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SEČOVSKÁ POLIANKA 
OTVORILA NAJVÄČŠIE 
A NAJMODERNEJŠIE 
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
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MICHAL HIRKO
Osobnosť obce

Štvornásobný najlepší tanečník 
Šaffovej ostrohy, ktorému patrí 
prestížne folklórne ocenenie 
nositeľ tanečných tradícií
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HAŤ SEČOVSKÁ POLIANKA
MÁ UŽ 110 ROKOV!
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TRADÍCIU PRECHODOV 
PANDÉMIA NEPRETRHLA

Na 39. ročníku Z Polianky do 
Polianky sa zišlo 92 účastníkov
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Od začiatku roka pracuje kolektív autorov pod 
vedením historika Matúša Velikého na vzniku 
novej publikácie o obci. Ide o popularizačnú 
knihu určenú pre všetkých obyvateľov obce i 
rodákov. Publikácia nadväzuje na knižnú 
prvotinu o obci Sečovská Polianka – Rodnú 
hrudu vybozkávať, ktorá vznikla v roku 1997 
pri príležitosti vtedajšieho 725. výročia prvej 
písomnej zmienky. Jej zostavovateľom bol 
Jozef Tušan a kolektív autorov. „Išlo o priekop-
nícku prácu, z ktorej vychádzame. Doba však 
pokročila, pokročili i výskumy. Spracová-
vame históriu obce, ktorá ešte nebola 
spracovaná. Prvá písomná zmienka je len 
prvý písomný údaj o obci. Nehovorí o tom, 
aká je obec reálne stará. Archívy nám odkrý-
vajú mnoho neprebádaných poznatkov,“ 
uviedol zostavovateľ novej publikácie Matúš 
Veliký. Autori sa pri jej tvorbe opierajú aj o 
výskumy známeho slovenského historika 
profesora Ferdinanda Uličného či bývalého 
dlhoročného historika Krajského múzea v 
Prešove – Kaštieľa rodiny Dessewffy v Hanu-
šovciach nad Topľou Petra Šafranka. Na 
tvorbe knihy odborne dohliadajú dvaja recen-
zenti z Inštitútu histórie Prešovskej univerzity 
v Prešove.

Už prvotná kniha z dielne Jozefa Tušana 
približovala dejiny obce od praveku cez 
históriu školstva, divadla, kina, cirkvi či športu. 

alanka, Zech, Polyanka, Polyunka, Szécs-Polyánka, Szécsmezo či Sečovská Poľanka. I tieto 
názvy sa spájajú s našou obcou. Územie Sečovskej Polianky síce bolo osídlené už v neolite, no 

prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1272. Na území dnešnej obce sa v minulosti 
nachádzali dve samostatné osady – Zech a Polyanka. Ich zlúčením vznikla Sečovská Polianka. 
Poslednú augustovú nedeľu (28.8.) si obec 750. výročie svojej prvej písomnej zmienky pripomenie 
vo veľkom štýle.

P

SEČOVSKÁ POLIANKA SI PRIPOMÍNA 
750. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

Z OBSAHU

Podobnou schémou sa uberá aj nová publiká-
cia, ktorej cieľom je priblížiť kompletnú 
históriu, teda od pravekého osídlenia až po 
súčasnosť. V jednotlivých kapitolách sa autori 
zamerajú i na históriu židovského a rómskeho 
obyvateľstva na území obce, vlny vysťahova-
lectva či priebeh prvej a druhej svetovej 
vojny. „Chceme zachytiť čo najširšie historic-
ké reálie, aby sme mohli využiť bohatý 
obrazový a fotografický materiál. Podarilo sa 
nám zozbierať zoznam padlých vojakov 
počas druhej svetovej vojny. Ide o pomerne 
presne záznamy, ktoré hovoria o konkrét-
nych miestach, na ktorých daných vojak 
padol. Aj vďaka tomu budeme môcť zrekon-
štruovať, ako zhruba prebiehali boje cez 
Sečovskú Polianku. Našli sme aj podrobné 
informácie o činnosti Bielej légie v obci,“ 
priblížil Matúš Veliký zopár zaujímavostí, 
ktoré sa objavia v pripravovanej publikácii. 
Ako rodák z Cabova dodal, na knihe mu dosť 
záleží, keďže v detstve navštevoval sečovsko-
polianskú základnú školu. „Našou snahou je 
vytvoriť obsahovo hodnotné reprezentatív-
ne dielo. Chceme, aby kniha nezapadla 
prachom, ale žila aj o desať či tridsať rokov.“ 
Publikácia, ktorá vzniká pri príležitosti 750. 
výročia prvej písomnej zmienky o Sečovskej 
Polianke, by mala vyjsť v závere tohto roka.

Pokračovanie na str. 2
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V nedeľu 28. augusta si obec 750. výročie prvej písomnej 
zmienky pripomenie bohatým kultúrnym programom. 
Miestom osláv bude areál futbalového ihriska. Oslavy začnú 
už v dopoludňajších hodinách slávnostnou ekumenickou 
svätou omšou.  

„Naším zámerom je, aby sa na jednom mieste zišla celá 
obec. Svätú omšu budú celebrovať obaja správcovia našich 
farností, no chceme pozvať aj duchovných, ktorí pôvodom 
pochádzajú z našej obce,“ ozrejmil úvod osláv predseda 
komisie vzdelávania, kultúry a športu Matúš Kraus. V popo-
ludňajších hodinách (od 15.00 hod.) bude v areáli ihriska 
pokračovať hlavný program. V celom progra-
me budú vystupovať obyvatelia obce alebo 
ľudia, ktorí majú istý súvis so Sečovskou 
Poliankou. Obecné slávnosti otvorí domáca 
folklórna skupina Bukovina. Nebude chýbať 
ani vystúpenie detí z malej Bukovinky a 
prezentácia jej odchovancov, ktorí v súčas-
nosti pôsobia vo vranovskom folklórnom 
súbore Orgonina. Priaznivci folklóru sa môžu 
tešiť aj na vystúpenie vynikajúceho taneční-
ka Petra Vajdu z košického folklórneho 
súboru Borievka, ktorý sa v televíznej súťaži 
Zem spieva dostal do povedomia verejnosti 
vďaka svojmu prevedeniu tanca od Jozefa 
Vasiľa zo Sečovskej Polianky. Pred vystúpe-
ním Petra Vajdu budú prezentované návštevníkom podujatia 
aj archíve zábery Vasiľovho čardáša. Vyvrcholením hudobné-
ho programu bude vystúpenie multižánrovej skupiny Heľeni-
ne oči, v ktorej aj jeden z jej členov Igor Polorecký je rodák zo 
Sečovskej Polianky. „Usilovali sme sa vytvoriť program, v 
ktorom si niečo nájde každá veková skupina. Na novom 
multifunkčnom ihrisku bude pripravený program s animáto-
rom pre našich najmenších. Program bude obohatený o 
tombolu, ktorej výťažok bude putovať na charitatívne 
účely, i o súťaže v jedení tradičných pirohov a v pití piva,“ 
uviedol Matúš Kraus. Lívia Godová

Obyvatelia obce sa budú prezentovať nielen priamo na 
pódiu. V areáli ihriska bude remeselný trh, na ktorom 
budú svoje výrobky ponúkať šikovní obyvatelia z obce. V 
miestnej telocvični bude pripravená výstava historických 
fotografií.  „Inšpirovali sme sa úspešnou facebookovou 
skupinou Poľančane, v ktorej sa naši obyvatelia s rados-
ťou delia o svoje spomienky na rodnú obec. V jednotli-
vých sekciách sa pokúsime priblížiť históriu našej obce. 
Máme mnoho fotografií z takzvanej akcie Z. Mnohí sa na 
týchto fotografiách nájdu a môžu si zaspomínať na výstav-
bu obecného úradu, zdravotného strediska i domu 
smútku,“ dodal predseda komisie, ktorá tvorila program k 

priebeh osláv. 

Aj samotná obec si pri príležitosti 750. 
výročia pripomenie významných rodákov a 
ľudí, ktorí sa značným spôsobom podieľali 
na rozvoji a formovaní spoločenského 
života v obci. „Pri príležitosti tohto 
významného výročia oceníme ľudí, ktorí 
boli za ostatné roky prínosom pre Sečov-
skú Polianku v oblasti vzdelávania, 
zdravotníctva, kultúry a športu. Rovnako 
chcem oceniť aj ľudí, ktorí už nie sú 
medzi nami, ale v minulosti mali veľkú 
zásluhu na napredovaní obce. Medzi 
nami žije množstvo osobností a svojimi 

zásluhami si zaslúžia naše uznanie,“ uzavrel starosta 
Michal Urban. 

Obec Sečovská Polianka sa zároveň obracia na obyvateľov 
obce so žiadosťou o návrhy na ocenenia osobností obce, 
ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Sečovskej 
Polianky, jej zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého 
mena. Svoje návrhy môžete adresovať priamo na obecnom 
úrade alebo posielať na mailovú adresu starosta@secov-
skapolianka.sk.

Sečovská Polianka si pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky
Pokračovanie článku z úvodnej strany

Pri príležitosti tohto 
významného výročia 

oceníme ľudí, ktorí boli 
za ostatné roky 

prínosom pre Sečovskú 
Polianku v oblasti 

vzdelávania, 
zdravotníctva, kultúry 

a športu.

Milí spoluobčania,
prvá polovica roka 2022 ja za nami a my Vám prinášame ďalšie vydanie obecných novín s 
informáciami o dianí v našej obci.

Aj v tomto čísle sa dozviete v akom štádiu sú schválené projekty, čo sa nám podarilo dokončiť 
a na čom do budúcna pracujeme. Dočítate sa o uskutočnených aj pripravovaných kultúrnych i 
športových podujatiach a nahliadnete do fungovania obecných spolkov a obce samotnej.

V týchto zvláštnych časoch, keď pandémiu vystriedal vojenský konflikt u našich východných 
susedov, sú dobré správy a štipka optimizmu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Verím, že si 
v novinách nájdete čosi pozitívne a potešíte sa z našich spoločných úspechov. Tohto roku naša 
obec oslavuje 750. výročie prvej písomnej zmienky - príďte sa rozptýliť na plánovanú oslavu v 
auguste.

Ďakujem všetkým obecným zamestnancom, poslancom a ochotným dobrovoľníkom za pomoc 
bez, ktorej by bolo ťažké napĺňať všetky plány, ktoré sme si stanovili a verím, že sa nám bude 
dariť aj naďalej. Veľká vďaka patrí všetkým Poliančanom za dôveru a doterajšiu podporu.
 

