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

JUBILUJÚCI Život
Tridsať rokov. Je to veľa, či málo?
V živote našej takmer 700-ročnej obce
je to len malý zlomok (Košická Polianka
má t. r. oficiálnych 682 rokov od prvej
písomnej zmienky). V živote človeka,
kohokoľvek z nás, je to neporovnateľne
viac. Spravidla viac ako tretina života.
Pre mnohých aj polovica.
Tridsať rokov vychádza v našej obci
ŽIVOT Košickej Polianky. Tento ročník je jubilejný. Prvé číslo vyšlo v júni
1982. Pred 35 rokmi. Ak vnímavo čítate tieto riadky a čísla, tak ste
v tejto chvíli postrehli nezrovnalosť v uvádzaných rokoch. Nejde
však o omyl. Je to ozaj tak, že náš ŽIVOT má 30 rokov, aj keď
od vydania jeho prvého čísla v roku 1982 prešlo 35 rokov. V živote
ŽIVOT-a boli aj nepriaznivé roky, v ktorých nevyšlo žiadne číslo.
Škoda, že to bolo aj vo veľmi zaujímavom období – krátko pred
a po tzv. Nežnej revolúcii vo vtedajšom Československu v roku
1989. Druhýkrát v celom volebnom období 2011–2014. Prerušená
kontinuita však bola obnovená.
Náš košickopoliansky ŽIVOT 30 rokov zaznamenáva všetko
dianie v obci: dokumentuje, informuje, propaguje, poukazuje,
organizuje, pripomína, pozýva. Všíma si výnimočných súčasníkov. Z pamäte v našich hlavách sa mnoho na zapamätanie rýchlo

Jeden zo série leteckých záberov,
ktoré má obec z leta 2016
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a neobnoviteľne stráca. Nie nadarmo sa vraví, že ľudská pamäť
je krátka. Tá tlačená „pamäť“ – časopis na papieri nezabudne ani
slovo. Aj preto naše noviny potrebujeme. Vydávanie akýchkoľvek
novín však nie je jednoduché. Nie je ľahké ani v dnešnej, technicky
veľmi vyspelej dobe. Novinám konkuruje facebook („fejsbúk“) –
elektronická sociálna sieť, webstránky obcí a e-mailová komunikácia. Tlačené papierové noviny majú svoju výhodu okrem iného
aj v tom, že si ich môže prečítať každý (aj tí skôr narodení, ktorým
nie je priateľom počítač a internet). Po doručení ich môžeme čítať
kedykoľvek, aj na viackrát. Zviazané ročníky ŽKP sú hotovou,
fotografiami ilustrovanou kronikou nášho komunálneho života.
Môžete si v nich listovať v obecnej knižnici. Sú tam všetky ročníky
od spomínaného roku 1982. Tie cyklostylové mesačníky na drevnatom papieri a bez fotiek, ale s kresbami nášho domáceho ilustrátora
Františka Mrázka, xeroxované dvojmesačníky, novinové s čiernobielymi fotografiami až po ročníky so súčasnými plnofarebnými
číslami. Časť z nich je „vyvesená“ aj na webstránke obce v priečinku
„ŽIVOT Košickej Polianky“.
Poprajme nášmu ŽIVOT-u a všetkým jeho tvorcom ešte mnoho
desaťročí vychádzania, lebo má svoje stabilné miesto v našej obci.
Nech vychádza aspoň ako štvrťročník dovtedy, kým v porovnaní
s nepredvídateľným rozvojom elektronických médií nebude takým
archaizmom, prežitkom, akým je pre nás súčasníkov hlinená tabuľka z Mezopotámie s klinovým písmom Sumerov, alebo uzlové
písmo amerických Indiánov.
Mgr. Karol Dzugas, zakladateľ ŽKP
a predseda redakčnej rady
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CESTY NAŠE KAŽDODENNÉ
V roku 2016 vytvorila naša obec rezervný fond (RF) z prebytku hospodárenia
vo výške 19 048,41 €. Obecná samospráva sa rozhodla použiť ich na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií. Zlý stav ciest vo väčšej časti našej obce
si to nástojčivo žiadal.
Asfaltovanie ulice k Verembe

Foto: Róbert Papáč

obecných ciest bola uskutočnená v mesiaci
apríl. Úseky na vyasfaltovanie vychádzali
z návrhov poslancov. Plánovaný objem
3000 m2 za 29 986 € bol naplnený vo výške
3800 m2. Plošnému asfaltovaniu sa potešili
najmä v hornej časti obce od križovatky
pred d. č. 63 k tzv. učiteľskej bytovke
a od d. č. 185 k 12-bytovke v južnej časti
obce. Zadosťučinené bolo aj vstupnej ceste
do obce od Krásnej po d. č. 5. Asfaltovanie uskutočnila spoločnosť STRABAG.

