo o 20 sekúnd od plánovaného tempa. Vtedy som si
v hlave povedal, že musím trochu spomaliť a udržať zmiernené
tempo. Tri kilometre pred cieľom som znova zrýchlil a pokúsil

Dano na stupni víťazov

ŽKP: „Tvoje rozprávanie o behu a pretekoch, Dano, je poznamenané nevšedným nadšením a zápalom. Tomuto druhu športovania
si sa asi nadobro a nastálo upísal. Správne sa domnievam?“
„Áno. Behávať plánujem aj naďalej, aj v budúcnosti. Aj sám,
aj so svojou životnou partnerkou. Mám z toho skvelé pocity
a uspokojenie. Predo mnou sú výzvy do ďalšej práce na sebe
samom. Beh mi tak učaroval, že sa stal mojou každodennou
drogou. Ja sa behom jednoducho bavím, inak to nebude ani
do budúcna. Je to liek na všetky problémy, spôsob, ako sa „vyventilovať“, uvoľniť myseľ a psychiku. Užívam si každú sekundu
behu a samotnúokolitú krajinu, ktorou rekreačne alebo súťažne
bežím. Do budúcna plánujem zúčastniť sa nielen polmaratónu,
ale odskúšať si aj celúmaratónsku trať. Je to moja najväčšia vý-

BEH MU UČAROVAL
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nech ťa podporuje tvoje najbližšie okolie, aby si sa tešil stále lepším
športovým výsledkom a zážitkom. A nech je tvoje športovanie
príkladom a motiváciou pre mnohých mladých, mladších i starších,
ktorí takéto svoje životné uspokojenie a naplnenie života doposiaľ
nenašli. Môžu sa k tebe pridať?
„Môžu, samozrejme, že môžu! Potešilo by ma to, bol by
som veľmi rád. “
ŽKP: „Tak ti to prajem a ďakujem za rozhovor.“
				

Zhováral sa: Karol Dzugas

zva. Zatiaľ však budem trénovať na polmaratón,
aby sa mi podarilo dostať pod hranicu 1:30:00.
Potom uvidíme, čo ďalej. Teraz je ťažko hovoriť
o budúcnosti. Žijem prítomnosťou a riadim sa
tým, že si ju treba užívať naplno. Do budúceho
ročníka MMM mám naďalej vytýčený cieľ: pokoriťčas 1:30:00. “
ŽKP: „Tak ti v tom budem držať palce a myslím
si, že aj všetci obyvatelia našej obce, lebo jej robíš
dobré meno. Nech ti dobre slúži zdravie, Danko,

Príjemné a pokojné vianočné
a novoročné sviatky,
veselého Silvestra a šťastlivý
nový rok 2017 všetkým obyvateľom
obce a čitateľom nášho periodika
želajú
starostka obce
poslanci obecného zastupiteľstva
a redakčná rada ŽKP

Dano s číslom 104 na pretekoch v Nižnej Myšli obsadil 2. miesto

Po vianočnej akadémii s programom detí MŠ,
žiakov ZŠ, Súkromnej ZUŠ Vlada Železňáka
a speváčky Hanky Servickej s ľudovou hudbou Dribna,
príďte aj na novoročný koncert, ktorý sa uskutoční v našom
kostole Nanebovzatia Panny Márie v nedeľu 8. januára
o 14.00 hodine.
Vstup je, pochopiteľne, voľný.

Ì

Fašiangy nie sú tak ďaleko, aby sme už teraz nevedeli
termín 14. Polianskeho fašiangového plesu. Uskutoční
sa v sobotu 21.januára so vstupným 20 € na osobu.
Vstupenky sú v predpredaji na obecnom úrade
v stránkových hodinách.
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