Príhovor starostu

S pozdravom
Michal Urban

 starosta obce Sečovská Polianka
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Január
          ●

          ●
Február
          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

Čistenie okolia MŠ od náletových drevín

Výroba koterca pre odchyt psov

Prerábka priestorov na prevádzkarni

Čistenie okolia ČOV od náletových drevín

Čistenie priestorov v budove Domu služieb - Nová 89 
(bývalá VÚB)

Oprava elektroinštalácie – kaderníctvo Na vlásku

Začiatok prerábky posilňovne

Inštalácia striešky nad schody Domu nádeje - bočný vstup

„Z denníka obecnej prevádzkarne“
Sumár vykonaných prác – I. polrok 2022 (mimo bežných udržiavacích a upratovacích prác)

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

Čistenie priestorov (likvidácia starej elektroinštalácie...) v 
budove Domu služieb - Nová 89 (bývalá VÚB)

Čiastočná prerábka kúrenia na zdravotnom stredisku

Rekonštrukcia starých omietok v bývalej kotolni zdravot-
ného strediska

Maľovanie zrekonštruovaných priestorov na prevádzkarni

Čistenie pozemku na ulici Staničnej

Inštalácia nájazdovej rampy pre kuchyňu v školskej jedálni

Začiatok prerábky ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Február
          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

Prerábka ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Inštalácia schodov k nájazdovej rampe pre kuchyňu v školskej 
jedálni

Čistenie okolia ciest, potokov

Príprava základne pre Z-Box

Oprava kanalizačnej šachty na Novej ulici

Výkopové práce pre elektrickú prípojku na nabíjaciu stanicu 
elektromobilov

Marec

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

Prerábka ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Prerábka WC pre invalidov v budove zdravotného strediska

Výkopové práce na elektrickú prípojku pre multifunkčné ihrisko

Rekonštrukčné práce skladu v športovej hale (športový areál)

Výkopové práce na elektrickú prípojku pre multifunkčné ihrisko

Výkopové práce na vodovodné prípojky na Stankovskej 
ulici

Apríl
          ●        

          ●

Príprava a vydláždenie plôch pre lavičky pri multifunkč-
nom ihrisku a plochy parkoviska pre nabíjaciu stanicu 
elektromobilov

Začiatok prerábky priestorov pre pobočku Slovenskej 
pošty v budove Domu služieb - Nová 89 (bývalá VÚB)

          ● Pokračovanie prerábky priestorov pre pobočku Slovens-
kej pošty v budove Domu služieb - Nová 89 (bývala VÚB)

Jún

          ● Oprava čakárne a WC na zdravotnom stredisku – zubná 
ambulancia

Máj
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Michal Urban: Veríme, že štát podporí samosprávy, 
aby sa mohli aj naďalej rozvíjať
Dozvuky pandémie, vojna na Ukrajine, nedostatok stavebného 
materiálu i energetická kríza. Turbulentné obdobie v spoločnosti 
poznačilo aj chod samospráv. Ako aj tieto udalosti ovplyvnili 
investičné aktivity Sečovskej Polianky, približuje v rozhovore 
starosta obce Michal Urban.

Začiatkom roka sa po sériách lockdownov začala spoločnosť 
ako-tak spamätávať z pandémie COVID-19. Vo štvrtok 24. 
februára však nastala ruská invázia na Ukrajinu. Vplyvom vojny 
na Ukrajine sa dianie v samosprávach akoby na mesiac opäť 
úplne zastavilo. Pociťovali ste to aj v Sečovskej Polianke?
Pred pol rokom alebo rokom nikto nepredpokladal, že sa niečo 
takéto môže stať. Keďže sme blízko hraníc, od začiatku sme 
dostávali správy z krízového riadenia a čakali sme na pokyny ako 
postupovať. Opäť sa samosprávy veľmi rýchlo zmobilizovali. 
Takmer hneď sme sa zapojili do zbierky. Pripravili sme priestory, 
zorganizovali dobrovoľníkov. Našej obci sa podarilo vyzbierať 
osem paliet materiálnej a potravinovej pomoci. Veľká vďaka 
všetkým, ktorí prispeli. Vojnový stav určite na istý čas ovplyvnil 
samosprávu. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, keď som ako 
starosta nosil na rôzne úrady a inštitúcie dokumenty k projektom, 
ktoré máme rozbehnuté, všetko sa naťahovalo. Z bežných 15 dní 
alebo 30 dní až na 45 dní. Keď sme zisťovali, v akom štádiu sú 
vyjadrenia k našim žiadostiam, bolo nám povedané, že prioritu 
má kríza na Ukrajine.

V minulom čísle sme informovali o viacerých rozbehnutých 
investíciách v obci. Jednou z nich bola aj rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice. Ešte v roku 2018 získala obec na jej obnovu dotáciu vo 
výške 28 000 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V 
akom štádiu je tento projekt a prečo rekonštrukcia zbrojnice trvá 
už niekoľko rokov?
V roku 2019 sme v obci riešili dôležitejšie veci, ktoré mali havarijný 
charakter. Bohužiaľ, začiatkom roka 2020 začala pandémia. Už vtedy 
sme sa snažili vysúťažiť firmu, ktorá by zabezpečovala rekonštrukciu, 
no nepodarilo sa. Podarilo sa to až v júni 2021. Koncom leta mala 
firma naplánované prvé práce, ale pandémia ovplyvnila aj jej 
činnosť. Napokon až v októbri sa dostali k prácam. Svoju rolu zahralo 
aj počasie, následne nárast cien stavebných materiálov. Až koncom 
februára práce pokračovali. Strecha a steny sú hotové, momentálne 
prebiehajú betonážne práce podláh. Boli vymenené aj vstupné 
brány a poslednou fázou je príprava príjazdovej asfaltovej plochy 
pred hasičskou zbrojnicou. Práce by mali byť ukončené koncom júna.

V minulom roku obec získala na vytvorenie nabíjacej stanice na 
elektromobily 8 000 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky. Ako sa ujala v obci?
Ide o dve nabíjacie stanice pre elektromobily, ktoré môžu využívať 
súčasne štyri autá. Z obecného rozpočtu sme doplatili zhruba 1 900 
eur. Oficiálne sú spustené od prvého mája s tým, že posledné práce 
v podobe osadenia spevnenej plochy na parkovanie boli dokončené 
koncom mája. Tým, že sa nachádzame na hlavnom ťahu, veľmi 

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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Projekt rekonštrukcie tejto ulice sme začali pripravovať pred viac 
ako rokom. Je to veľmi frekventovaná časť obce, preto dlhé roky 
obyvateľom ulice chýbal chodník. Ak sa chceli dostať ku kostolu 
alebo do centra obce, museli prejsť aj pol kilometra po ceste a 
trávniku. Predpokladaný termín ukončenia je zhruba v polovici júla. 
Pri realizačných prácach sa však vyskytli viaceré udalostí, ktoré nás 
spomalili. Bolo potrebné sfunkčniť približne 15 kanalizačných 
poklopov. Riešili sme aj združené kanalizačné prípojky. Vďaka 
participatívnemu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sme 
v spolupráci s OZ 09414 získali 10 000 eur na úpravu okolia. Po 
dokončení chodníka pribudne vďaka tomuto projektu na Stankovs-
kej ulici krásna výsadba zelene a bude osadených deväť lavičiek.

Práve výtlky na peších a cestných komunikáciách spôsobujú 
problémy viacerým obyvateľom. Nateraz prešli komplexnejšou 
rekonštrukciou Veterná ulica, chodník pri parku a Stankovská 
ulica. Dočkajú sa aj obyvatelia ostatných ulíc?

Aj regionálnymi médiami prebehla správa o tom, že Sečovská 
Polianka ako jediná obec v okrese Vranov nad Topľou sa zapojila 
do participatívneho rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja. Aj vďaka tejto podpore sa v druhej polovici apríla začalo s 
modernizáciou Stankovskej ulice. Do výstavby chodníka v dĺžke 
550 metrov investovala obec 141 tisíc eur z vlastných finančných 
zdrojov. Čo zahŕňa obnova Stankovskej ulice?

dobre sa to uchytilo. Zastavujú tu autá, ktoré prechádzajú cez obec 
a aj v obci sú obyvatelia, ktorí elektromobily vlastnia. Mení sa doba, 
elektromobily prichádzajú do módy. Myslím si, že tento projekt 
bude pre obec prospešný najmä v budúcnosti. Verím, že o niekoľko 
rokov elektronabíjacie stanice budú využité na sto percent.

Po dokončení Stankovskej ulice budeme pokračovať úpravou chodní-
ka od parku smerom k obecnému úradu. Na jeho obnovu sme získali 
dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie Slovenskej republiky vo výške 140 tisíc eur. Malo by sa začať 
začiatkom júla a do konca leta by mohol byť chodník dokončený. 
Nebude to však koniec. Aj keď je celosvetový problém s nárastom 
cien stavebného materiálu, zámerom obce je postupne rekonštruo-
vať všetky miestne chodníky a cesty. Rovnako vytvoriť chodníky na 
miestach, na ktorých chýbajú. Už v minulom čísle obecných novín 
sme spomínali, že chystáme projektové dokumentácie na 10 až 11 
cestných úsekov. Verím, že každá ulica sa postupne dočká. Bohužiaľ, 
nie na všetko sú ihneď finančné prostriedky. Prioritou je získavať 
externé zdroje z rôznych výziev. Aj v marci sme podali žiadosť na 
výzvu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu 
Novej ulice. Žiadosť o NFP prešla administratívnou kontrolou a je vo 
fáze odborného hodnotenia. Aktuálne čakáme na vyhodnotenie 
podanej žiadosti. Okrem rekonštrukcie cesty by mali byť obnovené 
chodníky a napokon by sme chceli pristúpiť aj k výsadbe zelene.
 
Nekonečným príbehom v obci, ktorý sa ťahá už vyše 20 rokov, je 
dokončenie vodovodu. Prečo jeho dostavba viazne?
Vodovod je najväčšou prioritou obce. Ide o zložitý projekt, ktorý nie je 
možné porovnať s rekonštrukciou ciest a chodníkov. Pandémia nám 
navyše spomalila komunikáciu s úradmi. Po technickej stránke je 
projekt vyriešený, momentálne je zaslaný na vyjadrenie dotknutým 
orgánom. Obec čaká na vyjadrenie Slovenskej správy ciest, Železníc 
SR, Lesov SR a mnohých iných. Veríme, že ich vyjadrenia budú kladné, 
aby sme mohli pristúpiť k územnému konaniu. Dopracovali sme aj 
mnoho vecí, ktoré v projekte chýbali. V prvotnom projekte mali 

rozvody potrubia dĺžku 9,5 
kilometrov, chýbali v ňom 
zokruhovania, úseky na Stankovs-
kej a Toplianskej ulici. Po doplne-
ní všetkých úsekov je celková 
dĺžka 13,309 kilometra. Zakompo-
novali sme vodovod aj na 
miestach, na ktorých predpokla-
dáme, že by v budúcnosti mohla 
pokračovať výstavba, ako 
napríklad pozemky na konci 
Jarkovej ulice smerom k ihrisku. 
Je to súčasť zokruhovania, aby 
bola voda kvalitnejšia. Riešili sme 
aj pozemok pod vodojemom, na 

ktorý sme urobili geometrický plán. Rozpočet na tento projekt sa nám 
aktuálne navýšil na takmer 8 miliónov eur. Čakáme na výzvy, cez ktoré 
by sme sa mohli uchádzať o financie na realizáciu.