Krátko pred otvorením nového školského roka sme vyasfaltovali školský dvor

Foto: Eva Ferková

Posledné investície do obnovy našich
ciest boli uskutočnené v roku 2009 (kedy
bol z daňových príjmov obce vybudovaný žľabový rigol od križovatky pred
KD po potok) a v rokoch 2010–2011
(kedy boli celoplošne vyasfaltované cesty
od ZŠ až po cintorín, po oboch stranách
potoka, a to z dvoch tzv. regeneračných
eurofondových programov 4.1a a 4.1c,
na ktoré obec podala projektové žiadosti
ešte v rokoch 2008 a 2009 a bola v nich
úspešná. Úsek štátnej cesty III. triedy

od križovatky pred obcou od Bystera
po križovatku pred nákupným strediskom
(NS) vyasfaltoval na naliehanie obce jej
správca (Správa ciest KSK) krátko pred
oficiálnym otvorením multifunkčného
ihriska v máji 2010. Ostatné cesty v obci
si museli počkať na obnovu až do tohto
roku. V minulom volebnom období
(2011–2014) sa im dostalo pozornosti
len v podobe neúčinného zasypávania
výtlkov frézovanou asfaltovou drvou alebo
betónovaním. Tohtoročná plošná obnova

LIKVIDÁCIA ODPADOV
Podmienky odvozu odpadu z našej obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN č. 3/2016) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a stavebnými odpadmi. Tento
náš obecný predpis určuje aj to, aký počet zberných nádob v objemom 110 litrov (KUKA-nádob) majú mať jednotlivé rodinné domy v našej obci. Ide o nasledovné počty:
1 popolnica pre 1–4 osoby v domácnosti, 2 popolnice pre 5–8 osôb, 3 popolnice pre
9–12 osôb, 4 popolnice pre 13–16 osôb a 5 popolníc pre 17 a viac osôb v domácnosti.
Obec bude kontrolovať počet vyložených nádob pri jednotlivých domoch v dňoch ich
zvozu.V prípade, že vám určený počet KUKA-nádob nepostačuje, môžete si zabezpečiť
na obecnom úrade zelené vrecia s logom nášho odvozcu (KOSIT), do ktorých môžete
umiestňovať všeobecný komunálny odpad zo svojej domácnosti. Naplnené vrecia postačí
umiestniť ku KUKA-nádobe a posádka zamestnanci KOSIT-u ho bezplatne odvezú.
Iné, vlastné vrecia alebo škatule s odpadom, nie sú povinní odviezť.	   OcÚ/kdz

STRABAG asfaltuje dvor pred budovou ZŠ,
v ktorej je od tohto školského roka nová
materská škola pre 28 detí. Nová škôlka –
Foto: A. Schmiedlová
nový dvor

Svoju prácu zavŕšila 21. augusta vyasfaltovaním školského dvora a častí priľahlej
ulice a ulice k Verembe. Záručná doba je
24 mesiacov. Zostáva nám ešte dokončiť obnovu dopravných značiek v celej
obci a zriadiť retardéry (spomaľovače)
na najkritickejších miestach podľa nového projektu dopravného značenia obce.
Projekt z roku 2016 vyhotovený Útvarom
dopravného inžinierstva Košice a schválený Okresným dopravným inšpektorátom
PZ Košice-okolie počíta celkom so 7
spomaľovačmi. Najdôležitejší je však ten
na ulici pred ZŠ a MŠ. Systém hlavných
a vedľajších ciest sa novým projektom meniť nebude. Pribudnú úseky so značkami
„Zákaz státia !“ V troch prípadoch budú
dopravné značky na vedľajších cestách
„Daj prednosť v jazde !“ nahradené značkami „Stoj, daj prednosť v jazde !“ Prispejú
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v našej obci. A o to nám vlastne ide.
K. Dzugas

život košickej polianky ¦ 3

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
i nf o r mu j e
				
Obecné zastupiteľstvo prijalo v mesiacoch jún a august
na troch zasadnutiach najmä tieto uznesenia:
súhlasilo
• s projektom „Zriadenie občianskej poriadkovej služby
v obci Košická Polianka“ a predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
• so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu,
t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov a so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
(ak budú relevantné),
• s projektom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
a so zabezpečením povinného spolufinancovania obce
vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
• s vykonaním preventívnych protipožiarnych kontrol
v zmysle ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi,
odporučilo
• starostke obce vymenovať členov DHZ Košická Polianka
v zmysle ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi za členov preventívnych protipožiarnych
skupín na vykonávanie kontrol v obci,
vzalo na vedomie
• žiadosť Kynologického klubu Košická Polianka o predĺženie podnájmu areálu futbalového ihriska o dobu 5rokov,
ktorá zodpovedá zvýšeným nákladom na obnovu areálu
(uskutočnenú klubom),
• Vyjadrenie obce k schváleniu žiadosti o príspevok
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Košická Polianka,
zo 17. 5. 2017 a jej žiadosť zo 7. 8. 2017 o spoluprácu
na rekonštrukcii oplotenia kostola a miestnej komunikácie,
• pripomienku poslanca Mgr. Dzugasa o nevhodnosti
vybudovania betónovej plochy v areáli ZŠ v rozsahu
plochy vymedzenej výkopovými prácami uskutočnenými
vo volebnom období 2010–2014, a to z ekologických,
ekonomických a bezpečnostných dôvodov,
• Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obce Košická Polianka za rok 2016,
• delegovanie do Rady školy MŠ v Košickej Polianke
za zriaďovateľa (za obec) Adriánu Behúnovú a Mgr. Jozefa
Košča,
nesúhlasilo
• s tým, aby boli finančne prostriedky obce použité na zabetónovanie plochy v areáli ZŠ,
s ch v á l i l o
• Záverečný účet Obce Košická Polianka za rok 2016
a súhlasilo s celoročným hospodárením bez výhrad,

