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Od môjho
zvolenia a ná
stupu do funkcie starostky obce uplynuli
dva roky. Chcem vás preto, vážení občania,
poinformovať o činnostiach, ktoré sme spolu
s obecným zastupiteľstvom (OZ) za tú dobu
vykonali. V prvom rade bolo nutné čo naj
skôr oboznámiť sa so systémom fungovania
obecného úradu, zastupiteľstva, ZŠ a MŠ
a vykonať potrebné opatrenia. Prechod
na nové vedenie obce bol u nás neštandard
ný. K odovzdaniu agendy obecného úradu
zo strany bývalého starostu vôbec nedošlo.
Ani ustanovujúceho zasadnutia OZ sa
nezúčastnil. Samotné fungovanie obecného
úradu (OcÚ) bolo dovtedy skôr nedostatočné.
Za uplynulé dva roky bolo riadne zvo
laných a uskutočnených 19 zasadnutí OZ,
z ktorých sú v zmysle zákona zverejňované
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platné uznesenia a zápisnice. Teší ma záujem
občanov o verejný život a účasť na zasad
nutiach. Obecné zastupiteľstvo okrem iného
schválilo rozpočet obce, zvolilo hlavného
kontrolóra obce, 11 všeobecných záväzných
nariadení obce (VZN) a ďalšie dve miestne
právne normy.
Všetky VZN boli schválené v zmysle
zákonov a sú potrebné pre fungovanie
obce. Uznesenia OZ smerujú k zvýšeniu
bezpečnosti v obci, k zlepšovaniu informo
vanosti a spestreniu kultúrneho a športového
života. Úradné hodiny OcÚ som upravila
tak, aby úrad bol bližšie k občanovi. Aj
v nestránkových dňoch (utorok a štvrtok)
sú zamestnanci OcÚ k dispozícii občanom.
Kancelária starostky obce a prvého kon
taktu boli presťahované opäť na prízemie.
Predchádzalo tomu vypovedanie nájmu
k 31. 1. 2015 všeobecnej lekárke MUDr. Ja
rabákovej, ktorá mala v bezplatnom nájme
priestory na prízemí. Mala len niekoľko
zdravotných kariet (pacientov). Bolo nutné
stavebne uzavrieť vysekané ryhy v stenách
elektroinštaláciou v suteréne a na chodbe,
ktoré takto „krášlili“ vstup do obradnej siene
a zasadačky takmer 3 roky.

Jeden zo série leteckých záberov,
ktoré má obec z leta 2016

Číslo:

1

Všeobecne záväzné nariadenia obce
schválené v rokoch 2015–2016:
• VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
• VZN o úhradách a poplatkoch za služby
poskytované obcou
• VZN o podmienkach poskytovania do
tácií z prostriedkov obce
• VZN o určení výšky dotácie na finan
covanie záujmového vzdelávania
v Centrách voľného času mimo územia
obce
• VZN o určení školského obvodu ZŠ
• VZN o finančnom príspevku na stravo
vanie dôchodcov
• VZN o miestnom poplatku za komu
nálne a drobné stavebné odpady
• VZN o umiestňovaní volebných plagátov
• VZN o podmienkach predaja výrobkov
na trhových miestach
• VZN o správe a prevádzkovaní pohre
biska
• VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými od
padmi.
Ďalšie dve miestne právne normy:
• Zásady odmeňovania poslancov OZ
• Rokovací poriadok komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

(pokračovanie na s. 2)
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Pre zabezpečenie chodu obecného OcÚ boli zamestnaní občania
evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Boli umiestnení prostred
níctvom projektov zamestnanosti úradu práce. T. č. sú v stálom pra
covnom pomere zamestnané na OcÚ účtovníčka Dana Horváthová
a upratovačka Marta Hakeová, v MŠ riaditeľka Mgr. Adriana
Schmiedlová, učiteľka Jozefína Varšová a upratovačka Ľudmila
Palenčárová. Nová matrikárka Mgr. Eva Matiová pracuje na polo
vičný úväzok pre našu obec a spádové obce Sady nad Torysou, Nižnú
Hutku a Vyšnú Hutku. Za dva roky bolo na našom matričnom úrade
13 sobášov.
V obci vzrástol počet novostavieb a oprava už existujúcich domov.
Všetky stavebné práce podliehajú povoleniam v zmysle stavebného zá
kona a v súlade s Územným plánom obce. Stavebnú agendu pre našu
obec zabezpečuje po odbornej a administratívnej stránke Ing. Silvia
Sepešiová. Je našou zamestnankyňou prostredníctvom Spoločného
stavebného úradu Beniakovce, Kmeťova 20 v Košiciach. Stavebným
úradom je obec Košická Polianka zastúpená starostkou obce.

Školstvo

V roku 2012 bolo Ministerstvom školstva doporučené zrušiť výučbu
na II. stupni našej ZŠ z dôvodu rapídneho poklesu žiakov. Triedy
na II. stupni boli pospájané, čo bolo nezákonné. Po troch rokoch pre
hadzovania tohto „horúceho zemiaka“ medzi vedením obce a ZŠ sme
boli nútení pristúpiť k zrušeniu II. stupňa. Po personálnych výmenách
je t. č. riaditeľkou ZŠ Mgr. Eva Ferková. ZŠ je málotriednou školou
s 20 žiakmi na I. stupni.

Niektoré v bývalých tried ZŠ majú
účelové zameranie. Ako táto na zábere

Kultúra

V oblasti kultúry sa snažíme o rozvoj kultúrneho života v obci.
Obnovili sme tradíciu fašiangových plesov, akadémií ku Dňu matiek,
Mesiacu úcty k starším a vianočných akadémií. Sú organizované
na vysokej úrovni. Deň detí a Deň obce, Sv. Mikuláš a rozsvietenie
vianočného stromčeka pred KD sa stávajú miestom krásnych stretnutí.

Máme zámer na rozšírenie počtu miest v MŠ. Žiaľ, opäť sme sa
stretli s nedostatkami z minulosti. Obec v roku 2013 dala vypraco
vať projekt „Rozšírenie materskej školy“, ale „zabudla“ na príslušné
úrady zasielať údaje o počte nevybavených žiadostí na umiestnenie
detí v MŠ. Od roku 2011 do 2014 obec v rozpore so skutočnosťou
vykazovala 0 nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do MŠ,
tak potom načo projekt rozšírenia…? Napriek tomu sa budeme
uchádzať o prostriedky z fondov EÚ na premiestnenie a rozšírenie
MŠ do budovy ZŠ.

Šport

Už druhý rok je v telocvični ZŠ každý pondelok cvičenie zumby
a aerobiku pod vedením Renáty Horňákovej, čo sa teší veľkému
záujmu žien, dievčat a detičiek. Amatérski športovci si môžu počas
zimy zahrať stolný tenis vo vestibule KD denne od 1500 do 2000.
hodiny. Futbalové ihrisko a chátrajúcu šatňu (už viackrát horela)
sme prenajali agilnému kynologickému klubu vedenému Jozefom
Porubanom. Multifunkčné ihrisko je postačujúce na zápasy a turnaje
našich futbalistov.

Javisko vo vynovenej sále má
od minulého roka nový, belostný šat

Sála nášho kultúrneho stánku sa skrášlila. Ďakujem uchádzačom
o zamestnanie a zamestnancom OcÚ, ktorí sa podieľali na rekon
štrukcii javiska. Jeho vzhľad sa výrazne zmenil. Priestory viacúče
lovej budovy prešli nevyhnutnou údržbou – nové omietky, maľby,
nevyhnutné aj z hygienického hľadiska, výmena starej podlahy
javiska a pod. Taktiež sa konečne podarilo zrekonštruovať bočný
vchod do KD a obidva zadné vchody. Tieto práce boli realizované
z bežných prostriedkov obce.
Obnovili sme vydávanie periodika „Život Košickej Polianky“.
Za dva roky vyšlo 6 čísiel.