Zub času sa postupne začína odrážať aj na budovách základnej 
školy. Akou obnovou prejde v najbližšom období?
V závere roka 2020 sme podávali na Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky projekt zameraný na zvýšenie energetickej 
úspornosti budovy. V žiadosti sme neboli úspešní. Školu najviac trápia 
okná, ktoré sú vo veľmi zlom stave. V súčasnosti vyšla ďalšia výzva, do 
ktorej sa opäť zapojíme. Podávame projekt na obvodové zateplenie 
budovy, výmenu okien a zateplenie strechy. Dobrou správou je, že 
sme boli úspešní s projektom na vytvorenie odborných učební, na 
ktoré sme získali dotáciu vo výške 160 tisíc eur. Aktuálne prebieha 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa a ak bude úspešné, počas leta by 
sa mali realizovať práce na ich modernizáciu. Začiatkom nového 
školského roka by už mohli byť dokončené.  

DIANIE V SAMOSPRÁVE

Pokračovanie na str. 6
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Vo februári sme sa pustili aj do rekonštrukcie miestnej posilňovne. 
Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou. Išlo o úpravu stien, 
výmenu dverí, gumovej podlahy, osadil sa nový recepčný pult, zrkadlá 
a obrazy. V posilňovni pribudlo 16 nových strojov a ďalšie doplnky na 
cvičenie, ako lavičky, sady kotúčov. Nové stroje sú rozmiestnené 
systematicky do sekcií. Takto je možné cvičiť oveľa kvalitnejšie. 
Posilňovňa má už aj oficiálne prevádzkové hodiny a správcu, ktorý je 
tam celý čas. Od jej spustenia v máji pribudli noví členovia. Stále je čo 
vylepšovať a ak má niekto nejaké podnety, radi ich uvítame. Myslím si, 
že posilňovňa je jednou z ďalších športových aktivít pre všetky vekové 
kategórie. Finančné prostriedky, ktoré sa zvýšia po uhradení prevád-
zkových nákladov, budú investované do rozvoja športu v našej obci.

Ako vyzerá výstavba zberného dvora, ktorý by mal vzniknúť na 
obecnom pozemku pri čističke odpadových vôd?
Máme vysúťaženého zhotoviteľa na stavebné práce, ktoré by mali 
začať v lete. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na 
technické vybavenie zberného dvora. Jeho súčasťou by mal byť 
kolesový traktor, multifunkčná vlečka so štiepkovačom a kontajne-
ry. Pôjde o zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad. V ňom 
budeme môcť efektívne spotrebovať bioodpad, ktorý zbierajú 
naši pracovníci po obci. Taktiež v ňom budú kontajnery na staveb-
ný odpad. Vyrieši sa tak ďalší problém v obci, budeme mať ďalšiu 
vlastnú techniku a nebudeme závislí od externých firiem.

Sečovská Polianka dlhodobo bojuje aj so vznikom čiernych skládok. 
Ako aktuálne vyzerá situácia v katastri obce?
Situácia sa už zlepšila, aj keď stále sa nájdu ľudia, ktorí vyhodia 
odpad do prírody. Počas jarných mesiacov pracovníci obce nečisti-
li len priekopy v spolupráci so Slovenskou správou ciest, ale pustili 
sa aj do lokalít, ktoré sme po minulé roky čistili počas Dňa Zeme. 
Vyzbierali tri traktorové vlečky odpadu z rôznych lokalít. Dokonca 
sa nám podarilo prichytiť indivíduá pri čine.

Značnou obnovou prešla aj miestna posilňovňa v budove mater-
skej školy. Čo v nej pribudlo a ako sa zmení jej fungovanie?

Pomáha proti vzniku čiernych skládok aj kamerový systém alebo 
je za tým skôr edukácia?
Klobúk dole pred našimi obyvateľmi, obec urobila výrazný pokrok v 
odpadovom hospodárstve vďaka výbornej spolupráci s nimi. Kamero-
vý systém nám pomohol pri kontrole nášho katastra a plánujeme ho 
ešte rozšíriť. Na vybrané miesta sme umiestnili aj fotopasce. 
Bohužiaľ, stále sa nám nepodarilo rozložiť závory na strategické 
miesta, na ktorých vzniká najviac čiernych skládok. Je to zložitejšie aj 
ohľadom vlastníckych vzťahov. Stále však na tom pracujeme.

Obec sa púšťa aj do zámeru rekonštrukcie obecného úradu. Čo 
plánujete na budove zrealizovať?
Budova nie je zateplená. Strecha je ešte pôvodná, osadená v akcii „Z“. 
Zateká a pod strechou máme veľké diery, cez ktoré sa dostáva voda, 
sneh i vtáctvo. Okná, ktoré boli vymenené pred viac ako desiatimi 
rokmi, už nespĺňajú energetické štandardy. Zapájame sa do jednej z 
posledných výziev na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov, ktorá má iba päť percentnú spoluúčasť obce. Ak uspejeme, 
vymení sa strecha, okná, zateplia sa obvodové múry, vymení sa zdroj 
kúrenia – tepelné čerpadlo a plyn. Už pri výmene okien by bola 
úspora 30 percent, po zateplení ešte väčšia. Projekt je podaný a 
vyhodnocovať sa bude v priebehu niekoľkých mesiacov. Ak by sa to 
podarilo, mali by sme ďalšiu obecnú budovu kompletne zrekonštruo-
vanú, pripravenú efektívne slúžiť x rokov. Aj ďalšie obecné budovy 
ako kultúrny dom, telocvičňa na futbalovom ihrisku, dom nádeje, či 
zdravotné stredisko potrebujú rekonštrukciu. V prípade kultúrneho 
domu sa nedá hovoriť už ani o rekonštrukcii budovy. Trápia nás 
neustále plesnivejúce steny, podmočené základy, vysoké náklady na 
energie, nedostatok priestoru pri realizácií kultúrno-spoločenských 
aktivít. Budova si vyžaduje neustále opravy a investície. Aj preto sme 
ešte začiatkom minulého roka začali pracovať na koncepcii nového 
obecného úradu s novým kultúrnym domom a obecnou kaviarňou v 
centre obce. Verím, že v Pláne obnovy budú výzvy, z ktorých sa budú 
dať čerpať financie na realizáciu takýchto projektov.
Koncepcia nového obecného úradu s kultúrnym domom 
a obecnou kaviarňou  

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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Už niekoľko mesiacov trvá pri obecnom úrade rekonštrukcia 
mosta. Na základe čoho vznikla potreba jeho obnovy? Bude sa s 
podobnou obnovou pokračovať aj na ďalších mostoch v obci?

Ide o investíciu Slovenskej správy ciest. Jeho obnova začala na 
podnet obce. Na oboch stranách mosta bolo zábradlie v havarijnom 
stave, betón pod mostom degradoval. Most si vyžadoval okamžitú 
obnovu. Koncom roka 2019 obec poslala žiadosť, projekt bol hotový 
do pol roka, ale stopla ho pandémia. Nedarilo sa nájsť zhotoviteľa, 
preto sa s prácami začalo až na jar tohto roka. Práce by mali byť 
ukončené koncom júna. Potešili nás, že na oboch stranách mosta 
zakomponujú aj chodník, ktorý v tejto lokalite chýbal. Chodník je 
ukončený šikminou, na ktorý obec bude môcť v budúcnosti napojiť 
aj obecný chodník. Správa ciest prisľúbila aj rekonštrukciu mosta pri 
zdravotnom stredisku. Pred niekoľkými rokmi už bola zrekonštruova-
ná jedna strana mosta, chýba už len obnova lávky.

V druhej polovici mája Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo 
do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku sa ako člen ZMOS 
pridala aj Sečovská Polianka. Združenie tak reaguje na návrhy z 
dielne rezortu financií, ale aj na dlhodobý prístup štátu voči 
samosprávam. Prečo obec vstúpila do štrajkovej pohotovosti?
Je avizované, že daňové balíčky, ktoré pomôžu ľuďom budú na úkor 
obcí a obecných rozpočtov. Tie peniaze nám budú chýbať napríklad 
na investície, projektové dokumentácie, činnosť materskej školy. 
Zastaví sa fungovanie obce. Štát zabudol komunikovať so samosprá-
vou, ktorá je jeho partnerom a riadi všetky prenesené kompetencie. 
Aj preto sme sa pridali do tohto štrajku. Veríme, že sa to podarí 
vyriešiť a štát podporí samosprávy, aby sa mohli aj naďalej rozvíjať.

Hovorca združenia a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal 
Kaliňák upozorňuje, že mnohé obce nebudú môcť ani svietiť, ani 
kúriť. Čo by to znamenalo pre samotných obyvateľov obce? Ako 
by sa to dotklo obyvateľov Sečovskej Polianky?
Ak sa nevyrieši podpora samospráv, hrozí napríklad, že obec bude musieť 
pristúpiť k šetreniu a obmedzí prevádzku verejného osvetlenia na 
niekoľko hodín. Prevádzka obecných budov (napríklad materskej školy), 

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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Na najbližšom obecnom zastupiteľstve prijmeme uznesenie, že sa 
stávame členom tohto občianskeho združenia. Uvedomujeme si 
dôležitosť tejto diaľnice, ktorá by určite priniesla množstvo pracov-
ných príležitostí, investorov, stúpla by zamestnanosť v okrese, uľahči-

la by sa špedícia. 
Staneme sa členom a 
budeme podporovať 
iniciatívu výstavby. 

Ľudia sa nemusia obávať, že diaľnica pôjde okolo našej obce. Diaľnica 
by pokračovala smerom od Hriadok na Michalovce. Bude ďalej od 
nás, ale uľahčí a odľahčí nám dopravu.