• prebytok rozpočtu Obce Košická Polianka za rok
2016 vo výške 17 212,87 €. Podľa ustanovení zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách sa pre účely
tvorby peňažných fondov z prebytku vylučujú prostriedky
z roku 2016 nevyčerpané:
- na prevádzku ZŠ vo výške 338,96 €,
- na dopravné žiakov vo výške 46,78 €,
- na školské pomôcky pre prípravkárov MŠvo výške
435 €,
- zo Štátneho rozpočtu určené pre deti v hmotnej núdzi
(stravné) vo výške 5,85 €,
• prebytok rozpočtu zistený podľa zákona č. 583/2004 Z. z.a
po odpočítaní finančných operácií vo výške 2 703,71 €,
• prídel do rezervného fondu vo výške 100 % z prebytku
rozpočtu, t. j. 2 703,71 €,
• novelu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/2016
o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom (určenie počtu KUKA-nádob podľa počtu osôb
v domácnosti),
• novelu VZN č. 2/2015 o poplatkoch (zmena niektorých
sadzieb prenájmu priestorov KD),
poverilo
predsedu komisie finančnej, pre rozpočet, správu majetku,
výstavby, územného plánovania a ŽP M. Domonkoša s vypracovaním vyjadrenia k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Košická Polianka, o spolupráci na rekonštrukcii
oplotenia kostola a miestnej komunikácie pred kostolom
zo 7. 8. 2017 v termíne do 30. 9. 2017.

PREDSTAVUJE SA
NOVÝ POSLANEC
Ing. František Kondáš, 35-ročný,
riaditeľ pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s., Košice, kandidoval
za SDKÚ-DS
Zložením predpísaného sľubu
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
23. arca 2017sa stal novým poslancom nášho obecného zastupiteľstva Ing. František Kondáš. Nahradil tým Ing. Radka Bodu,
ktorý sa písomne vzdal mandátu. Podľa výsledkov komunálnych
volieb z roku 2014 nasledoval ako prvý náhradník na uvoľnené
miesto Štefan Tribula. Ten však možnosť stať sa novým poslancom v tomto volebnom odmietol. Rovnako reagoval ďalší
kandidát v poradí Jaroslav Jaško, a tak sa na poradie dostal
František Kondáš ml. O sebe a svojom zvolení napísal:
„Naša obec je miesto, kde som sa narodil, žijem a budem vychovávať svoje deti. Z tohto dôvodu mi záleží na jej prosperite a budúcnosti. Svojimi skúsenosťami a ochotou pracovať rád prispejem
k jej pozitívnemu rozvoju a smerovaniu, aby sme spoločným úsilím
vytvorili z Košickej Polianky modernú a vyspelú obec umožňujúcu
kvalitný životný priestor pre všetkých spoluobčanov.“
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SME OBCOU S PREDPOKLADOM
					STABILNÉHO ROZVOJA
Vážení občania,
2926 miest a obcí SR prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania
s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta
a efektívneho využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú
financie a majetok s vysokou efektivitou
pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne
vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje
30,2 %. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom
systéme udelená Pečať Rozvoja obcí
a miest. Národné informačné stredisko
Slovenskej republiky, a. s. potvrdilo výsledok hodnotenia našej obce za rok 2016.
Podľa neho bola obec Košická Polianka
vyhodnotená ako obec s predpokladom
stabilného rozvoja.
Mgr. Marta Petrilová

Málokto z prichádzajúcich do obce prehliadol pri tabuli s jej
názvom úradnú informáciu o tom, že „Vstupujete do priestoru, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom.“