MFI slúži našim športovcom už ôsmy rok
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Nájomné zmluvy a úvery

Ďalším nedostatkom, ktorý nám zanechalo predchádzajúce vedenie, bolo nakladanie s majetkom obce, konkrétne s 8 suterénnymi
miestnosťami v KD s výmerou 540 m2. Hlavný kontrolór s vedením
obce zistil závažné nedostatky pri uzatváraní zmlúv na prenájom
a kúpnej zmluvy na odkúpenie zrekonštruovaných priestorov obcou,
neplnenie dohodnutých podmienok pri prenájme, ale aj pochybné
uzatváranie antidatovaných dodatkov k zmluvám. Jeden dodatok
k zmluve má napr. dátum uzatvorenia totožný s dátumom uzatvorenia samotnej zmluvy (!). Pri zmluvách a dodatkoch k nim bol
porušovaný zákon o povinnom zverejňovaní, čím niektoré z nich
nikdy nenadobudli právoplatnosť. To všetko vytvorilo neprehľadný
a nezákonný stav, ktorý sme chceli pokojne vyriešiť.

K uskutočneným rekonštrukčným prácam v údajnom objeme
23 690,40 € nie sú žiadne faktúry, ktoré by boli priebežne alebo
po skončení všetkých prác predložené obci. Nie sú ani v účtovníctve
podnikateľky-nájomníčky priestorov Marty Kondášovej, lebo ich ani
na opakované výzvy nevedela obci predložiť.
Nezávislý znalec vyčíslil hodnotu rekonštrukcie
kolkárne a súvisiacich priestorov podstatne
nižšie: na 8536 €. Obec mala záujem uzatvoriť
s p. Kondášovou kúpnu zmluvu na technické
zhodnotenie priestorov bowlingu podľa znaleckého posudku. Nepodarilo sa pre neochotu
druhej strany. Nespočetné rokovania obce s podnikateľkou od mája 2015 do mája 2016 však
neviedli k žiadnemu racionálnemu výsledku,
ktorý by bol prijateľný pre obe strany. Preto
bolo nutné riešiť majetkoprávny spor okolo
bowlingu a nesplnených pohľadávok súdnou
cestou. Žalobu podala obec Košická Polianka
proti podnikateľke, neskôr aj podnikateľka
voči obci. Súdne spory nie sú ukončené, preto
sa k nim nebudem bližšie vyjadrovať. Treba
si počkať. Potom zverejníme rozsudky súdnych
konaní. Ubezpečujem vás, že obec postupuje
v zmysle zákona a v záujme všetkých.

Obec mala k 31. 12. 2014 šesť úverov, všetkých vedených v Slovenskej sporiteľni, a. s. (SLSP) spolu vo výške 124 934 €, splátky činili
1775 € mesačne. Po intenzívnom rokovaní so SLSP sa nám podarilo
zjednotiť tieto úvery do jedného úveru. Od októbra 2015 má naša obec
jeden úver vo výške 109 253 € s mesačnou splátkou 1457 € do konca
roka 2021. K 31. 12. 2016 sme mali úverové zaťaženie 85 917 €.
Zjednotením nevýhodných úverov sme ročne obci ušetrili 3816 €.

Životné prostredie a odpady

Obec bola dvakrát úspešná v žiadosti o dotáciu na likvidáciu
nezákonne umiestneného odpadu vo svojom katastri. V roku 2015
sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 61 200 €.
S vlastnými zdrojmi 3060 € sme zlikvidovali mnohoročné skládky
v lokalitách pri Toryse, „Hľibokej dzere“, cintoríne a pri futbalovom
ihrisku. Vlani sme získali dotáciu vo výške 42 750 € a s vlastnými
zdrojmi 2250 € sme zlikvidovali ďalšiu skládku, ktorá „krášlila“
našu obec pri ceste do Vyšnej Hutky. Je mi veľmi ľúto, že niektorí
občania pokračujú vo svojich zlozvykoch a opäť vynášajú odpad aj
na tieto miesta, kde bol odstránený. Chcem ich upozorniť, že máme
nainštalované fotopasce a takíto občania budú riešení v priestupkovom konaní. Názor, aby skládky spratali tí podnikatelia, ktorí ho
tam roky vynášali aj za finančnú úhradu, je nereálny. Je nám jedno,
v akom prostredí žijeme ? Skládky sú zdrojom nákazy, znečisťovania
vodných zdrojov a následných civilizačných chorôb.
Chcem poprosiť, aby každý pestovateľ plodín a záhradkár mal
kompostovisko a takto likvidoval biologicky odpad. Obec aj 5krát
ročne vykonáva zber veľkorozmerných odpadov, pravidelne vykonáva elektrozber. V obci pribudli nádoby na triedený odpad. Prosím
vás, správajme sa tak, aby sme sa vyhli priestupkovým konaniam zo
strany životného prostredia.
Obec má zámer zriadiť zberný dvor v zmysle zákona o odpadoch.
V októbri sme požiadali o dotáciu na jeho výstavbu. Mal by byť
na mieste bývalej veľkej skládky pri Toryse pri vyhoretom včelíne.
Máme uzatvorenú zmluvu na odchyt túlavých zvierat. Už boli odchytené 3 psy na účet všetkých, lebo majitelia neboli stotožnení. Psy nie sú
utratené, sú umiestnené v útulku, kde im hľadajú vhodných majiteľov.

Investičné projekty

Obec má zámer vysporiadať vlastnícke vzťahy s vlastníkmi
pozemkov pod parkoviskom pri cesty k cintorínu. Pracuje na tom

Z výšky je Košická Polianka akási krajšia
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Nové, pevné mosty spájajú. Ak sa preťažením poškodia, začnú rozdeľovať. Nestane sa to isté aj nášmu cez Torysu, ako mostu cez Ružín?

JUDr. Čelinák. Zrezali sme staré orechy a ostatné dreviny, ktoré
ohrozovali pomníky a hrobové miesta na cintoríne. Budeme pokra
čovať v oplotení cintorína a výstavbe chodníkov a osvetlenia na ňom.
V obci svieti každé svetlo verejného osvetlenia. Vypínané sú na pár
hodín po polnoci. Postupne sú vymieňané za LED-žiarovky a LED
-svietidlá, ktoré majú nižšiu spotrebu oproti doterajším. Vymenili sme
10 starých vianočných osvetlení za 33 nových, menších, moderných
a hlavne úspornejších a postupne ich doplníme aj na ďalšie ulice.
Dodatočne sme vypracovali monitorovacie správy k projektom
„Revitalizácia centra obce“ a „Regenerujeme Košickú Polianku pre
všetkých“, pretože v rokoch 2011–2014 neboli o nich na príslušný
riadiaci orgán odovzdané povinné správy a hrozili nám finančné
postihy.
Počas dvoch rokov sme intenzívne pracovali na tvorbe dokumentu
„Zmeny a doplnky Územného plánu obce“, na ktorý sme v roku 2016
získali dotáciu 3600 € (pozn.:viac o tom na inom mieste). Obec má
obnovený projekt dopravného značenia. Na jar budú osadené nové
dopravné značky a po plošnej obnove asfaltových povrchov ciest aj
retardéry (spomaľovače). Miestne komunikácie neboli opravované asi
8 rokov. V posledných rokoch boli výtlky zasypávané vyfrézovaným