Pandemické opatrenia sú nateraz uvoľnené. Začne obec ožívať 
aj po kultúrnej, športovej a spoločenskej stránke? Na čo sa môžu 
v lete tešiť obyvatelia obce?
Tešíme sa, že pandemická situácia nám už konečne umožnila realizo-
vať viaceré podujatia. Už tradične pripravujeme letné kino. Chystáme 
sedem premietaní. V júli nás čaká obľúbený Uličkový turnaj, ale aj 
nové podujatia ako Súťaž vo varení gulášu. Ďalšou novinkou je Športo-
vý deň so športovými atrakciami pre všetky vekové kategórie. Chceli by 
sme z toho vytvoriť novú tradíciu v obci. Vyvrcholením kultúrneho leta 
budú oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Sečovskej Polianke.

je závislá na plyne a elektrine. Ceny energií porastú na historické 
maximum a v tomto beztak zložitom období nám štát zredukuje financie 
na krytie nákladov. Ako budeme fungovať? Štát na obce apeluje, aby 
sme zdvihli dane a poplatky, čo nie je komplexným riešením. Verím, že 
vláda príde s nejakým rozumným plánom alebo schémou.

Už teraz mnohé obce doslova 
bojujú o prežitie v dôsledku 
extrémneho nárastu cien energií. 
Ako je na tom Sečovská Polianka?
Viem, že v okrese sú obce, ktoré sa 
musia popasovať s 300 percentným 
nárastom cien energií. Našťastie, pre 
obec sme v roku 2019 uzatvorili 
dlhodobejšie zmluvy s VSD, ktoré sú 
na starých tarifách. Momentálne sa 

teda cena elektriny pre obec ešte nezvýšila. Rovnako sme na tom aj s 
plynom. Zmluvy máme uzatvorené do mája 2023. Čo bude potom, s 
akým veľkým nárastom sa budeme musieť popasovať? Nevieme.

Združenie miest a obcí vranovského regiónu sa pripojilo k iniciatíve 
Diaľnica na Zemplín, ktorú rozbehol starosta sobraneckej obce 
Baškovce Peter Báthora. Okres by mal byť na diaľnicu napojený 
pravdepodobne cez zjazd a výjazd pri obci Hriadky a Trhovište. Keďže 
Sečovská Polianka je najjužnejšia obec okresu, obce sa to dotkne 
najviac. Podporí obec túto iniciatívu? Čo by to prinieslo regiónu?
 

DIANIE V SAMOSPRÁVE

Lívia Godová
Rozhovor prešiel autorizáciou.

Zdroj foto: Michal Urban

Zmeny v zdravotnom stredisku
Po dlhých rokoch prechádza Zdravotné stredisko v Sečovskej 
Polianke prerodom. Zhruba od jesene bude slúžiť len na účely, na 
ktoré bolo pôvodne postavené. Zdravotnú starostlivosť v 
jednotlivých miestnostiach budú obyvateľom obce i širšieho okolia 
poskytovať štyria lekári. 

Koncom februára po ôsmich rokoch ukončil prevádzku ambulancie 
všeobecného lekára v Sečovskej Polianke z organizačných, 
finančných aj osobných dôvodov lekár Stanislav Semjan. Od 
polovice mája nastúpil do zrekonštruovaných priestorov 
ambulancie všeobecného lekára Tomáš Kačurák. „Už minulý rok, 
keď sme sa dozvedeli, že doktor Semjan bude opúšťať 
ambulanciu v Sečovskej Polianke, začali sme zháňať nového 
lekára. Ponúklo sa nám niekoľko lekárov, napokon jediný z nich, 
doktor Tomáš Kačurák, bol ochotný prísť do obce na päť dní v 
týždni,“ uviedol starosta obce Michal Urban. 

Praktický lekár pre dospelých zároveň pôsobí aj v susedných 
Parchovanoch. Pondelok, stredu a piatok bude v Sečovskej Polianke 
ordinovať od 12.00 hod. do 15:30 hod., v utorok a štvrtok od 7.00 
hod. do 12.00 hod. Zdravotná sestra bude v ambulancii päť dni v 
týždni. „Sme stredisková obec. V minulosti sme nemuseli cestovať 
za všeobecnými lekármi do miest. Našou snahou bolo vrátiť 
lekárske služby opäť do obce. Dostať ich bližšie k ľuďom. Odľahčili 
by tak našich obyvateľov od zbytočného cestovania,“ opísal dôvod 
rozsiahlych personálnych aj rekonštrukčných zmien v miestnom 
zdravotnom stredisku Michal Urban.

Za ostatné mesiace v budove zdravotného strediska prešli 
obnovou všetky ambulancie. Budova totiž nebola napojená na 
kanalizáciu. Kompletne sa tak prerobili rozvody odpadov,  
kúrenie i vodovodné rozvody. Na rekonštrukciu zdravotného 
strediska vyčlenila obec zo svojho rozpočtu zhruba 25 tisíc eur. 

V najbližšom období pribudne na budove nový nápis a v druhej 
etape rekonštrukčných prác obec plánuje zastrešenie areálu, čím by 
sa odstránili problémy s vlhkosťou budovy. 

Rekonštrukčné práce nastanú aj v priestoroch dnešnej pošty. „Obec 
vyvíjala snahy o prinavrátenie ambulancie detskej lekárky do 
Sečovskej Polianky. Ambulancia vznikne práve v priestoroch 
súčasnej pošty. Pošta sa presťahuje do budovy niekdajšej banky, do 
priestorov, v ktorých v minulosti bola predajňa Halierik. Vedenie 
pošty uvítalo nové priestory. Vznikne v nich bezbariérový vstup i 
samostatný vchod pre zásielky. V zdravotnom stredisku na to neboli 
vytvorené vhodné podmienky,“ priblížil starosta Sečovskej Polianky. 

Pošta bude fungovať v nezmenenom režime, len v nových moder-
nejších priestoroch. Pri budove, smerom na Novú ulicu, vznikne 
zároveň Z-Box – samoobslužné výdajné miesto Packety na zásielky, 
ktoré bude otvorené nonstop. Pošta by v priestoroch bývalej banky 
mala fungovať od polovice leta. Po presťahovaní pošty do nových 
priestorov, začne obec s rekonštrukciou poštových priestorov pre 
ambulanciu detskej lekárky. „Ak všetko pôjde podľa plánov, detská 
lekárka Lenka Ihnacíková, ktorá aktuálne pôsobí v Sečovciach, by 
v Sečovskej Polianke nastúpila už v septembri. V obci by spočiatku 
pôsobila dva dni v týždni. Pokiaľ bude o jej služby záujem u obyva-
teľov obce, vedeli by sme si predstaviť, aby pôsobila v Sečovskej 
Polianke aj viac dní,“ uzavrel starosta Michal Urban. 

Od septembra by v jednom areáli v Sečovskej Polianke okrem 
lekárne pôsobili štyri ambulancie – Ambulancia všeobecného 
lekára pre dospelých Tomáša Kačuráka, Ambulancia všeobecnej 
lekárky pre deti a dorast Lenky Ihnacíkovej, Zubná ambulancia – 
stomatológia Anny Huttmanovej a neurologická ambulancia 
Vladimíra Tkáčika. 

Lívia Godová
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V jeseni minulého roka vo futbalovom areáli za miestnou telocvič-
ňou začali prvé stavebné práce na výstavbe multifunkčného 
ihriska. Od polovice mája je ihrisko sprístupnené širokej verejnos-
ti na futbal, basketbal, hokejbal, tenis, bedminton i hádzanú. 

Na mieste niekdajšieho škvarového ihriska, ktoré v zimných 
mesiacoch využívali naši hokejisti na zaľadňovanie, vyrástlo najväčšie 
multifunkčné ihrisko v okrese. S obnovou vyše 10 rokov chátrajúcej 
plochy začala obec vďaka finančnej dotácii 74 457,86 eur z Fondu na 
podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a moderni-
zácia športovej infraštruktúry. „Sme jedna z najväčších obcí v okrese, 
máme veľa mládeže a multifunkčné ihrisko nám chýbalo. O jeho 
výstavbe sa hovorilo už viac rokov. Obec sa na projekte mala 
podieľať 50 percentami, no napokon aj vďaka rastu cien stavebného 
materiálu, sa samospráva na jeho výstavbe podieľala sumou približ-
ne 92 tisíc eur. Ihrisko má rozmery 52x26 metrov. Chceli sme väčšiu 
plochu, aby mohlo ihrisko využívať viac ľudí súčasne,“ ozrejmil 
technické parametre nového multifunkčného ihriska starosta obce 
Michal Urban. Sečovská Polianka má zároveň ako jedna z dvoch obcí v 
okrese pod umelým trávnikom multifunkčného ihriska uloženú aj 
gumenú podložku. „Podložku sme dávali najmä z dôvodu, aby plocha 
bola kvalitnejšia a prospešnejšia pre zdravie, aby priaznivo pôsobila 
na kĺby,“ dodal Urban. 

Multifunkčné ihrisko je s nočným osvetlením i bezbariérovým 
vstupom. Pred vstupom na plochu pribudli aj lavičky na sedenie. 
Výstavba multifunkčného ihriska je prvým krokom k obnove 
celého areálu futbalového ihriska. „Ako jedna z mála obcí máme 
takýto veľký areál. Pracujeme na vytvorení veľkej športovej 
zóny. Máme vytvorenú aj koncepciu na rozšírenie športovej haly. 
Navýšil by sa jej strop, vytvorili by sme v nej balkóny, tribúnu i 
posilňovňu. V časti od Cabovskej potoka smerom k ihrisku by 
sme chceli urobiť skejtpark pre deti. Po dĺžke ihriska by vznikla 
dráha pre kolieskové korčule a v jeho strede by boli osadené 
zariadenia pre kolobežky či skejtbordy,“ opísal najbližšie 
rekonštrukčné práce v areáli starosta obce. Už minulý rok pribudli 
pri futbalovom ihrisku outdoorové stolnotenisové stoly. Obec 
zároveň ponúka možnosť vypožičania tenisových i 
stolnotenisových rakiet, basketbalových či futbalových lôpt.  

Nové multifunkčné ihrisko bude okrem širokej verejnosti slúžiť aj 
miestnemu futbalovému klubu, ktorý má štyri hráčske kategó-
rie. Ihrisko plánuje využívať prioritne v zimných mesiacoch. 
„Tešíme sa, že sa konečne môžeme posúvať dopredu. Máme tu 
vytvorené výborné podmienky. Snažíme sa najmä hlavnú 
plochu zveľaďovať. K dispozícii máme aj pomocné ihrisko. 
Multifunkčné ihrisko tu mimoriadne zapadlo,“ zhodnotil počas 
jeho slávnostného otvorenia prezident OFK Sečovská Polianka 
Stanislav Svepeš. „Ihrisko je dosť veľké a to nám poskytuje 
mnoho možností. Je na ňom možné realizovať kvalitné trénin-
gy. Terén je rovný. V zime sa nebudeme musieť brodiť snehom 
a blatom. Na tomto povrchu je možné pekne pracovať s loptou. 
Vďaka nočnému osvetleniu môžeme navyše tréningy posúvať 
aj o hodinu neskôr,“ povedal nadšene Stanislav Svepeš, ktorý 
zároveň očakáva, že nové multifunkčné ihrisko vzbudí záujem o 
futbal u najmladšej generácii a v obci budú rozširovať svoju 
hráčsku základňu. 