KAMERY NAD HLAVAMI
V Košickej Polianke sú na frekventovaných a iných exponovaných miestach umiestnené kamery na monitorovanie týchto
miest. Nie je to pre „zvedavosť“ starostky alebo poslancov, ako
sa nechali počuť odporcovia tohto systému verejnej kontroly.
Používanie kamerového systému rešpektuje všeobecný právny
stav v štáte. Je upravené Smernicou starostky obce č. 1/2017 z 21.
marca 2017. Zohľadňuje ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu
osobných údajov č. 164/2013 Z. z.
Kamery sú umiestnené na verejných priestranstvách v rôznych jej častiach a budovách vo vlastníctve obce. Ovládacie
a záznamové prvky sú v uzatvorenom priestore, verejnosti
neprístupnom. Osobné údaje získané snímaním sa používajú
na prevenciu kriminality v obci, pri dokazovaní v správnom
alebo priestupkovom konaní. Pri priestupkoch alebo trestných
činoch sa záznamy poskytujú príslušníkovi polície v čase výkonu služby na objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo
operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa získaný osobný údaj týka.
Záznamy z kamerového systému sa likvidujú automatickým odstraňovaním dát ukladaných na záznamovom nosiči po uplynutí
doby stanovenej na uchovanie záznamu. Kontrolu dodržiavania
smernice o kamerovom systéme vykonáva hlavný kontrolór obce.
Toľko výťah z uvedenej smernice.

Čo dodať na záver? Kamerové systémy sa osvedčili v mestskom prostredí, kde je život predsa len rušnejší a mnohorakejší.
Pomohol objasniť priestupky a trestné činy tých, ktorí sa ich
na týchto miestach dopustili. Pre takýchto ľudí je kamerový
systém nepriateľom. Pre ostatnú väčšinu, ktorej správanie je
v súlade so spoločenským štandardom a neprieči sa žiadnym
predpisom a ani morálke a miestnym zvykom, je kamerový
systém skoro takou samozrejmosťou, ako dopravné značky pri
ceste alebo dokonca ako vrabce na streche.
A už len toľko, že kamerový systém v našej obci pozostáva z 12 kamier. Stál celkom 12,5 tis. eur. Účelovú dotáciu vo výške 10 tis. eur poskytlo Ministerstvo vnútra SR, ostatok obec.
Spracoval: Karol Dzugas
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Kultúrno-spoločensk ý spravodaj

Spoločné vystúpenie žiakov ZŠ a škôlkarov chytilo za srdce všetkých

DEŇ MATIEK
Slávnosť Dňa matiek sme v tomto roku mali v našej obci
v tretiu májovú nedeľu. Pestrú kyticu kultúrneho programu
uvili mamám, krstným mamám a babkám ratolesti z MŠ, žiaci
ZŠ a Súkromnej ZUŠ Vlada Železňáka v Košickej Polianke.
Elegantné a temperamentné spoločenské tance pridali tanečné
páry z Tanečného klubu Ellegance z Košíc. Nie iba oslávenkyne
potešila zmes východoslovenských ľudových piesní o mamách
v podaní speváckej skupiny Poľančanka v sprievode harmoniky.
Predstavili sa v novučičkých krojoch. V závere odovzdali poslanci obecného zastupiteľstva ruže a na pamiatku vecný darček
s erbom obce všetkým prítomným ženám-mamám.

Ruže a darčeky na pamiatku
z rúk poslancov matkám a babkám

Foto na strane: Ivana Šimčáková
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V novodobej histórii si našlo aj u nás svoje stále miesto usporadúvania celodňovej kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom
Deň obce. Pripomíname si na ňom výročie prvej písomnej
zmienky o obci, t. r. je to 682. výročie. Celodňový program Dňa
obce v sobotu 26. augusta 2017 bol pestrý a bol určený všetkým
obyvateľom bez rozdielu veku. Pri tohtoročnom nám začalo
slúžiť nové vonkajšie pódium postavené v školskom areáli v predchádzajúcich týždňoch. Na svoje si mohol prísť každý. Posúďte
sami z mozaiky fotografií, ku ktorým nie potrebné nič dodávať.
Iba ak názvy a mená účinkujúcich: „Poľančanka“, ľudová rozprávačka Araňa a hudobné skupiny „Play“ a „Eminent“.
Text a foto na dvojstrane: Karol Dzugas

DEŇ OBCE KOŠICK Á POLI ANK A

SPONZOR I DŇA OBCE 2017
Starostka obce Mgr. Marta Petrilová, poslanec NR SR Richard
Raši, poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Domonkoš, Adriana Behúnová, Mgr. Jozef Košč, Róbert Papáč,
Mgr. Karol Dzugas, Patrik Sudzina, Agentúra Galaxy,
s.r.o., Košická Polianka, Kozia farma Hatalov dvor Košická
Polianka, VERTICAL s.r.o. Košická Polianka – Ing. Milan
Lejko,EGRRO FARM – Ing. Róbert Göbl Medzev, farma
Košická Polianka, SBB Tech, s.r.o. – Ing. Stanislav Béreš
Byster, Ivan Borecký – Autoservis Zdoba, Reštaurácia VillaRegia Košice, TEXICOP s.r.o. Žilina,VVS, a.s. Košice, WEBEX
MEDIA s.r.o. Košice, COMPACT bezpečnostné systémy Košice,
Poľnohospodárske družstvo Paňovce, Firma Skákacie hrady –
Zuzana Vasiľová Nižná Myšľa,Lekáreň ISKRA Košice – rod.
Babinčáková, Martin Jankal – Hakos Gelnica, Pekáreň TOFAKO
s.r.o., Sečovce, Mgr. Eva Ferková, riaditeľka ZŠ, Mgr. Adriana
Schmiedlová, riaditeľka MŠ, KOSIT, a.s. Košice.
Obec Košická Polianka všetkým úprimne ďakuje!
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D EŇ D E T Í