Plošné poškodenia ciest v našej obci sa dajú opraviť len plošným asfaltovaním najhorších úsekov

asfaltom a aspoň tak sme riešili zlú situáciu. Žiadam majiteľov
motorových vozidiel parkujúcich na chodníkoch a miestnych ko
munikáciách, aby parkovali vo svojich dvoroch a tým neporušovali
pravidlá cestnej premávky.
Pri nástupe do funkcie sme zistili, že obec je majiteľom mosta cez
Torysu, ktorý nás spája s Košicami-Krásnou. Bol postavený v roku
1969 a nikdy nebol rekonštruovaný. Po statickom posudku sme zistili,
že most je nutné opraviť, nakoľko piliere mosta sa postupne rozpadá
vajú. Obec nemá prostriedky na tak rozsiahlu opravu, preto budeme
žiadať o peniaze z eurofondov a hľadať aj iné zdroje. Na moste je
obmedzený pohyb nákladných áut. Dopravné značenie dopravcovia
nedodržiavajú a tým hrozí aj to, že most budeme nútení úplne, resp.
čiastočne uzatvoriť.
V decembri 2016 Ministerstvo vnútra SR rozhodlo o pridelení
dotácie na kamerový systém pre našu obec vo výške 10 tisíc €. Do
volím si pripomenúť, že kamerový systém, hoci starší, ale funkčný,
v našej obci bol. Ale pri zatepľovaní budovy obecného úradu zmizli
aj kamery, aj samotné zariadenie na nahrávanie… Verím, že re
alizáciou projektu „Zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenia ochrany
životného prostredia obce“ bude umožnené monitorovanie diania
v kľúčových lokalitách obce, bude mať odstrašujúci účinok pre poten
cionálnych páchateľov rôznych deliktov a priestupkov na verejnom,
ale aj na súkromnom majetku obyvateľov.
V týchto dňoch prebieha obnova projektovej dokumentácie „Kanalizácie obce Košická Polianka“, pretože do doterajších projektov neboli
zahrnuté nové lokality IBV. Taktiež sa budeme uchádzať o finančné
prostriedky z fondov EÚ. V prípade neúspešnosti sa budeme snažiť
vybudovať kanalizáciu postupne z prostriedkov Environfondu
na niekoľko etáp. Výstavbu vodovodu v našej obci má podľa dlho
dobého investičného plánu zabezpečiť Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s. Košice. Podľa prognóz a investičného plánu by mala
stavbu začať tohto roku po ukončení prác v Sadoch nad Torysou.
V našej obci máme televízny káblový rozvod (TKR) od roku 1992.
Päť rokov nebola vykonaná žiadna údržba prijímacej a distribučnej
techniky TKR, často dochádzalo k výpadkom. V závere roka 2016
sme pristúpili k rozsiahlej údržbe, k výmene hlavnej stanice TKR.
Už sme o tom podrobne písali v ŽKP č. 3/2016 a zmieňujeme sa
aj v tomto čísle.

Dobrovoľní hasiči

DHZ v našej obci dostal od MV SR hasičské auto IVECO Daily
a protipovodňový balíček v podobe prívesného vozíka s čerpadlami
a vybavením na zásahy pri povodniach. Prajem si, aby túto techniku
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využívali naši hasiči len na obecných akciách ako ukážku svojej práce
a pri svadbách svojich členov. Žiaľ, aj toto je len prianie! Realita
je taká, že od februára 2016, kedy sme dostali hasičské auto, muselo
vyraziť najmenej 15x k požiarom v obci, ale aj u susedov v Sadoch
nad Torysou. Naši šikovní chlapci – hasiči ukázali svoju zručnosť
aj pri zateplení strechy a drobných stavebných úpravách hasičskej
zbrojnice. Prostriedky poskytla obec z vlastných zdrojov vo výške asi
1000 €. Naša hasičská zbrojnica si žiada komplexnú rekonštrukciu.
Obec sa bude uchádzať o dotáciu na zateplenie a jej rozšírenie.
Pevné zdravie a porozumenie vám do druhého „polčasu“ volebného obdobia želá        Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka ZŠ bude: v piatok 7. apríla
od 1400 do 1730 a v sobotu 8. apríla od 900 do 1200 Príďte
s dieťaťom a nezabudnite na jeho rodný list, kartičku poistenca a svoj OP.

ROZHOVOR O KÁBLOVKE
s Ing. Miroslavom Kerpčarom konateľom firmy Kero, s. r. o.,
ktorá zabezpečuje distribúciu televíznych signálov v televíznom
káblovom rozvode v našej obci

OBNOVENÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Nový rok 2017 priniesol novinky aj do našej základnej školy. Panie
učiteľky spoločne so zamestnancami školy a obecného úradu pripravili počas vianočných prázdnin prekvapenie pre deti, ale aj pre
všetkých obecných stravníkov. S renováciami v našej škole sme začali
už v roku 2016, kedy sme zrenovovali pre deti jednu z tried na Ateliér.
Tentokrát sme sa rozhodli pre „prerábku“
jedálne. Prinášame
zopár záberov, ako to
počas práce vyzeralo. Samozrejme dvere
našej školy sú pre Vás
otvorené. Vidieť túto
krásu na vlastné oči
určite stojí zato. Všetci ste vítaní!
V peknej jedálni aj lepšie chutí
Text a foto:
Mgr. Eva Ferková

Hlavná stanica celoobecnej káblovky. Z nej sa TV-programy zachytené parabolami a anténami prenášajú podzemnými káblami do našich
televízorov			    Foto: Katarína Horváthová

ŽKP: Pán Ing. Kerpčar, v decembri m. r. sa začalo s rekonštrukciou
hlavnej stanice (HS) televízneho káblového rozvodu (TKR) v našej
obci. Vyvolal to technický pokrok v tejto oblasti a zmena vysielacích
parametrov šírenia TV-programov. Čo sa v tejto súvislosti zmenilo
v HS v obci KP?
Ing. Kerpčar: Niektoré programy v pôvodnom analógovom šírení
skončili, ale nahradilo ich vysielanie v digitále a vo vysokom rozlíšení,
pričom pribudli aj ďalšie programy.
ŽKP: Čo sa ešte žiada urobiť pre zlepšenie príjmu a distribúcie
programov do televízorov v našich zapojených domácnostiach ? Niektoré z programov sprevádza tzv. chvíľkové „sekanie“ obrazu a zvuku,
ktoré sa nepravidelne opakuje, alebo sa objavujú niekoľkosekundové
„mŕtvolky“, čiže zastavenie sa obrazu a výpadok zvuku. A do tretice:
úroveň hlasitosti zvuku je pri jednotlivých programoch rozdielna,
pri niektorých je vysoká (napr. Markíza, DOMA, JOJ), pri iných nízka
(napr. TA3, STV1). Pre prehliadaní programov to pôsobí dosť rušivo…
Ing. Kerpčar: V súčasnosti dochádza u poskytovateľa programov
na satelitnej platforme Skylink k veľkým presunom a obmedzeniam
šírenia pôvodne českých programov pre slovenských divákov, napr.
PRIMA, NOVA. Tieto zmeny sprevádzajú aj dosť problematické
a chybné autorizácie dekódovacích kariet, pričom sa množstvo
porúch musí riešiť individuálne. Čo sa týka hlasitosti, tak ďakujeme
za upozornenie, pri programoch vysielaných v analógovej forme to
nastavíme a vyrovnáme. Čo sa týka digitálneho vysielania, tam sme
čiastočne obmedzení vysielateľom Skylink, kde sú programy takto
nastavené. Ale aj tu sa budeme snažiť o vylepšenie a nastavenie
v rámci technických možností.
ŽKP: Ktoré televízne programy sú v tomto čase v našom TKR?
Ing. Kerpčar: Programová ponuka je zatiaľ predmetom finalizácie
a aj jednania s predstaviteľmi obce, pretože je to aj otázka finančná.
Nerád by som poskytoval zoznam, ktorý by už nemusel platiť v čase
distribúcie vašich obecných novín. V každom prípade je však podstatne
vyššia, ako bola pred rekonštrukciou. Predpokladám, že po vzájomnej
dohode bude spísaný zoznam staníc a následne aj zverejnený.
ŽKP: Sú v našom TKR šírené aj rozhlasové stanice ? Ktoré ?
Ing. Kerpčar: Šírenie rozhlasových kanálov v pásme FM už nie je
v súčasnom stave možné. V krátkom čase budú do digitálneho vysielania pridané niektoré rádia, ktoré však bude možné počúvať len cez
TV prijímače.