Sečovská Polianka je v okrese známa najmä systematickou 
prácou s mládežou. Aj preto nové ihrisko slávnostne otvárali 
spolu s prezidentom klubu Stanislavom Svepešom a starostom 
obce Michalom Urbanom dvaja súčasne najúspešnejší odchovan-
ci sečovskopolianského futbalu Ema Bilá a Tomáš Vaľovčin. 
„Sečovská Polianka si takéto ihrisko zaslúži. Prekvapilo ma, aké 
je rozsiahle. Je to super pre chlapcov z obce, aby sa zlepšovali 
a napredovali vo svojich futbalových snoch,“ opísal svoje pocity 
z nového multifunkčného ihriska v obci útočník MŠK Žilina. 
Stredopoliarka Partizána Bardejov Ema Bilá dodala, že povrch na 
ploche ihriska vyhovuje všetkým vekovým kategóriám a aj ona 
ho plánuje využívať na svoje tréningy. „Nie v každej dedine či 
meste je takéto ihrisko. Ak budem doma, určite sem budem 
chodiť trénovať. Verím, že aj ihrisko mi dopomôže v zdokonaľo-
vaní sa a odstraňovaní mojich nedostatkov,“ uzavrela 16-ročná 
futbalistka. 

Sečovská Polianka sa pýši najväčším a najmodernejším 
multifunkčným ihriskom v okrese

Lívia Godová
Zdroj foto: Lívia Godová

ŽIVOT V OBCI
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Marián Urban,
predseda Komisie pre výstavbu,

územný rozvoj a správu majetku

Bežné príjmy:------------------------------------------ 1.892 059,99 €

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
1) DAŇOVÉ PRÍJMY--------------------------------------- 920.901,03 €
(výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň z 
nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad) 

2) NEDAŇOVÉ PRÍJMY-------------------------------------16.739,15 €
(príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne 
poplatky a iné poplatky a platby) 

3) INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY–----------------------------- 17.578,98 €
(refundačné platby za energie v prenajatých priestoroch a príjmy  
z dobropisov) 

4) PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY –---------------- 992.274,21 €
(na matričnú činnosť, REGOB, Dotácia na životné prostredie, Pre potreby 
DHZ, SODB - sčítanie obyvateľov, Na školstvo, Dotácia - projekt (Chodník 
Hlavná k OcÚ), Osobitný príjemca RP, Terénna sociálna práca a atď.)

Kapitálové príjmy: ------------------------------------ 140.228,27 €
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie – 
Projekt - Chodník Hlavná k OcÚ

Príjmy RO s právnou subjektivitou:------------ 42.336,96 €
Za stravné, za réžiu, za školské kluby detí, prenájom priestorov, dobropisy

Bežné výdavky:----------------------------------------- 988.223,40 €

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
1) MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ 
VYROVNANIA -----------------------------------------------385.852,05 € 
(patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, DP, matriky, 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ, pracovní-
kov TSP aj pracovníkov zamestnávaných v rámci projektov 50j, 
Pracuj v školskej kuchyni a iné projekty prostredníctvom ÚPSVaR) 

2) POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ------------- 137.120,35 €

3) TOVARY A SLUŽBY------------------------------------- 304.478,76 €
(prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú aj cestovné 
náhrady, energie, všeobecný materiál, školenia, knižná publiká-
cia, dopravné, rutinná a štandardná údržba obecných budov,      
priestorov a objektov, ostatné tovary a služby)

4) PRÍSPEVKY (PRÍSPEVOK PRE OFK)---------------------- 3.000 €

5) SPLÁCANIE ÚROKOV A  OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S 
ÚVERMI, PÔŽIČKAMI A NÁVRATNÝMI FINANČNÝMI VÝPO-
MOCAMI---------------------------------------------------------- 612,82 €

Kapitálové výdavky:----------------------------------170.106,81 €
(mapový portál obce „Mapa Slovakia Digital“,projektová 
dokumentácia „Zníženie primárnej energetickej náročnosti - ZŠ 
Sečovská Polianka“, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko (časť), 
vlečka VH 15, štiepkovač s príslušenstvom)

Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZŠ:------833.396,05 €
Mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
energie, všeobecný materiál

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 
prostriedkov:----------------------------------------------40.700,22 €

ZÁVEREČNÝ ÚČET  A HOSPODÁRENIE OBCE K 31.12.2021

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

VÝVADKOVÁ ČASŤ:

Michal Urban

Celkové príjmy obce:
Bežné príjmy obce:
Celkové výdavky obce:
Bežné výdavky obce:
Rezervný fond k 31.12.2021:
Hospodárenie obce k 31.12.2021:

2.331 278,44 €
1.892 059,99 €
2.032 426,48 €

988.223,40 €
364.327,38 €
72.341,01 €

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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DIANIE V SAMOSPRÁVE

Krátko po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajine, ktorá začala 24. 
februára 2022, sa rozbehla aj rozsiahla vlna solidarity Slovákov. S 
poskytnutím nezištnej pomoci vojnovým utečencom nezaostávali ani 
obyvatelia Sečovskej Polianky. 

Život, ako ho poznali, prestal zo dňa na deň existovať. Museli opustiť 
svoje domovy, rodiny, zanechať svoju prácu a utekať pred ničivými 
bombami a padajúcimi raketami. Podľa Úradu vysokého komisára OSN 
pre utečencov mesiac po invázii odišlo vyše 3 821 049 ľudí z Ukrajiny, z 
toho približne 90 percent tvorili ženy a deti. Ministerstvo vnútra Slovens-
kej republiky evidovalo od vypuknutia vojny na Ukrajine na našom 
území 446 370 osôb (pozn. red. údaj k 22. máju) a dočasné útočisko 
získalo od marca 77 260 ľudí. Títo ľudia prichádzali na naše územie často 
len s jedným kufrom, niektorí dokonca iba s igelitovou taškou, v ktorej 
mali len to, čo si stihli zobrať tesne predtým, ako si zachraňovali svoj 
vlastný život. I z tohto dôvodu Združenie miest a vranovského regiónu 
vytvorilo ako vôbec jedno z prvých združení humanitárnu zbierku.

Vyzbierané potraviny, oblečenie, drogéria, hračky či deky následne 
putovali do vranovského priemyselného parku Ferovo, ktorý sa preme-
nil na dočasný centrálny sklad s humanitárnou pomocou. „Vypracovali 
sme logistický manuál a harmonogram dovozu. Obce dostali presný 
čas na privezenie svojej vyzbieranej humanitárnej pomoci. Pomoc sa 
následne triedi. Všetko máme nastavené tak, aby sme nemiešali 
potraviny s karimatkami, stanmi, detskými potravinami alebo 
drogériou. Roztriedený tovar je pripravený tak, aby mohol byť nalože-
ný na kamión a po kontrole finančnej správy prevezený cez Vyšné 
Nemecké priamo na Ukrajinu,“ povedal počas preberania prvých 
paliet koordinátor materiálnej pomoci a starosta Nižného Hrušova Ján 
Fenčák. Počas prvého odvozu putovalo zo skladu 152 paliet s humani-
tárnu pomocou. Až 40 paliet tvoril hygienický tovar, 32 paliet potraviny, 
39 paliet oblečenie, 35 paliet prikrývky s posteľným oblečením a zvyšok 
spacie vaky, karimatky, matrace, detské cestovné postieľky i kočíky. 

„Najviac boli žiadané detské plienky a bežná materiálna pomoc. Detské 
kočíky a detské skladacie postieľky, matrace, vankúše alebo prikrývky 
evidujeme samostatne. Nahlasujeme to v špeciálnych tabuľkách a 
posielame priamo na ZMOS, aby sme ich následne mohli posunúť 
obciam a mestám, ktoré ich budú potrebovať,“ dodal Ján Fenčák. 

So zberom materiálnej pomoci sa nenechali zahanbiť ani obyva-
telia Sečovskej Polianky. Z miestneho kultúrneho domu obec 
vyviezla do centrálneho skladu celkovo 8 paliet. Bolo to najviac z 
okresu Vranov nad Topľou. „Ľudia preukázali obrovskú ľudskosť 
a solidaritu. Naša pomoc určite zmierni dopad na život ľudí, 
ktorých vojnový konflikt postihol,“ skonštatoval starosta Sečovs-
kej Polianky Michal Urban. „Obce sa zmobilizovali ako prvé, ale 
veľmi aktívne sa do tejto pomoci zapojili aj členovia nášho 
dobrovoľného hasičského zboru. Na Strednej odbornej škole 
drevárskej vo Vranove nad Topľou vypomáhali pri koordinova-
ní utečencov na miestnom internáte, ktorý slúži ako ich ubytov-
ňa pre ľudí z Ukrajiny,“ dodal Michal Urban. 

Obyvatelia obce sa v pomoci vojnovým utečencom angažovali aj 
individuálne. „Chceli sme byť užitoční, lebo sú to naši susedia, 
majú podobnú reč a sú v náročnej situácii. Ak by sme boli v 
podobnej situácii, asi by sme očakávali, aby aj nám niekto 
pomohol. Máme 9-miestnu dodávku, v ktorej sme viezli z 
Vranova nad Topľou až do Krakova jednu päťčlennú rodinku. 
Trošku sme sa rozprávali, ale ako náhle sme prekročili poľskú 
hranicu, zaspali. Boli unavení a bolo z nich cítiť aj strach. 
Nechceli od nás ani jedlo, ani vodu,“ uzavrel jeden z obyvateľov 
obce, ktorý sa podieľal na nezištnej pomoci vojnovým utečen-
com. Minimálne jedna ukrajinská rodina našla v Sečovskej Polian-
ke aj svoje dočasné útočisko.