Skákacie hrady, maľovanie na tvár, súťažné
stanovištia na preverenie šikovnosti a rýchlosti jednotlivcov, jazda na koníkovi, stánky s občerstvením, suvenírmi a hračkami – to všetko
pripravila v prvú júnovú sobotu obecná samospráva v Košickej Polianke pre malé i veľké
deti k ich sviatku. Nechýbali ukážky techniky
a činnosti miestnych dobrovoľných hasičov.
Kto chcel, mohol si vyskúšať „na mokro“
zrážanie plechoviek prúdom vody z hasiacej
súpravy. Šantiaca drobizg sa potešila z veľkej
peny – priamo v nej. Kynologický klub Košická Polianka predviedol ukážky z výcviku psov.
To všetko pri príjemnej hudbe a priaznivom
letnom počasí, aké prajeme všetkým deťom,
školákom a študentom počas celých letných
prázdnin.     Text a foto: Karol Dzugas

DNI MIKROREGIÓNU
HORNÁD

Prvé vystúpenie speváckej skupiny Poľančanka
na Dňoch mikroregiónu Hornád v Skároši

Foto: Milan Bagoni

Sú tradičným dvojdňovým podujatím
na konci júna. Športová sobota 24. júna
bola venovaná vyvrcholeniu futbalových
zápolení mužstiev z členských obcí,
v ktorých futbalu nedali zaniknúť (ako
u nás). Na čanianskom štadióne si víťazstvo vybojovali futbalisti Čane pred triom
Haniska-Sokoľany-Bočiar a Trsteným
pri Hornáde. Nedeľa patrila mozaike
kultúrneho programu, ktorý moderoval
málokomu neznámy Štefan Skrúcaný.
Medzi mnohými účinkujúcimi súbormi
sa ukázala aj naša spevácka skupina Poľančanka s piesňami Taki še mi šuhaj pači,
Mili moj, mili moj, Ej, naco mi je, naco,
bľuza nilonova, Prekedvešna ja ňevesta.
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Spoločenská kronika
NAŠI NAJMENŠÍ
Máj 2017
Viktória Karabová, č. d. 211
Júl 2017
Dávid Horváth, č. d.137
Peter Takáč, č. d. 98
Diana Kondášová, č. d. 61
August 2017
Marianna Bodová, č. d. 267

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Milan Balázs, č. d. 42, *2016, +7. 4. 2017
Marta Hrehová, č. d. 47, *1940, +24. 4. 2017
Michal Lengyel, č. d. 82,*1943, +25. 6. 2017

SVOJE „ÁNO“
SI POVEDALI
Bernadeta Mrázková, č. d. 221
Jozef Majorský, Trsťany
Ing. Beáta Bavoľárová, č. d. 235
Ing. Marek Šimco, č. d. 99
MUDr. Petra Timárová, č. d. 33
Ing. Vojtěch Nedorost, České Budějovice
Milan Lejko, č. d. 178
Viera Havierová, Bratislava
Ing. Nikola Vargová, č. d. 249
Marek Sliacky, Byster

Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polianke. Ak pôvodom naši občania zmenili trvalý pobyt, tunajšia
matrika nedisponuje 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, matrikárka

ČO SA NÁM NEPÁČI

AVÍZUJEME
***
V máji t. r. sa začali a v júli boli
dokončené stavebné práce na zriadení novej materskej školy v budove
základnej školy.
Všetko o výstavbe, financovaní,
prevzatí, sťahovaní a otvorení novej
MŠ a o novom školskom roku v nej
a v ZŠ prinesieme v budúcom čísle
ŽKP. 			 
(kdz)