ŽKP: Čo by ste chceli doplniť na záver?
Ing. Kerpčar: V tomto čase dochádza k dosť dramatickým zmenám
vo vysielaní kablových operátorov. Tieto zmeny sú výrazné a hlavne
so zlým dopadom na koncového zákazníka. Z ponuky sme boli nútení
odstrániť niektoré české programy (pod hrozbou vysokých sankcií)
a budúcich nasledovať ďalšie. Na dôvažok toho všetkého prišla TV
Markíza s požiadavkou spoplatnenia vysielania jej programov Markíza, Dajto a DOMA. Čiže výsledkom pre zákazníka v prípade Markízy
už nebudú iba otravné reklamy, ale aj platenie za nich, zníženie
programovej ponuky a ešte aj hroziace navýšenie ceny za tieto služby
s možným navýšením aj o niekoľko eur.
Táto požiadavka spoplatnenia vysielania tzv. komerčných staníc
zrejme nie je posledná a my len musíme čakať,čo nám ostatné televízie pripravia.
ŽKP: Ďakujeme za rozhovor!
Zhováral sa: Karol Dzugas

NEBUĎTE DÔVERČIVÍ!
Množiace sa prípady podvedenia a okradnutia dôchodcov,
často o celoživotné úspory, velia: „Nepúšťajte si do domu cudzie osoby ! Nedávajte im žiadne peniaze, nepodpisujte žiadne „výhodné“ zmluvy !“ Príchod podozrivých osôb oznámte
telefonicky svojím najbližším, susedom, prípadne obecnému
úradu. Len tak sa vyhnete krutým nepríjemnostiam, často
i zraneniam od nemilosrdných zlodejov a surovcov. (OcÚ)
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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
„PREKOPANÝ“

Výrez z výkresovej časti dokumentu Zmeny a doplnky
Územného plánu obce schváleného v januári t. r.

Komplexným strategickým plánovacím dokumentom obce na ča-

sový horizont až 30 rokov je Územný plán obce. – Nech vás,
vážení občania táto veta neodradí od ďalšieho čítania tohto
článku. Ak sa vám zdá byť veľmi oficiálna a „premúdra“, tak si
to povieme jednoducho, „po lopate“: Každá obec (a mesto) má
mať na dlhšiu dobu jasné, čo a kde bude budovať, obnovovať,
búrať a rozširovať. Myslí sa tým všetko: rodinné domy, cesty,
parkoviská, obchody, športoviská, zberné dvory… Takýto plán
rozvoja obce bol vyhotovený v rokoch 2007–2009 pod názvom
Územný plán obce Košická Polianka. Jeho hlavnými časťami
bolo šesť stavebných obvodov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV), t. j. pre rodinné domy a cesty k nim. Tri obvody
boli plánované v zastavanej časti obce a tri v jej extraviláne.
V rokoch 2010–2016 však nedošlo k otvoreniu ani jedného
z týchto obvodov pre IBV. Najdostupnejší z nich v intraviláne
bol z obidvoch strán možnej ulice zablokovaný postavením
domov a tým sa znemožnilo prepojenie na jestvujúce cesty,
v ktorých sú všetky potrebné inžinierske siete. Prístup miestnou komunikáciou bude možný už iba ak zo „Strednej ulice“.
Zrejme z viac-menej individuálnych záujmov zvýšiť počet
stavebných obvodov pre IBV v miestach vlastníctva parciel neobrábanej poľnohospodárskej pôdy skrsla myšlienka platný, iba
niekoľkoročný Územný plán obce zmeniť. Takouto možnosťou
je vypracovanie a schválenie dokumentu, ktorým je „Zmeny
a doplnky Územného plánu obce“ (ďalej len „ZaD ÚP“). Predchádzajúce vedenie obce sa k tomu odhodlalo koncom roka
2013. Nie však s dostatočnou informovanosťou a transparentne, skôr naopak. Na predloženie návrhov na zmeny a doplnky
bola lehota len niekoľko dní, a to ešte k požiadavkám bolo
potrebné „…doplniť podklady a informácie, tak, aby mohli
byť využité pri spracovaní zmien a doplnkov územného plánu
obce.“ Zámer sa nepodaril, lebo tvorba takéhoto dokumentu
je zložitý a časovo náročný proces.
DO TVORBY SA MOHOL ZAPOJIŤ KAŽDÝ
Po komunálnych voľbách v roku 2014 sa veci chopilo nové
vedenie obce. Spustilo procesy smerujúce k serióznemu
spracovaniu ZaD ÚP. Bolo to už v polovici januára 2015. Bol
zverejnený zámer na zmeny a doplnenia platného ÚP obce
s možnosťou predkladania návrhov z radov občanov, zadefinovali sa aj vlastné návrhy obce. Uskutočnilo sa viacero
verejných zhromaždení s prerokovaním zaslaných a podaných
návrhov. Zhromaždenia prebiehali intenzívne po celý rok
2015. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva s prítomnosťou
navrhovateľov sa každý podaný návrh prehodnotil a odporučil
alebo neodporučil zapracovať do dokumentu ZaD ÚP. Schválené návrhy boli zapracované spracovateľom do textových
a grafických výstupov a boli (a sú) zverejnené na webstránke
obce. Prístupné boli aj v tlačenej podobe na obecnom úrade.
Stanoveným spôsobom sa k nim záväzne vyjadrili všetky zainteresované štátne úrady (jednotlivé odbory miestnej štátnej
správy, hygienici, požiarnici, ochranári, pamiatkari atď. a správcovia sietí, t. j. ciest, vodných tokov, vodovodov, plynovodov,
elektrovodov, budúceho teplovodu s termálnou vodou atď.

atď.). Navrhovať a pripomienkovať mohol každý občan obce,
ako aj hospodárske a ostatné organizácie v obci.
Čistopis dokumentu Zmeny a doplnky Územného plánu
obce Košická Polianka bol schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 31. januára 2017, a to formou Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2017. VZN bolo 1. februára zverejnené v Úradnej tabuli obce Košická Polianka a na webstránke
obce a nadobudlo účinnosť po 15 dňoch, čiže 16. februára.
Dokumentom ZaD ÚP bol zrušený stavebný obvod v lokalite býv. veľkochovu ošípaných. Tam bolo schválené územie
na ekologicky nezávadnú výrobu. Ostatné stavebné obvody sa
nezmenili, len boli spresnené. Od spriamenia toku Torysy bolo
taktiež upustené a pribudlo miesto na zberný dvor a obecné
kompostovisko v juhozápadnej časti obce. Všetko ostatné
s podrobnosťami si môžete prehliadnuť na webstránke www.
kosickapolianka.sk – Dokumenty – Územný plán alebo v stránkových dňoch a hodinách na obecnom úrade.
(Karol Dzugas)
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
i nf o r mu j e
				
Obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcich
mesiacoch prijalo tieto uznesenia:
vzalo na vedomie

• Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu ZaDÚP obce Košická Polianka,
• udelenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva za rok
2016 vo výške 300 € zástupcovi starostky obce, 250 € ostatným
poslancom a odmenu vo výške 30 % mzdy za obdobie od 1. 1.
do 31. 12. 2016 na základe Zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce hlavnému kontrolórovi
obce Ing. Ľudovítovi Priesterovi,
zvolilo

• vzdanie sa mandátu poslanca OZ Ing. Radka Bodu a zánik jeho
funkcie predsedu komisie finančnej, pre rozpočet a správu
majetku a člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
• Správu o prerokovaní návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu (ďalej len „ZaDÚP“) obce Košická Polianka
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovania obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona
Ing. arch. Ľuboslavou Vlčkovou (reg. č. 278),
• výsledok preskúmania dokumentu ZaDÚP obce Košická Polianka Okresným úradom v Košiciach, odboru výstavby a bytovej
politiky podľa § 25 stavebného zákona,
• sťažnosť p. Ľubomíra Štefka zo dňa 16. 8. 2016,

• Miroslava Domonkoša za predsedu komisie finančnej, pre
rozpočet, správu majetku, výstavby, územného plánovania a ŽP,

súhlasilo

ustanovilo

1. s realizáciou investičných akcií vo výške max. do 60.000 €:
a) Premiestnenie MŠ do budovy ZŠ vo výške 51928,09 €, financované sumou 49.096,41 € z kapitálových výdavkov obce
(úver) a vo výške 2831,68 € z bežných príjmov obce,
b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 29952,00 €,
financovaná vo výške 19048,41 € z prídelu do rezervného
fondu za r. 2015 a vo výške 10.903,59 € z úveru,
2. s prijatím úveru od Slovenskej sporiteľne (SLSP) vo výške max.
do 60.000 €, na financovanie kapitálových výdavkov obce (ďalej
len „Úver“)s podpisom bianko zmenky, ako zabezpečenia Úveru, prípadne s ďalším zabezpečením Úveru podľa požiadaviek
sporiteľne,
• s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania
návrhu dokumentu ZaDÚP obce Košická Polianka podľa § 22
stavebného zákona,