Obyvatelia obce vyzbierali z okresu najviac humanitárnej pomoci 
pre vojnových utečencov

Lívia Godová

Martin Balog
Laura Fiľová
Bohdan Balog  
Ema Iľková                     
Matúš Tomko 
Neurčené Makula
Dominika Ria Kašubová 
Adam Bednár

Narodenia v roku 2022
Mgr. Vladimír Ištok – Annamária Repková 
Matúš Kovalčík – Mgr. Daniela Víťazková
Zdenko Demeter – Ľudmila Fedáková
Martin Balog – Paula Haničáková
Jaroslav Dančo – Ľubica Goreová
Marián Fedák – Alena Horváthová 
Štefan Gut – Mgr. Slávka Mašlejová
Michal Novák – Martina Balogová

Uzavreté manželstvá v roku 2022
Mária Ščurová Anna Čandíková
Margita Bilá Mária Pavliščáková
Laura Fiľová Anna Furdáková
Jozef Pauliščák Jozef Matisko
Anna Vargová Anna Kočišová
Anna Paulišinová Blažena Chromá
Mária Fedáková Zuzana Levcziková
Michal Makohus Michal Bužo
Ján Bugeľ Jozef Žihla
Ján Martinko Anna Brziaková 

Úmrtia v roku 2022

DEMOGRAFICKÉ OKIENKO
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      Téma dobra a zla sprevádza ľudstvo už celú históriu. Rovnako dlho 
sa aj človek snaží tieto dva pojmy definovať a hľadá spôsoby ako ich 
regulovať. Možno sa tieto úvodné vety zdajú akési zvláštne, ale práve 
tento článok má za úlohu podať informácie o výchovno-vzdelávacom 
vplyve našej materskej školy na deti predškolského veku. Ak zanedbá-
me formovanie myslenia a správania sa detí už v počiatočnom štádiu 
výchovy, ťažko dosiahneme skvalitnenie morálneho stavu budúcej 
generácie našej spoločnosti. A tu už začíname badať akúsi súvislosť.

         Keďže zlo dokáže byť jednoduchšie a dokonca často aj príťažlivej-
šie ako dobro, tak bezproblémový prístup detí k akýmkoľvek hrám, 
môže už v predškolskom veku ovplyvniť ich počiatočné návyky. Často 
ale zisťujeme, a niekedy je už veľmi neskoro, že mnohé hry sú pre ne 
neprimerané a neraz úplne nevhodné. A aký je výsledok? Dnes už nie 
je žiadny problém stretnúť hyperaktívne dieťa, ktoré je niekedy 
priam neskrotné. V dôsledku uvoľnenia tradičných mravných noriem 
sa zlo stalo natoľko príťažlivým, že začína nadobúdať charakter idolu.

     Aby sme deti našej materskej školy odpútali od televízorov a 
počítačových hier, tak sme sa hneď, po uvoľnení prísnych opatrení 
spôsobených pandémiou, snažili pre ne pripravovať rôzne 
zaujímavé akcie.

      Príjemne nás prekvapila beseda s autorkou kníh pre deti, nám 
známou pani učiteľkou Oľgou Švedovou, ktorá nám pútavo a 
prijateľnou formou priblížila niektoré príbehy z jej tvorby. Bolo 
zaujímavé sledovať, ako upútala pozornosť detí a vzbudila v nich 
nadšenie pre dobro.

     Vydaril sa nám aj program, ktorý sme realizovali pri príležitosti 
oslavy Dňa Zeme, no najmä časť o separovaní odpadu a ochrane 
našej krásnej, ale už dosť zničenej planéty.

      Nemenej úspešný bol aj Deň vody. Viem, že každý rodič vedie svoje 
dieťa k udržiavaniu poriadku a snaží sa vštepiť mu do vedomia hygienické 
návyky. A v tomto smere sme veľmi dôslední aj my. No zároveň sa 
snažíme, aby deti pochopili, aká je voda pre život na Zemi dôležitá. 

Pre názornosť uvádzam príklad, ako deti uvažujú. Keď som im 
začala rozprávať, že ak niekto neuzavrie dôkladne prívod na 
vodovodnej batérii a voda kvapká, tak sa hneď začali ozývať hlasy, 
že vodou treba šetriť, lebo rybičky nebudú mať v čom plávať. Je to 
síce detská logika, ale už smerujúca k dobru.

     Samozrejme sa u nich snažíme upevňovať a prehlbovať aj lásku k 
rodičom. Príkladom toho bola oslava Dňa matiek, kde deti potešili 
svoje mamky, babky a verím, že aj oteckov nacvičeným programom. 

  Deti sa vyšantili aj na karnevale, ktorý sa konal v budove 
materskej školy a všedné dni im spestrilo aj divadielko s názvom 
Zlatá rybka. Príjemne ich prekvapili aj žiaci našej základnej školy, 
ktorí im zahrali zábavnú scénku o myške. 

   Deň detí sme spoločne oslávili rôznymi zábavnými aktivitami, 
ktoré sme pre deti pripravili. Ich radosť im vystupňoval aj skákací 
hrad, ktorý mali v tento deň k dispozícii a naplno ho aj využili. 
Veľká vďaka patrí aj manželom Macejovým, ktorí na tento deň 
vyrobili nádherné prekvapenie v podobe balónovej brány. A čo sa 
dnes len tak nevidí, zadarmo.

   Aby sme skvalitnili výchovu detí, zareagovali sme na výzvu Múdre 
hranie, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a náš projekt bol úspešný. Získali sme 1 000 eur, 
za ktoré sme nakúpili didaktické pomôcky, encyklopédie a rôzne 
zaujímavé knihy pre deti. Zapojili sme sa aj do súťaže Talent agent a aj 
tu sme boli úspešní. Pre škôlku sme získali balíček školských pomôcok.

   Toto všetko sme robili pre nasmerovanie detského snivého života 
tam, kde je už od pradávna jeho miesto. Snažíme sa uchrániť tú 
krehkú dušičku od anarchie, egoizmu, sebectva, bezohľadnosti a 
agresivity. Verím, že aj takýmto konaním prispejeme k formovaniu 
kvalitnejšej a pokojnejšej spoločnosti našej budúcnosti.

Dianie v Materskej škole Sečovská Polianka v školskom roku 2021/2022

12

MATERSKÁ ŠKOLA

Mgr. Mária Urbanová
Zdroj foto: Archív MŠ Sečovská Polianka
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PaedDr. Ján Karol, RŠ

Víťazom v okresnom kole medzi piatakmi sa stal Jakub Palfi, Sebastián 
Uličný (7.r.) bol tretí. Medzi ôsmakmi skončila tretia Viktória Kočišová 
(8.A). V Okresnom kole Biologickej olympiády obsadila Monika 
Pauliščáková (9.r.)  tretie miesto a Michal Mráz (9.r.) skončil štvrtý. 

     V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získala Lara Zubeková (3.r.) 
čestné uznanie. Katarína Adamová (6.A) v okresnom kole Šalianskeho 
Maťka obsadila tretie miesto. V literárnej súťaži DÚHA (vlastná tvorba) 
získal Adam Trembulák (3.r.)  čestné uznanie. V speváckej súťaži 
TALENTY 2022 sa Tatiana Trellová (3.r. ) umiestnila v striebornom pásme 
a Melinda Trellová získala čestné uznanie. V celoslovenskej súťaži Anjel 
Vianoc získala Andrea Kocanová (1.A)  čestné uznanie.
V Školských majstrovstvách okresu Vranov nad Topľou v šachu Jakub 
Palfi (5.r.) v kategórii chlapcov zvíťazil, medzi dievčatami obsadila druhú 
priečku Julianna Haburová (8.B) a veľmi dobre obstál, so štyrmi 
víťazstvami, Adam Bilý (5.r.). 
        Adam Bilý, okrem toho, ako člen MŠK Karate Vranov nad Topľou, 
obsadil v Košiciach, v žiackej lige 1. miesto a na Majstrovstvách 
Slovenska - Kumite starší žiaci nad 40 kg – vynikajúce 3. miesto.
    V informatickej súťaži Bobor bol z našich žiakov najlepší a najvyšší 
percentil dosiahol Damián Palfi, ktorý z celkového počtu 23 431 
súťažiacich obsadil 164. - 498. miesto v rámci Slovenska. 
     V športových súťažiach, v rámci okresu, vo florbale a futbale skončili 
naši chlapci dvakrát na 4. mieste a dievčatá, mladšie žiačky, obsadili 
takisto 4. miesto.
      Sme veľmi radi, že naše školské i mimoškolské aktivity sú všestranne 
podporované starostom obce pánom Michalom Urbanom, poslancami 
OcZ aj z pohľadu materiálnych predpokladov vyučovania a 
mimovyučovacích aktivít. Jedným z dôležitých predpokladov dobre 
fungujúcej školy je aktívna spolupráca s členmi Rady školy a členmi Rady 
rodičovského združenia, čo v našom prípade prináša prospech, v prvom 
rade, našim deťom, našim žiakom.
       Záver školského roka  sa nezadržateľne blíži. A s ním letné prázdniny, 
dni slnka, dovoleniek, oddychu, spokojnosti. Veríme, že budú také pre 
všetky deti, ich rodičov, učiteľov, všetkých.

      Blížiaci sa záver školského roka 2021/2022 nás nabáda k tomu, aby 
sme individuálne, každý sám za seba, žiaci aj učitelia, ale aj spoločne, v 
rámci školy, zhodnotili naše desaťmesačné snaženie, vyzdvihli pozitívne 
momenty, úspechy vo vzdelávaní, umiestnenia našich žiakov, reprezen-
tantov, na predmetových olympiádach, športových súťažiach alebo 
súťažiach umeleckého charakteru. Aj na slávnostnom zhromaždení 30. 
júna 2022, keď sa rozlúčime s našimi deviatakmi, vyhodnotíme našu 
prácu s cieľom motivovať všetky naše deti k uvedomelému vzťahu k 
učeniu sa, a tiež k zmysluplnému tráveniu času mimo vyučovania.

      Aj v tomto školskom roku sme kvôli Covidu 19 vyučovali dištančne. 
Tento spôsob výučby, samozrejme, nemôže plnohodnotne nahradiť 
prezenčnú formu vyučovania, prirodzenú socializáciu v rámci triednych 
kolektívov, interakciu žiak a učiteľ, v prirodzenom prostredí školy. Napriek 
tomu sa naši pedagógovia intenzívne snažili odovzdať žiakom maximum 
vedomostí aj prostredníctvom počítačovej techniky, online prostredia, so 
zameraním  aj na kontrolu samostatnej domácej práce žiakov, čo nebolo, 
prirodzene, jednoduché ani pre deti, ani pre ich učiteľov.

       Napokon sme boli veľmi radi, a stále sme, že po týždňoch strávených 
vzdelávaním na diaľku, žiaci opäť zasadli do svojich lavíc. S cieľom 
dobehnúť zameškané, s primeranou aktivitou, volíme pri školskej práci 
tomu zodpovedajúce metódy i formy, teda aj organizáciu každodennej 
práce. Okrem toho sme okamžite, hneď ako to bolo možné, aktivizovali 
prácu v záujmových krúžkoch, zapájali a zapájame žiakov do, ako je vyššie 
uvedené, rôznych súťaží. V tomto smere je potešujúcim momentom 
zistenie, že naše deti sa v silnej konkurencii nestratili, ba dokonca, v 
mnohých súťažiach zvíťazili, obsadili popredné priečky alebo boli úspešný-
mi riešiteľmi, spolu so svojimi učiteľmi tiež pripravili hodnotný kultúrny 
program, napríklad aj ku Dňu matiek v škole, v obci, rozhlasové relácie, 
hodnotné a milé vystúpenia našich mladších žiakov v úvode Dňa detí a v 
rámci toho záujmovo – vzdelávacie aktivity ku Dňu mlieka, vody, zeme.