Zaburinené polia okolo poľnej cesty do Vyšnej Hutky. A máme také plochy aj inde

Burina aj vyše metra na pozemkoch
v extraviláne obce, ale aj na niektorých
záhradách a dvoroch v jej zastavanej časti
nie je ničím výnimočným. Niekdajšie
záhumienky spred 5–15 rokov už nemajú
svojich obrábateľov. Zostarli, nevládzu
a mladí sa k poliam nemajú. Poľnohospodárstvo v našej obci nemá také
starostlivé podniky o pôdu, aké boli pred
desaťročiami v podobe Agrokomplexu,
š. p., Agrokombinátu, a. s. alebo AGRO
Polianky, s. r. o. Preto nám kataster stále
viac zarastá. Preto je stále viac a viac aktuálne upozornenie zo strany obce, ktoré
ho vydala v tomto roku pre vlastníkov,
nájomcov a správcov pozemkov:
Vážení občania, obec Košická Polianka
upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane

a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je
okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Dovoľujeme si Vás preto upozorniť
a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti
a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky
a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme
poľnohospodárskej spoločnosti. Pozemkový a lesný o dbor Okresného úradu
Košice-okolie pri zistení a prerokovaní
priestupku môže vlastníkovi, správcovi
alebo nájomcovi pozemku za nedodržanie povinnosti predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
uložiť pokutu až do výšky 332 €.    KDz/OcÚ

Z prerábania učební a kabinetov ZŠ
na poschodí na MŠ pre 28 detí
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O ČOM SA PÍSALO
V ŽKP pred 30 rokmi
PLNÍ DOJMOV ZO IV. STRETNUTIA POLIANOK ČSSR

Vážení čitatelia, ani v tomto čísle nevynecháme možnosť vrátiť sa na chvíľu
do obdobia pred 30 rokmi. Mladým súčasníkom to bude na poznanie, nám starším
na zaspomínanie. Autentický článok zo „Života Košickej Polianky“ nám priblíži
obdobie osemdesiatych rokov, kedy sa konali výnimočné podujatia obcí s rovnakým
názvom Polianka a Polanka. Krátený spravodajský článok zo ŽKP č. 4/1987
dopĺňajú zábery, ktoré v tom čase nebolo možné v našich novinách uverejniť, lebo
boli rozmnožované príliš jednoduchou cyklostylovou technikou.

V júni t.r. (pozn.: v r. 1987) bolo tomu
práve 5 rokov, ktoré uplynuli od prvého
„Stretnutia Polianok ČSSR“ usporiadaného v našej obci za účasti 11-tich
Polianok z celkového počtu 15.Odvtedy
sa funkcionári a obyvatelia Polianok
stretli na rôznych podujatiach už veľakrát:
na II. Stretnutí Polianok v Sečovskej
Polianke (1983), na III. SP ČSSR vo
Vyšnej a Nižnej Polianke, od roku 1983
každoročne na futbalových turnajoch
striedavo v Blatnej, Sečovskej a Košickej
Polianke a na ďalších kultúrno-športových podujatiach, akým je turistický
pochod z Košickej do Sečovskej Polianky.
O vzájomných návštevách obyvateľov
týchto obcí nehovoriac...
Štvrté stretnutie Poliančanov sa prvýkrát uskutočnilo na Morave – vo Valašskej Polanke v dňoch 12.–14. júna 1987.
Našu obec na ňom zastupovala 7-členná
delegácia zastupujúca MNV, ZŠ, MKS
a n. p. Agrokomplex s vedúcim výpravy Ladislavom Mrázkom, tajomníkom
MNV. Usporiadateľská obec pripravila
pre účastníkov trojdňového podujatia
pestrý program, na ktorý sa len tak
nezabúda. Veď už pri našom príchode

vyhrávala na uvítanie pred KD dychová
hudba „Polančanka“, ktorej sme už dvakrát tlieskali aj u nás. Srdečné uvítanie
a hodnotné večerné vystúpenia detských
speváckych zborov a Polančanky s ľudovým rozprávačom mali pokračovanie
v druhom dni pri obhliadke Valašskej
Polanky, ktorá si udržiava svoju rázovitosť, no nič jej nechýba ani z hľadiska
novodobej výstavby.
Príslovečná valašská pohostinnosť
a bohaté folklórne tradície nás sprevádzali
počas celého IV. SP ČSSR. Na návšteve
JZD nás – najmä poľnohospodárov –
veľmi zaujali dobré skúsenosti valašských
družstevníkov z tzv. vzdušného chovu
dobytka. V skanzene Múzea v prírode
Rožnov sa nachádzajú aj drevenice z Va-

lašskej Polanky. Na pódiách skanzenu sme
mohli za príjemného počasia sledovať
vystúpenia mnohých folklórnych súborov
z okolia. Večer druhého dňa IV. SP ČSSR
patril spoločenskej zábave pri obľúbenej
Polančanke, s ktorou spoluúčinkoval
populárny spevák valašských piesní Josef
Laža. Svoje umenie ukázal súbor Polančan. Jeho „cérky“ a „ogaři“ predviedli
piesne a tance vo valašských krpcoch.
Neobyčajne pôsobivé vystúpenie valašskej cimbalovej muziky v galaprograme
záverečného dňa bolo dôstojným vyvrcholením štvrtého stretnutia Poliančanov.
V dojemnej atmosfére lúčenia bolo ťažké
slovami vyjadriť vďaku za všetko,čo pre
nás pripravili štedrí hostitelia. Slzami dojatia zvlhli mnohé oči hostí i domácich…
Z úst všetkých jednoznačne zaznela pod
pora myšlienky rozvíjať družobné vzťahy
medzi obcami s názvom Polianka a Polanka. O usporiadanie piateho SP ČSSR
(v r. 1989) sa prihlásila Blatná Polianka,
okres Michalovce.
Použité skratky:
SP = Stretnutie Polianok
ČSSR = Československá socialistická
republika
MNV = Miestny národný výbor
MKS = Miestne kultúrne stredisko
JZD = Jednotné zemědělské družstvo
(KDz)