• starostku obce, aby uzatvorila so SLSP zmluvu o Úvere a ďalšiu
zmluvnú dokumentáciu a vykonávala všetky úkony súvisiace
s Úverom a jeho zabezpečením.

konštatovalo
• zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca OZ Ing. Františka Kondáša,
schválilo
• zlúčenie komisie finančnej, pre rozpočet a správu majetku
a komisie výstavby, územného plánovania a ŽP,
• použitie prídelu do rezervného fondu vo výške 19.048,41 €
z prebytku rozpočtovaného hospodárenia za r. 2015 na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave,
• predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy MV SR ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, kód
OPLZ-PO6-SC611-2017-1, prioritná os 6, špecifický cieľ 6.1.1,
so zameraním na vybudovanie, resp. dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácie
sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky,
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
uvedeného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP,
• doplnenie športových akcií na rok 2017 o Košickopoliansku
desiatku (beh)
• Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Košická Polianka
spracovaného autorizovanou architektkou Ing. arch. Marianou
Šimkovou,

uložilo
• označiť dokumentáciu ZaDÚP obce Košická Polianka schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 stavebného zákona,
• vyhotoviť o obsahu dokumentu ZaDÚP obce Košická Polianka
registračný list v zmysle § 28 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
• uložiť dokumentáciu ZaDÚP obce Košická Polianka na stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby
a bytovej politiky v zmysle § 28 stavebného zákona,

O VODE A ŽIVOTE
Zamyslenie sa k Svetovému dňu vody

Pôvod života je vo
vode – podľa vedy
i Biblie. Našu planétu
Zem tvoria z dvoch
tretín oceány a moria. Z obežných dráh vesmírnych lodí a umelých satelitov sa
javia ako veľké modré plochy. Preto sa Zemi hovorí modrá
planéta. Pevniny kontinentov sú posiate hladinami jazier
a plies a popretkávané stužkami riek a potokov. Obidva póly
planéty obdarenej životom prikrývajú belostné čiapky snehu
a ľadovcov. A to je vlastne tiež voda. Od rovníka až k pólom
Zeme, vo vode, na zemi i vo vzduchu prekypuje život v nespočetných formách a podobách. Rieky na súši sú akoby tepnami
a žilami, potoky vlásočnicami živých tiel. Podzemie nám chráni
(často pred nami samotnými) naše zásobárne pitnej vody.
Mraky z vodných pár sú nám štítom pred slnečnou páľavou
a nebezpečným vesmírnym žiarením. Dažde zavlažujú pevninu
a napájajú ríšu flóry na nej. A živia všetku zver a živočíšstvo.
Človek nie je výnimkou, aj keď ich kráľom.
Bez vody by život na Zemi nevznikol a ani sa neudržal. Čím je
pre človeka a vyššie organizmy krv, tým je pre zemeguľu voda.
Oceány a moria, jazerá a rieky, potôčiky a studničky slúžia nie
iba ľuďom, ale celému ekosystému, rastlinstvu a živočíšstvu.
Nie iba slúžia, ale ich život podmieňujú. Preto si musíme všetci
vodu vážiť. Vážiť a chrániť. Nie iba príležitostne, keď nám to
každoročne pripomenie 22. marec – Svetový deň vody. Lež
nepretržite, 365 dní v roku. 		
Karol Dzugas
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Začala rozpačito. V decembri temer bez vločky snehu. Na Vianoce,
Silvestra i Nový rok bez zimnej idylky.
Ale potom, pred Tromi kráľmi, už prišla
s dvojcifernými mrazmi aj počas dňa.
Vzápätí otvorila svoju snehovú komoru
a opakovane nás zasypala. Výdatne,
ako už dávno nie. Deťom priniesla
radosti, vedeniu obce a vodičom starosti, vtáčikom a lesnej zveri núdzu. Až
koncom februára potichu odišla, asi
niekam do Škandinávie. Zostalo nám
z nej mnoho záberov.
(kdz)

Podoby ZimY 2017
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Foto: Lucia Galdunová, Daniel Kollár, Silvia Servanská,
Eva Ferková, Karol Dzugas
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Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ

december
Andrej Lörinc, č. d. 156
Balázs, č. d. 42 (meno k uzávierke neurčené)

SVOJE „ÁNO“
SI POVEDALI
4. 6. 2016
Monika Mrasková, č. d. 79
Tomáš Filippi, Česká republika

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Menhard Janočko, č. d. 228,*1943, +6. 1. 2017
Imrich Palenčár, č. d. 116, *1933, +14. 1. 2017
Mária Horňáková, č. d. 96, *1914, +27. 2. 2017
Verona Bottová, č. d. 82,, *1924, +2. 3. 2017

Nie je známe z matriky a histórie našej obce, aby sa niekto z jej obyvateľov dožil vyššieho
veku, ako Mária Horňáková, rod. Hintošová (1914 – 2017).
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. Pri matričných udalostiach, ktoré sa stali v cudzine,
informáciu môžeme zverejniť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie o zápise z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR. Mgr. Eva Matiová, matriárka

MENHARD JANOČKO
(*1943, +2017)

DAL OBCI NIE IBA
KULTÚRNY DOM
Narodil sa vo vtedajšej obci Polianka. (Súčasný názov
Košická Polianka je
od roku 1949.) Ešte v útlom veku sa
rodina odsťahovala do Chebu v západočeskom kraji vtedajšieho Českoslovenka.
V Čechách sa vyučil za stolára. Po 2-ročnej základnej vojenskej službe sa presťahoval s rodičmi do Košickej Polianky.
V roku 1966 oženil s Regínou Mrázkovou,
s ktorou vychovali 3 deti.
Vo voľbách do národných výborov
v roku 1971 bol zvolený za predsedu
Miestneho národného výboru (MNV ).
Už v roku 1972 sa v obci pristúpilo k výstavbe kultúrneho domu (KD)
ako viacúčelovej budovy pre osvetovú
činnosť a MNV. V tom období sa budovalo svojpomocne v tzv. „Akcii Z“.
Išlo o spôsob, pri ktorom štát poskytol
obciam finančné prostriedky a stavebné
práce vykonávali občania ako dobrovoľní
brigádnici. Úlohou MNV bolo organizovať obyvateľstvo na brigády a využiť pri
nich všetky miestne zdroje – techniku,
drobné prevádzkarne a pod. Menhard
Janočko sa od samého začiatku prejavil
ako veľmi schopný organizátor. Úzko
spolupracoval pri tom s vtedajším mladým pánom farárom Kačmárikom. Vďaka
spoločnej organizátorskej a agitačnej
práci obidvoch predstaviteľov obce sa
brigád na stavbe KD zúčastnilo v niektoré
dni aj sto brigádnikov. Tento brigádnický
zápal bol využitý aj pri výstavbe školskej

dielne ako prístavby k budove základnej
školy v rokoch 1973–1974. Pod vedením
predsedu MNV Menharda Janočku boli
počas dvoch, vtedy 5-ročných funkčných období, uskutočnené vďaka jeho
osobnému nasadeniu okrem KD tieto
investičné akcie:
• výstavba bytovky pre učiteľov, č. d. 79,
• výstavba 12-bytovky, č. d. 219,
• regulácia miestneho potoka,
• rekonštrukcia učiteľského bytu
v dome č. 28, v ktorom bola zriadená
dvojtriedna materská škola (ako MŠ
slúžila až do roku 2006),
• vybudovanie dreveného obchodného
stánku pri hasičskej zbrojnici,
• rozšírenie elektrickej NN-siete z obce
k samote Juhásovci,
• výstavba predajne potravín a pohostinstva v „Akcii Z“, ukončenej v roku
1982.
Ako predseda MNV M. Janočko sa
podieľal na zriadení a činnosti pridruženej výroby – prevádzkarne s hlavnou