      V okresnom kole Pytagoriády, ktorú riešia žiaci 3. - 8. ročníka, bol 
víťazom  okresného kola Adam Jozefiak (5.r.), Damián Palfi (6.B) skončil 
štvrtý. V okresnom kole Matematickej olympiády Tomáš Jakubek (9.r.) 
obsadil 1. miesto a  bol úspešným riešiteľom v krajskom kole. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Michal Urban

Predstavenie plné tanca, spevu a recitácie v ich réžii potešilo 
všetkých prítomných a dovolilo vyniknúť našim mladým talentom.
Po predstavení sme pre naše mamičky a babičky pripravili malé 
prekvapenie v podobe kvietku, ktorý si mohli doma zasadiť. Milé 
naše mamičky a babičky - zo srdca Vám prajeme všetko dobré.

Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete a 
vychádza z rôznych tradícií. U nás v obci sme úctu všetkým mamám 
vzdali štvrtú májovú nedeľu, kedy po dvoch rokoch pandémie náš 
kultúrny dom praskal vo švíkoch. Mamičky a babičky si s radosťou 
prišli pozrieť krásne predstavenie, ktoré si pre ne pripravili ich deti 
a vnúčatá a nepochybne odchádzali plné hrdosti na ich výkony.
Veľká vďaka za kreatívnu prípravu a dni strávené trpezlivým 
nacvičovaním patrí učiteľkám z materskej a základnej školy. 

Deň matiek
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA – SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH
Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je celorepublikový, 
dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého 
občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov 

s telesným postihnutím a ťažkým 
telesným postihnutím, ich rodinných 
príslušníkov a priaznivcov. Hlavná 
činnosť zväzu spočíva v sociálnom 
poradenstve, vzdelávacích a kultúrnych 
aktivitách, v starostlivosti o telesne 
postihnuté deti a mládež a v odstra-
ňovaní architektonických bariér. 
V našom vranovskom regióne realizujú 
svoju činnosť len dve organizácie, na 

okresnej úrovni je to vranovská organizácia SZTP a na miestnej, 
obecnej úrovni, práve tá naša v Sečovskej Polianke. 
Rok 2020 i ďalšie dva zmenili život nielen seniorom, a tak pre mnohých 
nepoznaný vírus odstavil aj nás od našich plánov a uväznil v 

domácnostiach. Postupne sa však situácia dostáva do normálnych, 
bežných koľají a aj naše združenie sa snaží naďalej zameriavať na 
udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov, 
relaxačné, poznávacie aktivity, návštevu kultúrnych, spoločenských 
podujatí i na spoločné akcie k utuženiu kolektívu aj na spoluprácu 
s organizáciami v obci. 
Rozhýbali sa aj naše turistické aktivity. Počas minulého leta na prelome 
mesiacov august a september sme strávili deň na Domaši, spojený 
s plavbou na známej lodi Bohemia, ktorý sme ukončili spoločným 
obedom na lokalite Dobrá. Vo februári sa zopár našich členov pridalo 
k susednej organizácii Jednoty dôchodcov v našej obci a spoločne 
s nimi sa išli pozrieť do Vysokých Tatier na ľadový dóm na Hrebienku. 
Skupina zdatnejších dôchodcov si ešte predĺžila trasu turistickým 
chodníkom na Rainerovu chatu a okolo vodopádov Studeného potoka 

sa vrátili naspäť na Hrebienok. 
Druhého júna tohto roku sme zorganizovali poznávací zájazd  do 
Jasova, kde sme sa oboznámili so sakrálnymi pamiatkami komplexu 
budov Premonštrátskeho kláštora a Kostola svätého Jána Krstiteľa. 
Následne sme sa presunuli do technického múzea – Hámor v Medzeve, 
kde sme mohli spoznať historickú technológiu výroby náradia kovaním 
pomocou vodného kladiva. Zároveň sme stihli navštíviť aj Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, kde sa nachádzajú 
vzácne exponáty, ktoré sú výsledkom celoživotného zberateľského 
úsilia nášho bývalého pána prezidenta. Ďalšou zastávkou, po návrate 
do Jasova, bola návšteva Jasovskej jaskyne. Po prehliadke sme sa ešte 
zastavili na  spoločný obed v neďalekej reštaurácii Skala. 
Z organizačnej činnosti hodno spomenúť, že sa nám v tomto roku 
podarilo získať nových 5 členov. Na výročnej členskej schôdzi vo štvrtok 

12.5.2022 v kultúrnom dome sa zúčastnilo 69 členov, ktorým to 
umožňovali okolnosti. Čakalo nás pripravené pohostenie, čo nás 
potešilo, a aj touto cestou sa chceme poďakovať obecnému úradu za 
zabezpečenie akcie. 
V rámci dobrovoľníckej činnosti sa členovia našej organizácie 
zúčastňujú brigád, spoločne s organizáciou Jednoty dôchodcov, pri 
upravovaní okolia kostola a rímskokatolíckej fary. Snahou výboru je 
realizácia rozmanitej činnosti tak, aby uspokojovala potreby našich 
seniorov. Vždy sme radi, ak môžeme realizovať rôzne akcie, hlavne 
výlety alebo klubovú činnosť. Verím, že sa nám plánované aktivity 
vydaria a niekedy v zime, počas niektorého posedenia, budeme môcť 
spomínať na všetko pekné, čo sme spolu počas roka zažili. 
Darmo je každá doba očarená mladosťou, vitálnosťou, či rýchlosťou, 
my starší radi dokazujeme, že aj seniorsky vek sa dá napĺňať novými 
zážitkami. 

Jozef ZELINKO, predseda organizácie 

ŽIVOT V OBCI
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Ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas….
spieval v piesni Milan Kňažko, keď končil zábavnú reláciu Takí 
sme boli. Je tu opäť čas, kedy hodnotíme činnosť našej základnej 
organizácie. 
15. marca 2022 sme hodnotiacou členskou schôdzou hodnotili 
obdobie rokov 2018- 2021. 
Roky 2018 až 2020 na stránkach našich novín boli už hodnotené.

Rok 2018 sme začínali s počtom členov 113, avšak k dnešnému 
dňu ich evidujeme 87, z toho 34 mužov a 53 žien. Počet členov sa 
znížil prirodzeným úbytkom a niektorí sa vzdali členstva pre 
zhoršený zdravotný stav a vyšší vek. 

Rok 2021 - núdzový stav trval.  Pandémia naberala na obrátkach. 
Vyžiadala si svoju daň. 
15. februára podľahol Covidu-19 aj bývalý predseda okresnej 
organizácie a náš člen PaedDr. Ján Popaďák a zhruba o mesiac a pol vo 
veku 70 rokov aj predsedníčka okresnej organizácie vo Vranove nad 
Topľou Ing. Katka Sabolčáková. V tomto roku odišli aj ďalší naši 
členovia Michal Paulišinovič, Ján Kačmár a Ján Nemec. Konečne sa 
situácia ako tak zlepšila a podarilo sa nám uskutočniť výročnú členskú 
schôdzu až na tretí pokus, a to 22. júla. V tomto roku bola aj Okresná 
olympiáda seniorov v Zamutove v obmedzenom počte. Vyslali sme 
2-členné mužstvo mužov Ján Madár a Jozef Paulišin, 2-členné 
družstvo žien Mária Valovičová a Mária Godová, ktoré získali 1. miesto 
v kategórii ruské kolky a 2. miesto v kategórii hod do bránky. Oproti 
iným rokom bola zmena, t.j. každý účastník súťažil v každej disciplíne, 
ktorých bolo celkovo štyri. 
Konečne nastal 4. august 2021, kedy naša organizácia mohla 
uskutočniť plavbu loďou Bohemia po Domaši.

Poslednou akciou v tomto roku bola opekačka na športovom 
ihrisku, ktorej sa zúčastnilo len 25 členov. Aj v tomto roku nám 
boli pridelené štyri poukazy na rekondičný pobyt. Naši členovia to 
absolvovali. V tomto pandemickom roku sa naši členovia zúčastni-
li brigád pri rímskokatolíckom kostole a greckokatolíckom chráme 
- všetkým zúčastneným srdečne ďakujem. 

V závere touto cestou ďakujem všetkým členom výboru a revíznej 
komisie za príkladnú a obetavú prácu pri organizovaní jednotli-
vých akcií. Ďakujem športovcom, ktorí nás reprezentovali na 
okresnej športovej olympiáde seniorov. 

Moja veľká vďaka patrí aj starostovi obce Michalovi Urbanovi, 
členom obecného zastupiteľstva a pracovníkom obecného úradu 
za dobrú komunikáciu, ústretovosť a finančné krytie naších akcií. 
Ďakujem aj našim seniorom za účasť na jednotlivých akciách, lebo 
bez nich by naše úsilie bolo márne. 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Helena Matisková
Predsedníčka ZO JDS v Sečovskej Polianke

Brigáda pri rímskokatolíckom kostole 

Opekačka na futbalovom ihrisku 

Plavba loďou Bohemia po Domaši

ŽIVOT V OBCI
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BUĎTE AJ VY ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM
Červený kríž, ktorý sprevádza ľudskú históriu už vyše 150 rokov, 
má všade vo svete rovnaké poslanie – pomáhať zmierňovať 
utrpenie tých najzraniteľnejších.

Červený kríž sa v každej krajine riadi základným princípom 
ľudskosti. Určuje ako slúžime tým najzraniteľnejším. Aj spolok 
Červeného kríža v Sečovskej Polianke je založený na 
dobrovoľnosti. Zameriava sa na bezpríspevkové darcovstvo krvi, 
na podávanie pomocnej ruky sociálne znevýhodneným občanov v 
Sečovskej Polianke – balíkom potravinovej pomoci.

V adventnom období skrášľujeme obecný park výrobou adventné-
ho venca, z ktorého majú radosť okoloidúci.
 
Pevne veríme, že spolupráca s obecným úradom bude aj naďalej 
úspešne pokračovať.

Členovia našej organizácie sa zúčastňujú v spolupráci s obecným 
úradom na skrášľovaní našej obce. V letnom období pripravujeme 
pre našich členov kultúrne podujatia. Pre všetkých zúčastnených 
sme navarili guláš. Vôňu gulášu bolo cítiť už pred vstupom do areálu 
futbalového ihriska. Medzitým deti a vnúčatá našich členov súťažili 
v rôznych športových disciplínach. Po každej športovej disciplíne 
boli súťažiaci odmenení sladkosťou a potom sa s chuťou pustili do 
gulášu. Na spestrenie programu nám do tanca hrala ľudová muzika. 