Niekoľko pekných momentov z Valašskej Polanky. Na počúvanie
i do tanca hrala a spievala dychovka „Polančanka“
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Zo života nášho DHZ

Zasahujú, asistujú, ale sa aj školia
Na obvodovej súťaži pripravenosti hasičských družstiev
v Rozhanovciach o postup do okresného zápolili dve družstvá
nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Úspešnejší ako muži
boli dorastenci, ktorí zvíťazili a získali pohár za 1. miesto.
Na okresnej súťaži 10. júna v Kecerovciach dosiahli lepšie
výsledky ako naši3 družstvá, a tak sa naši dorastenci umiestnili
na aj tak peknom 4. mieste. Na Čečejovskom pohári – Lige
mladých hasičov 12. júna obsadili naši mladí hasiči v požiarnom útoku s vodou 4. miesto a v súťaži jednotlivcov sa Natália
Hudáková umiestnila na skvelom 2. mieste.
Hasičov nášho DHZ nenechávajú ani poriadne vydýchnuť
si časté požiare v obci a jej okolí. Vyťažovalo ich napríklad aj
atypické požiarovisko, ktorým bolo hnojisko v tesnej blízkosti
maštale s ustajnenými koňmi v blízkostí bývalého Hospodárstva
Agrokombinátu. Boli tam trikrát, zasahovali aj profesionálni
hasiči. Problém spôsobil veľmi vysoký podiel slamy v konskej
podstieľke a jej samovznietenie (pravdepodobne). Bolo nutné
ju nakladať a odvážať na voľné miesta na poli. Naši dobrovoľní
hasiči asistovali aj pri dopravnej nehode vodiča z našej obce
na nehodovom úseku, ktorým je úsek cesty III. triedy medzi
hranicou okresov pod Heringešom a Zdobou. V auguste mali
výjazd k požiaru lesnej chatky bývalej lesnej škôlky v Bysteri.

Pohár víťazov – veľmi cenná trofej
našich hasičských dorastencov

Okrem zásahovej činnosti sa naši hasiči venovali odbornej
príprave. Traja z nich sa zúčastnili školenia strojníkov. Náš DHZ
nechýbal ani na okresných inštruktážno-metodických taktických
cvičeniach KOŠICE FIRE RESCUE 2017 v Ruskove a Slanci.
jb/kdz

Naši hasiči vo chvíľach zaslúženého oddychu

KOŠICKOPOLIANSKA
DESIATKA

Milí spoluobčania Košickej Polianky, chcel by som vás informovať o športovom podujatí, ktoré sa bude konať v našej
obci v októbri t. r. Myšlienka tohto podujatia mi napadla už asi
pred rokom, v čase keď som už ako bežec trénoval a pretekal
na rôznych bežeckých podujatiach. Keďže u nás v obci nie je
žiadna bežecká atletická aktivita, tak som s touto myšlienkou
oboznámil našu pani starostku a predstavil jej svoj návrh.
Bez váhania súhlasila. Ide o to, aby sa do športovania zapojilo čo najviac občanov bez rozdielu veku. Treba zmeniť svoj
životný štýl a začať sa viac hýbať.
Podujatie bude aj pre verejnosť zvonku. Už prebiehajú
organizačné prípravy na uskutočnenie prvého ročníka. Košickopolianska desiatka sa bude konať v našej obci v sobotu
21. októbra. Štart je naplánovaný na 13:00 hodinu. Pred
hlavným pretekom sa budú konať detské bežecké preteky
so štartom o 11:00 hodine.
Všetky informácie Vám čoskoro poskytneme cestou sociál
nych sietí a obecného rozhlasu. Hlavné preteky budú mať
trať s dĺžkou 10 km. Trasa povedie dvomi okruhmi po dedine
a potom smerom na Krásnu, kde bude otočka a finiš späť
do Polianky. Štart a cieľ budú pred kultúrnym domom. Propozície behu nájdete na webstránke obce.
Verím, že sa vám toto podujatie zapáči. Chcem vás už teraz
vyzvať na štart pretekov – ako bežcov alebo divákov. Príďte
povzbudiť všetkých bežcov! 		
Daniel Lengyel

Ilustračný záber z podobného behu Nižnou Myšľou

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
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„Z Polianky do Polianky“ je tradičný
prechod Slanskými vrchmi, ktorý zaznamenal v tomto roku svoj 34.ročník!
Stovka turistov vystúpila z dvoch
autobusov v Dargovskom priesmyku pri pamätníku Víťazstva, kde si
pripomenuli 72. výročie ukončenia
2. svetovej vojny. Po pietnom akte
sa vybrali na 17-kilometrovú túru
s cieľom v Cabove (4 km pred Sečovskou Poliankou). Turistov z Košickej
a Sečovskej Polianky spája myšlienka
a história prechodu Slanskými vrchmi
od roku 1984.