Z výstavby KD pred 44 rokmi

činnosťou doprava a stavebníctvo. To
bolo prínosom pre obec z hľadiska zamestnanosti, finančnej stránky a ako
služba pre obyvateľov. Išlo o prepravu
materiálov pri všetkých obecných investičných a zveľaďovacích akciách, ale aj
pri výstavbe rodinných domov občanov.
Za jeho pôsobenia bol v obci v roku 1976
zriadený matričný úrad s pôsobnosťou pre
pridružené obce Sady nad Torysou, Vyšná
Hutka a Nižná Hutka.    Karol Dzugas

Predseda MNV Menhard Janočko ako sobášiaci. Na zábere sú ešte: externý recitátor (vľavo), člen
ZPOZ Ladislav Semanenko a matrikárka a dlhodobá pracovníčka MNV (v rokoch 1971–1989)
Mária Mrásková (Čitbajová)
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Kultúrno-spoločensk ý spravodaj

PÔSOBIVÉ VIANOČNÉ OBDOBIE
Spevácky zbor sv. Lucie z Košíc

Speváčikovia z materskej školy boli na zjedenie

Speváčka Hana Servická s Ľudovou hudbou Dribna boli zlatým klincom
programu	                Foto: Michal Obšatník

Rozprávkový karneval

Našinec Imrich Oravec ako
fujarista		      Foto: kdz

Neobyčajne pôsobivo začalo a bolo ukončené vianočné obdobie v našej obci. Sviatočnú atmosféru navodili na vianočnej
akadémii v sále kultúrneho domu roztomilé vystúpenia detí
z MŠ a žiaci ZŠ. Ich program umocnila speváčka ľudových
a duchovných piesní Hanka Servická v sprievode Ľudovej hudby
Dribna z Prešova (rusínske slovo dribna = drobná). Speváčka
zaujala nie iba vianočnými, ľudovými a rusínskymi pesničkami,
ale aj úprimným a precíteným sprievodným slovom. Očarilo nás
aj muzikantské a spevácke trio zložené z manželov Ivana a Ján
Janičkovci (husle, heligónka) a do tretice s MartinomOravcom
(basička). Záver najkrajšieho obdobia roka bol v kostole Nanebovzatia Panny Márie v nedeľu po Troch kráľoch a zavŕšil ho
Zbor sv. Cecílie z Košíc. So zborom spoluúčinkoval našinec, folklorista Imrich Oravec, ktorý prekvapil všetkých zúčastnených
sólovým spevom kolied a hrou na pastierske píšťaly a fujaru.
Karol Dzugas

Fašiangové obdobie je plné rôznych zábavných akcií. Pre
dospelých sú to plesy, pre menších karnevaly. My sme jeden
taký mali – a dokonca „Rozprávkový“. Na chodbe školy sa
stretli bosorky, princezné, policajt, Spiderman, Barbie, Minnie
a iné. Sprevádzali ich panie učiteľky zo ZŠ ako „Tri prasiatka“ !

Zazreli sme pobehovať aj Iron Mana, Snehulienku, Nástenku
ale aj Elzu Arendelskú. Tieto rozprávkové bytosti sprevádzali
pani učiteľky z MŠ ako „Myška a zajačik“. Náš „Rozprávkový
karneval“ dopadol výborne. Prišli aj rodičia, ktorí v ten deň
mohli. Nevedeli sme rozhodnúť, ktorá je tá najkrajšia, a tak
sme diplomom odmenili všetky. Opäť to bola akcia s MŠ, ktorá
dopadla výborne. Tešíme sa na ďalší ročník ! Mgr. Eva Ferková

O čom si asi tak hrkútajú?

Záber na pamiatku zo spoločného karnevalu ZŠ a MŠ
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14. FAŠIANGOVÝ PLES
OBCE KOŠICKÁ POLIANKA

Úderom na gong otvára starostka obce 14.fašiangový ples

Tretia januárová sobota patrila v našej obci fašiangovému
plesu, ktorý si píše svoju 14. ročnú históriu. Obdobie od Nového
roka do Popolcovej stredy je na spoločenskú zábavu vyhradené
už hádam niekoľko storočí.
V spomínanú sobotu sa v slávnostne vyzdobenej sále stretlo
pri dobrej hudbe a kultúrno-spoločenskom programe poldruha
stovky účastníkov z obce a okolia. Do tanca i na počúvanie
hrala a spievala hudobná skupina AVANTI od Bardejova. Oči
na pozeranie a dlane na tlieskanie všetkých prítomných „zamestnali“ vystúpenia tanečníc z multižánrovej zložky Grimmy Dance
Company z Prešova. Plesu nechýbali chutné jedlá a bohatá tombola.               (KDz, foto na strane Michal Obšatník)

Tanečnice z Grimmy Dance Company

SPONZORI 14. FAŠIANGOVÉHO PLESU
OBCE KOŠICKÁ POLIANKA:

starostka obce Mgr. Marta Petrilová a poslanci Ing. Radko
Boda a Adriana Behúnová, Miroslav Domonkoš, Mgr. Jozef
Košč, Róbert Papáč, Patrik Sudzina, Agentúra Galaxy
Košická Polianka, KUDROČ-TRANS Košice-Krásna,
MARBUKošice, AGRO Polianka, Kozia farma Hatalov
dvor Košická Polianka, Poľnohospodárske družstvo Paňovce,
KOSIT Košice, EGGRO FARM Ing. Róbert Göbl
Medzev, farma Košická Polianka, Ivan Borecký – Autoservis
Zdoba, SBB TechByster, Ing. Stanislav Béreš z Bystera,

Z losovania tombolových cien plesu

VillaRegia Reštaurácia Košice, Martin Jankal – Hakos
Gelnica, Vladimír Jánoš – REHAP Gelnica, Mgr. Adriana
Schmiedlová, riaditeľka MŠ, KOBRES Košice, ZBEREKO,
Košice, Košická stavebná Košice, ELMARK Polianka,
OPTIMA Košice, JANETTE svadobný salón Košice, Lenka
Sudzinová – kadernícke služby Košická Polianka a Ing. Ján
Chudý SATICH Košice.
Vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na 14. Fašiangovom plese obce Košická Polianka, za finančnú či materiálnu
pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení podujatia.
Prajem všetkým veľa úspechov v osobnom živote i v podnikaní
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
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TO TU EŠTE NEBOLO
Zabíjačka na školskom dvore!

Súčasťou života našich slovenských obcí v období zimy,
osobitne počas fašiangov, boli domáce zabíjačky. Robili sa
v každom dvore. V ostatných desaťročiach sa z nich temer
úplne vytratili. Najmladšia generácia ich už ani nepozná.
„Domáce“ klobásky, jaterničky, škvarky, slaninu, tlačenku
a ďalšie pochúťky z bravčového mäsa majú v každom markete
i predajni mäsa. Atmosféra domácich zabíjačiek v súčasných
obciach chýba.
Uvedomili si to mnohé obecné samosprávy. Začali z nostalgie
a niekde súčasne aj z recesie organizovať pre verejnosť obecné
„domáce zabíjačky“. V našej obci ju starostka obce s poslancami
obecného zastupiteľstva „narafičili“ na záver tohtoročných fašiangov, na sobotu 25. februára. A spojili ju s premiérou obnovenej
ženskej speváckej skupiny „Poľančanka“. Do príprav a realizácie
boli pod vedením starostky obce zahrnutí všetci poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu, naši dobrovoľní
hasiči, učitelia a viacerí ochotní z radov občanov. So zabíjačkou
začali už deň vopred, v piatok, aby počas tej skutočnej sobotnej
zabíjačky mali už čosi „pod zub“ pre hostí a návštevníkov. Chutnými „majošmi“ – jaternicami zapratali tri veľké stoly. Vznikli
pod dohľadom mäsiara Mikuláša Behúna zo „Siplaka“ a rukami
takto dovolenkujúcej poslankyne a štyroch poslancov.
V sobotu si zobral zabíjačku na povel skúsený domáci mäsiar
Bartolomej Mrázko mladší. Na školskom dvore zadymyli ohne
pod veľkým kotlom a v paráku s vodou. Za výdatnej poslaneckej
a hasičskej pomoci sa začala zabíjačka odznova. Od opálenia srsti
160 kilového „prasiatka“ propánbutánovým horákom – ako to