NAPÍSALI O NÁS
VRANOVSKÉ
NOVINKY
S touto iniciatívou prišiel Klub slovenských turistov v Košickej Polianke, kde si
povedali, že ľudia z obidvoch obcí si budú
mať určite čo povedať. Keďže mali spoločnú záľubu v turistike, od nápadu k realizácii bol iba krok. Už štvrté desaťročie sa
teší záujmu všetkých vekových kategórií.
Priemerná účasť v prechádzajúcich 33
ročníkoch bola 133 účastníkov. „Naším
prianím bolo spojiť a zoznámiť ľudí nielen
z obidvoch Polianok, ale aj prepojiť dva
regióny – Abov so Zemplínom. Už 34 rokov
sa stretávame pri pamätníku v Dargovskom
priesmyku a raz ideme k nám do Košickej
alebo potom na druhú stranu do Sečovskej
Polianky. Zároveň sa po trase snažíme ukázať zaujímavé prírodné a historické zákutia,
aby sme súčasníkom – mládeži aj seniorom
predstavili popri príjemne strávenom čase
v prírode i regionálne zaujímavosti,“ povedal mi Karol Dzugas z KST Košická
Polianka. „V tomto roku to bude zrúcanina
hradu Braničev (Parustan) v hornej časti
Bačkovskej doliny,“ dodal tento neúnavný
nadšenec, bez ktorého sa nezaobišiel ani
jeden ročník prechodu.
Napriek tomu, že v priebehu týždňa
počasie neukazovalo práve svoju najvľúdnejšiu tvár, turistických nadšencov
to neodradilo. Po príhovoroch a uložení

kytíc k pamätníku na počesť padlých sa
vybrali smerom na vrchol Lazy (859 m
n.m.). Odtiaľ po chvíli oddychu a posilnenia k lesníckej chate pod zrúcaniny
Braničeva a dolinou do Cabova, kde
pešia trasa končila. „Ešte ráno sme mali
v Sečovskej Polianke prihlásených piatich
účastníkov, no postupne sa nás nazbieralo
päťdesiatdeväť. Pravdou je, že tento rok sme
kvôli počasiu prechádzali náročnejším terénom. Kým v minulosti sme okolo pol šiestej
akciu u nás v kultúrnom dome v Sečovskej
Polianke končili pri zaslúženom guľášiku,
teraz sme o takomto čase ešte len prichádzali
do Cabova. To však nič nemení na tom, že
opäť vládla výborná uvoľnená atmosféra
a všetci sme si prechod užili,“ zdôraznil
Vladimír Ištok, ktorý sa prvého prechodu
zúčastnil v roku 1993 a od roku 2006 má
na starosti organizačnú časť za Sečovskú
Polianku. K jeho povinnostiam patrí aj

to, aby zabezpečil značenie turistickej
trasy na „zemplínskej“ strane prechodu.
Štatistiky v tomto prípade hovoria jednoznačne v jeho prospech. „Keď nepoznáte
cestu, zablúdiť v lese nie je žiadny problém.
V minulosti sa stávalo, že naši chlapci
schádzali do Bačkova, Dargova alebo vyšli
na druhý deň v Banskom. Od roku 2006
sa už nestalo ani raz, aby niekto zablúdil,“
dodal s úsmevom V. Ištok.
V budúcnosti sa bude trasa smerom
do Sečovskej Polianky s najväčšou pravdepodobnosťou opäť meniť kvôli diaľnici,
ktorá pretne diaľkovú červenú turistickú

trasu prechádzajúcu celý hrebeň Slanských vrchov. K. Dzugas však ani tento
fakt za neriešiteľný rébus nepovažuje.
„Možností, ako sa napojiť na súčasnú trasu,
je viacero, či už z Bordy alebo Dargova.
Som si istý, že ak bude záujem Poliančanov a podpora obecných samospráv v oboch
Poliankach ďalej sa stretávať, cestu určite
nájdeme. Lebo tam, kde je vôľa, tam je aj
cesta“, dodal.
	 
Imrich Makó
redaktor týždenníka Vranovské novinky

Sedemnásť kilometrovú trasu zvládli všetci, aj historicky najstarší účastník, 87-ročný
Jozef Čelinák. Spoločný záber je z polianky pod hradným kopcom so zrúcaninami hradu
Braničev (Parustan) 						
Foto: kdz
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