bolo v tomto kraji zvykom – vybratia vnútorností, rozpoltenia až
po úplné rozobratie a opätovnú prípravu zabíjačkových dobrôt.
Ich prípravu si vzal na starosť poslanec-kuchár Róbert Papáč.
„Prišli sme ‚na výzvedy‘, lebo uvažujeme aj my v Belži o takejto zabíjačke“ – prezradil bez okolkov belžiansky starosta
Ondrej Pravda. V dvojici s jedným z tamojších poslancov prišli
do areálu školy v tú sobotu medzi prvými. „Máte to tu skvele
sústredené: kultúrny dom, materská škola, škola, multifunkčné ihrisko a medzi nimi ešte takýto školský dvor. To sa vám
tu robí!“ – uznanlivo skonštatoval poslanec Igor z najmenšej
členskej obce nášho mikroregiónu. Neprotestoval som. Len
som uviedol, že tu usporadúvame aj Dni obce, minifutbalové
turnaje a podobné akcie po celý rok. O chvíľu v sále KD pri
„koštovke“ jaterníc a škvariek z predchádzajúceho dňa naši
belžanskí hostia nevedeli, čo skôr: či chváliť chutné jedlo, či
krásnu priestrannú a vynovenú sálu. My domáci si toto všetko
už ani neuvedomujeme…

Aperitívom pred ochutnávkou zabíjačkových pochúťok bolo vystúpenie
speváckej skupiny Poľančanka obnovenej po štvrťstoročí

Z atmosféry prvej obecnej zabíjačky v areáli našej ZŠ

Široká verejnosť bola pozvaná na ochutnávku zabíjačkových
špecialít do sály KD na pravé sobotné poludnie. „Aperitívom“
bolo pre všetkých (čo prišli včas) vystúpenie obnovenej ženskej
speváckej skupiny „Poľančanka“ v doprovode harmoniky. Kroj
„Poľančanky“ si obliekla a do jej radov sa príkladne zaradila aj
starostka obce. Zabíjačkové jedlá dopĺňali „krepľe“, čiže typické fašiangové jedlo šišky s džemom. Vône a chute sa miešali
s hudbou a družnou vravou. A bolo aj čím zapiť. Degustačné
odpoludnie dopĺňala tombola. Symbolické jedno euro bolo aj
vstupným, aj lístkom do tomboly. Okrem tradičných cien boli
medzi výhrami aj „štylizované ceny“: balíčky zabíjačkových
výrobkov, ale i celé časti čerstvého mäsa – rebro, pliecko, stehno,
karé, krkovička… Výhercovia sa im neopísateľne tešili. Bolo to
niečo nové, nevídané. Súčasne to bolo nevypovedaným prísľubom, že po tohtoročnej premiére si na budúce fašiangy urobíme
ešte „vymakanejšiu“ reprízu obecnej zabíjačky.
A EŠTE DOVETOK: veľká vďaka a uznanie všetkým aktérom
a nápomocným za tohtoročnú obecnú zabíjačku. Mnohí z nich
sa počas dvoch dní vyšťavili až do úmoru. A obnovenej „Poľančanke“ poprajme mnoho chuti do nácvikov a zdaru pri ďalších
vystúpeniach. Už teraz sa môžeme na nich tešiť.        Text a foto: kdz
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O ČOM SA PÍSALO
V ŽKP pred 30 rokmi
Vážení čitatelia, ani v tomto čísle nevynecháme možnosť na chvíľu sa vrátiť
do obdobia pred 30 rokmi. Mladým súčasníkom je to na poznanie, vám starším
na zaspomínanie. Dnes nám autentické články zo „Života Košickej Polianky“ (ŽKP)
priblížia aktivity, s akými sa v súčasnosti v takejto podobe už nestretávame. Články
dopĺňame o zábery, ktoré v tom čase nebolo možné v našich obecných novinách
uverejniť, lebo boli rozmnožované cyklostylom. Bola to technika, pri ktorej sa
tlačili len texty naklepané písacím strojom bez pásky na jemné blany. Tie sa potom vkladali do tlačiarenskej rotačky. To neumožňovalo publikovať žiadne, ani
čiernobiele zábery. V apríli 1987 vo vtedajšom dvojmesačníku ŽKP č. 1/1987 stálo:

CELOKRAJSKÁ DOBROVOĽNÁ
PRACOVNÁ SMENA
je v tomto roku vyhlásená krajskými
orgánmi na sobotu 11. apríla. Tak, ako
inde, aj v našej obci bude smena zameraná na plnenie úloh plánu v n. p. Agrokomplex, na urýchlenie postupu jarných
prác a na zveľaďovanie životného prostredia. MNV vyzýva všetkých občanov
na aktívnu účasť na pracovnej smene !
Okrem zveľaďovacích prác pri čistení
verejných priestranstiev, záhradiek,
záhrad a vyrovnávaní ciest po prekopávkach plynofikácie orežte konáre stromov
pod elektrickým, telefónnym vedením sa
pod vedením miestneho rozhlasu, aby
opätovne nedochádzalo k poruchám.“
			
ŽKP

to, čo sme si predsavzali, naši občania
pokračovali vo zveľaďovacích prácach
aj v dňoch po smene – po 11.apríli. K to-

muto úsiliu najviac prispeli žiaci našej ZŠ,
ktorí upravili nielen školský areál, ale aj
verejné priestory. Uznanie patrí aj členom niektorých organizácií NF, ktorí sa
smeny organizovane zúčastnili – predovšetkým ZPO, zväzarmovci, turisti a SZM.
V mene rady MNV i osobne svojom
ďakujem všetkým tým, ktorí sa podieľali na úprave a udržiavaní životného
prostredia našej obce a vyzývam vás
všetkých, aby sme pokračovali v tejto
snahe, neznečisťovali svoje okolie – odpad, čo sa dá spáliť, spálili na dvoroch,
kovový odpad dali k dispozícii našim zložkám NF, ktorí tento odovzdajú do zberu
a sklenené črepy a fľaše zásadne dávali
do kontajnerov.“
váš predseda MNV
Ing. Boris Havlina

V rámci celokrajskej zmeny žiaci pracovali na školskom pozemku i verejných priestranstvách

Mladí turisti upratali suterénne priestory KD
Foto na strane: kdz

Predavačky Jednoty SD s dôchodcami vyčistili
dvor pri predajni a pohostinstve

V n a s le d u j ú c o m v y da n í ŽKP
č. 2/1987 predseda MNV hodnotil:
„Celokrajská smena vyznela i v našej
obci – i popri nepriaznivom počasí – celkove pozitívne. Podľa politicko-organizačných opatrení MNV, s ktorými boli
oboznámení všetci občania zverejnením,
ako aj prostredníctvom rozhlasu a poslancov MNV, venovali naši občania
svoje úsilie najmä jarnému upratovaniu
vo svojom okolí už od soboty 4.apríla.
Upratali priedomia, vysadili kvety, mnohí
namaľovali brány a ploty, pomáhali pri
rozvoze a rozhrňovaní kameniva na úpravu ciest, vyhrabali trávniky, prispeli
k zozbieraniu železného šrotu, upratali
okolie autobusových čakární a ošetrili
požiarnu techniku.
Keďže počasie nedovolilo urobiť všetko

Zima pred 30 rokmi bola tiež tuhá a na sneh bohatá. Svedčia o tom zábery
z vyše dvojmetrových závejov vo dvore rodinného domu Ondreja Leška,
č. d. 78. Snehová kalamita vtedy trvala niekoľko dní.
Text a foto: kdz
NEDOSTALI STE NAŠE NOVINY ? Ak vám v týždni pred Vianocami
nebol doručený ŽKP č. 3 alebo Abovský hlásnik č. 4, oznámte nám svoje číslo domu na:
zivotkp@gmail.com alebo na 0905 472 426.             redakčná rada

ŠPORT
Boj so súpermi a mrazom

chárom chutného guľášu, ktorými boli
Adam Pojer, Matej Beli a Marcel Hake.

Začiatkom roka, v mrazivý piatok
6.1.2017, sa v našej obci konal tradičný
Silvestrovský futbalový turnaj. V priestoroch školského areálu a na multifunkčnom ihrisku sa stretlo šesť mužstiev
z obce a blízkeho okolia. Turnaj bol
odohraný v dvoch skupinách, z ktorých
vzišli semifinálové dvojice. Vo finálovom
zápase na seba narazili mužstvá pod
vedením Milana Šimčáka a na čele s Do
minikom Martausom zo Zdoby. Víťazná
trofej nakoniec ostala v Košickej Polianke
po presvedčivej výhre domáceho mužstva
4 : 1. Po finálovom zápase si účastníci
prevzali ceny a pri malom posedení v ZŠ
a pri teplom občerstvení zhodnotili priebeh turnaja. Okrem tímových úspechov
bol ocenený aj najlepší strelec turnaja,
ktorým sa stal Milan Šimčák s 8 gólmi
na svojom konte. Za organizáciu turnaja
ďakujeme Obci Košická Polianka a ku-

Výsledné poradie:
1. mužstvo Milana Šimčáka (Milan
Šimčák, Štefan Szarka, Martin Karab,
Marek Sliacky, Jozef Kačmarik)
2. mužstvo Dominika Martausa (Do
minik Martaus, Viktor Čomor, Michal
Slávik, Samuel Gažovský, Lukáš Haj
duk)
3. mužstvo Maroša Mihaľa (Maroš Mi
haľo, Tomáš Čigaš, Marcel Hake, Lukáš
Hudák)
4. mužstvo Petra Onofera (Peter Onofer,
Peter Čigaš, Michal Dzugas, Michal
Milkovič, Roman Staňo)
5. mužstvo Juraja Sudzinu (Juraj Su
dzina, Ivo Betik, Lucian Miňo, Drahuš
Ferejčák)
6. mužstvo Mateja Béreša (Matej Béreš,
Jakub Tomášek, Samuel Knutelský, Ro
man Šoltíšik, Miroslav Gerba)

Vo víre športového zápolenia nemali čas
myslieť na tuhý mráz

Trofeje kapitánom troch najúspešnejších
družstiev odovzdal poslanec Jozef Košč

Pingpongový turnaj
Na 28.ročníku stolnotenisového turnaja
o ceny starostky obce hralo 7 hráčov
v jednej kategórii systémom každý s každým. Vzniklo poradie:
1. Jozef Košč, 2. Róbert Čech, 3. Richard Behún, 4. Maroš Mihaľo, 5. Juraj
Sudzina ml., 6. Martin Sudzina, 7. Sara
Domonkošová.
V ďalších zápasoch víťaz nepokračoval
a zostávajúce 3 dvojice si zahrali o 1., 3.
a 5. miesto. Medailové priečky obsadili:
1. Richard Behún, 2. Róbert Čech
a 3. Maroš Mihaľo.
(kdz, foto Miroslav Domonkoš)

Mgr. Jozef Košč
Foto: Ivana Šimčáková

ČO SA NÁM NEPÁČI
Päť požiarov suchých porastov v katastroch Košickej Polianky, Bystera a Zdoby za štyri dni – od piatku 11. do pondelka

Naši hasiči po večernom zásahu na Kutkafeju

(foto: KDz)

Po chutnom guľáši od osvedčených
kuchárskych majstrov sa len tak „zaprášilo“

13.marca v rovnakom podvečernom a večernom čase nemôže
byť náhoda! Myslia si to naši dobrovoľní hasiči, v pôsobnosti
ktorých sú tieto požiare.„Ktosi sa nám stará o večerný program,
aby sme sa nenudili“ – hovoria oni sami. „Niekto chce vidieť
výjazdy našej hasičskej techniky. A asi mu ide o náš praktický
výcvik“ – hovoria položartom i polovážne. Avšak každý z takýchto výjazdov je plytvaním s nie lacnou technikou, pohonnými látkami a ľudskou energiou. Nemôžeme to nečinne trpieť.
Zlomyseľných treba odhaliť, či už ide o dospelých podpaľačov
alebo neplnoletých pyromanov.
Vážení spoluobčania, buďte všetci pozorní a viac si všímajte
vo svojom okolí pohyb akýchkoľvek osôb. Len tak môžeme
na zlomyseľníkov prísť. Informujte o svojich zisteniach vedenie
obce a predstaviteľov DHZ. A ešte jedna prosba: Buďme všetci
zodpovední pri narábaní s ohňom v tomto ročnom období.Nech
svojou neopatrnosťou a podcenením okolností pri jarnom čistení
svojich záhrad a záhumienkov nespôsobíme vznik požiaru.
ŽKP/OcÚ

ŠPORT
POZVANIE NA TURISTIKU

a do družobnej Sečovskej Polianky

Tohtoročný 34. ročník prechodu Slanskými vrchmi Z POLIANKY DO POLIANKY
bude v sobotu 6. mája. Jeho pešia 18 kilometrová trasa povedie z Dargovského
priesmyku na výhľadový vrchol Lazy (859 m n. m.) s pokračovaním na Mazolín
alebo popod neho so zostupom do obce Cabov. Uvažujeme aj o ľahšej trase, pri
ktorej sa zostúpi žlto značkovaným chodníkom k poľovníckej chate pod zrúcaninou hradu Parustan v Bačkovskej doline a odtiaľ miestnou značkou do Cabova.
Bližšie informácie v propozíciách na www.kosickapolianka.sk KST K. Polianka

Zaslúžená chvíľka oddychu na vrchole Mazolín,
len pár kilometrov od Cabova.
Foto: kdz

PONUKA
PONUKA
PRE CHOVATEĽOV

PRE CHOVATEĽOV

Firma Sakurion, s.r.o., Topoľčany,
IČO: 47155825, vám ponúka: klietky
pre chov prepelíc, králikov, činčíl,
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka
odchovne pre kuriatka, krmidlá a napájačky. Rozvoz po celom Slovensku.
Viac na:
www.123nakup.eu
tel. č. 0307 181 800

DEŇ MATIEK
DEŇ DETÍ

Slávnosť Dňa matiek bude
v tomto roku v nedeľu 21.mája.
Naše mamy, staré mamy, ale aj
všetci účastníci sa môžu už teraz
tešiť na bohatý kultúrny program,
v ktorom nebudú chýbať ani piesne žien ženám v podaní speváckej
skupiny „Poľančanka“. Zábavno-športový program na tohtoročný
Medzinárodný deň detí chystáme
na sobotu 3. júna. Uskutoční
sa na multifunkčnom ihrisku
a v areáli ZŠ.

Z činnosti DHZ v zime a predjarí
Tohtoročná zima nám ponúkla poriadne tuhé mrazy, ktoré podľa predpovedi mali
trvať dlhšiu dobu. Poslanci obecného zastupiteľstva sa preto rozhodli vytvoriť verejnú
ľadovú plochu na školskom ihrisku pre všetkých, ktorí majú zimu radi. O pomoc pri
vytvorení klziska požiadali členov nášho DHZ poslanci obecného zastupiteľstva Radko
Boda a Jozef Košč. Na vytvorenie a údržbu ľadovej plochy bolo použité hasičské vozidlo
IVECO Daily a jeho technické vybavenie. O údržbu ľadovej plochy sa v mrazivých
dňoch starali naši dobrovoľní hasiči.       			
PeterDomonkoš

V druhú februárovú sobotu sa tradične
konala v obci Poproč prvá súťaž mladých
hasičov tzv. Popročská chodbovica. Súťaže
sa zúčastnilo 21 družstiev z okresu Košice-okolie. Nechýbalo ani naše ružstvo
mladých hasičov. Na štart sa pripravili
Natália Hudáková, Tadeáš Hudák, Martin
Sudzina, Tomáš Grendel a Timea Mrasková. V tejto silnej konkurencii sa naši
mladí hasiči nedali zahanbiť a umiestnili
sa na krásnom 4. mieste.        P. Domonkoš
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