Slovenský Červený kríž

Karneval

Varenie guláša 

Príprava adventného venca

Mária Kriváková
Predsedníčka MS SČK v Sečovskej Polianke

ŽIVOT V OBCI

Prvý polrok roka 2022 je za nami a my Vám prinášame 
informácie k odpadovému hospodárstvu. 

Čo sa udialo od nového roka:
● Začalo sa so zálohovou platbou pre domácnosti
● Frekvencie vývozu separovaného odpadu sa zvýšili 
● Začalo sa so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek

Verím, že aj tento rok sa nám podarí znížiť množstvo 
TKO a zvýšiť mieru vytriedeného odpadu. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Michal Urban

Separované odpady za rok 2022 sú znázornené iba do apríla 2022.
TKO za rok 2022 je znázornený iba do mája 2022. 

Graf vývoja odpadového hospodárstva od roku 2015
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Po dvojročnej nútenej pauze spôsobenej pandémiou, začína 
odznova trénovať aj detská folklórna skupina Bukovinka. Na 
domácom pódiu sa najbližšie predstaví v závere augusta na 
oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Pred dvoma rokmi, keď domáca detská folklórna skupina slávila 
10. výročie svojho založenia, prevzal vedenie Bukovinky dlhoročný 
folklorista Martin Ťasko. Vedúci viacerých folklórnych skupín a 
súborov v okrese začal v Sečovskej Polianke prácu s najmladšou 
generáciou pre nedostatok členov vo folklórnej skupine Bukovina. 
„Spolu s niekdajším vedúcim Jožkom Bialobkom sme dostali 
nápad omladiť folklórnu skupinu. Na konkurz nám nikto 
neprišiel, tak sme si povedali, že urobíme systematickú prácu s 
najmladšou generáciou,“ približuje Martin Ťasko predkoronové 
fungovanie detskej folklórnej skupiny, v ktorej okrem žiakov 
prvého stupňa základnej školy pôsobia aj žiaci materskej školy. 
Podľa Ťaska sú už viditeľné aj prvé výsledky ich práce. „Existuje i 
mládežnícka Bukovina, ktorú vedie pani Víťazková. Pôsobí v nej 
90 percent odchovancov z Bukovinky. Deti potom plynulo 
prechádzajú do vranovského folklórneho súboru Orgonina. 
Aktuálne nám v Orgonine tancuje šesť ľudí zo Sečovskej Polian-
ky. Je tu veľký potenciál,“ domnieva sa vedúci skupiny. 

Podobne ako na viacerých folklórnych zoskupeniach, aj na 
Bukovinke sa odrazili dva roky pandémie. Kým pred dvoma 
rokmi tvorilo detskú skupinu 60 detí zo Sečovskej Polianky, 
Cabova i Sačurova, v súčasnosti v skupine tancuje a spieva 16 
detí. „Koronové obdobie nám zobralo rozbehnutú prácu. 
Začíname úplne odznova. Chýbajú nám chlapci, v skupine 
máme len dievčatá. Aj preto nám v repertoári úplne zanikli 
niektoré tance,“ opisuje Martin Ťasko aktuálny záujem o folklór 
u najmladšej generácii v obci. „Sečovská Polianka je veľká 
stredisková obec. Deti je to dosť a folklór má v obci bohatú 
históriu. So škôlkarmi sa nedajú robiť len tance. Na tréningoch 
musí byť hravosť. Aj keď táto generácia detí sa už nevie hrať. 
Musím im najprv ukázať ako sa hrať,“ vysvetľuje s úsmevom 
priebeh tréningov Ťasko. Deti sa tak učia rôzne hry, ktoré v 
minulosti boli súčasťou každodenného života. Postupne k hrám 
pribúdajú tance s jednoduchými tanečnými motívmi.

Práve hry na žabu, vojaka, komára, stonožku, marusel či choro-
vodné hry najviac oslovujú samotné detí. „Naše tréningy sme 
začínali najprv jednokročkou, dvojkročkou, všetko sme opakova-
li a postupne k tomu stále pridávame ďalšie kroky,“ opisuje 
výučbu nových tancov desaťročná členka skupiny Mária Bačíko-
vá. „Mňa najviac bavia párové tance alebo tancovanie v húseni-
ci. Do Bukovinky chodila najprv moja sestra. Ja som tu začala 
chodiť ešte ako škôlkarka. Aj babka s dedkom tancujú v dospe-
lej Bukovine. Veľmi ma baví tancovanie,“ dodáva osemročná 
Nina Jakubová. 

Dievčatá trénujú každý piatok od 13.30 hod. do 15.30 hod. v 
miestnom kultúrnom dome. Pripravujú sa na svoje najbližšie 
vystúpenie, ktoré bude v nedeľu 28. augusta pred domácim 
publikom počas 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Sečovská Polianka. Vedúci skupiny Martin Ťasko verí, že práve 
týmto vystúpením oslovia ďalšie deti, no najmä chlapcov. 

Už 12 rokov vštepuje BUKOVINKA najmladšej generácii lásku 
k folklóru a ľudovým tradíciám

Lívia Godová
Zdroj foto: Lívia Godová

ŽIVOT V OBCI
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Ako tanečník stál na pódiách najväčších folklórnych festiva-
loch v rámci Slovenska i zahraničia. Jeho prevedenie parcho-
vianského čardáša je tak jedinečné, že sa už vo veku 38 
rokov stal nositeľom tanečných tradícií. S folklórom žije od 
detstva a dodnes je verný folklórnej skupine Parchovianka. 
Rodák z neďalekých Božčíc Michal Hirko (57), ktorý už viac 
ako tri desaťročia žije v Sečovskej Polianke, ešte ako 
zootechnik v miestnom roľníckom-obchodnom družstve 
objavil aj osobitý čardáš zo Sečovskej Polianky podľa Jozefa 
Vasiľa. 

Spomínate si na to, keď ste si po prvýkrát obliekli kroj, obuli 
čižmy a nasadili na hlavu klobúk?
Samozrejme, že si na to spomínam. S folklórom som začal 
ešte ako druhák na Základnej škole v Božčiciach, ktoré sú v 
teraz súčasťou obce Parchovany. Božčice boli niekedy samo-
statná obec. Pripravovali sme vystúpenie v miestnom agitač-
nom stredisku a program s nami nacvičoval učiteľ Juraj 
Kocan. Pred vystúpením sme behali po vonku a rozbil som si 
hlavu. Tak sme najprv išli do Sečoviec zošiť hlavu a potom aj 
s obväzom som si nasadil klobúk na hlavu a išli sme tancovať. 

Čím si vás vtedy získali melodické tóny a čapáše? 
Melodické tóny prišli až neskôr. Každú nedeľu pred pol 
siedmou chodievala relácia Takú nám, hudba, zahraj a 
už nebohá mamka nás pri tom učila tanco-
vať. Ako rodáčka z Parchovian chcela, aby 
sme vedeli tancovať. Aj ju volali do skupiny 
Parchovianka, ale bolo nás päť detí. Nemoh-
la si preto dovoliť chodiť po vystúpeniach.

Všetko to začalo v detskej folklórnej skupine 
Malá Parchovianka a neskôr ste prirodzene 
prešli do dospelej skupiny? 
Keď som začínal, Malá Parchovianka ešte 
neexistovala. Vtedy detská skupina fungovala 
len na škole. Učila nás pani učiteľka Dupaľová. 

V skupine pôsobili žiaci od šiesteho ročníka a 
bol som medzi nimi najmladší. Bol som 
piatak, ale už vtedy sa mi zapaľovali lýtka do 
tanca a chcel som s nimi tancovať. Tak som 
požiadal mamku, aby išla za učiteľkou. 
Neskôr aj vo veľkej Parchovianke som bol 
tiež najmladší.

Skupinu ste dlho aj viedli. V roku 2006 ste 
štafetu odovzdali Jánovi Mesárošovi a 
následne súčasnému vedúcemu Jozefovi 
Topoľovskému. 
Nebolo to dlho, päť alebo šesť rokov. Bolo 

to v období, keď terajší vedúci nemal čas na jej vedenie. Keďže 
sme patrioti a chceli sme skupinu zachovať, niekto sa musel 
podujať. Bralo mi to však veľa času. Neskôr to opäť prevzal 
Jožko Topoľovský. On pochádza z rodiny, ktorá je srdcom 
Parchovianky. Vedie ju veľmi dobre. 

Do povedomia verejnosti ste sa dostali vďaka parchovianské-
mu čardášu. Folkloristi a odborníci na folklór zhodne tvrdia, 
že žiaden tanečník na svete nevie zatancovať parchoviansky 
čardáš ako Michal Hirko. Kde ste sa ho tak naučili tancovať?
Som samouk. Keď som mal 17 – 18 rokov sledoval som na 
mnohých väčších vystúpeniach ako tancuje nebohý Janko 
Topoľovský, Jožko Repko i otec terajšieho vedúceho skupiny 
Jožko Topoľovský. Nikdy som ich však neoslovil, aby mi ukázali 
ako sa čo tancuje. Len som sa na nich pozeral a prispôsoboval 
som si prvky tancov k svojim nohám. Niečo som do tanca 
pridal a tak vznikol môj štýl tanca. Následne som sa začal 
zúčastňovať na súťažiach.

Michal Hirko: Štvornásobný najlepší tanečník Šaffovej ostrohy, ktorému 
patrí prestížne folklórne ocenenie nositeľ tanečných tradícií

OSOBNOSŤ OBCE

V skupine pôsobili žiaci 
od šiesteho ročníka a bol 

som medzi nimi 
najmladší. Bol som 

piatak, ale už vtedy sa 
mi zapaľovali lýtka do 

tanca.
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Práve za prevedenie tohto tanca ste sa spolu so svojou dlhoroč-
nou tanečnou partnerkou Annou Popaďákovou stali štvornásob-
ní víťazi Šaffovej ostrohy, celoštátnej postupovej súťaže sólistov 
tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou, ktorá sa 
konaná každoročne v Dlhom Klčove (pozn. red. štatút súťaže 
umožňoval účasť tanečníkov aj viac ako trikrát). Je dôležité 
sadnúť si s tanečnou partnerkou nielen tanečne, ale aj ľudsky? 
Určite áno. My sme spolu vyrastali. Je to už moja bývalá tanečná 
partnerka, lebo Anka už nechodí tancovať. Bola suseda mojej 
babky. Ešte v starom babkinom hlinenom dome sme spolu 
tancovali, rovnako aj u nich doma. Následne bola moja tanečná 
partnerka ako v malej, tak aj vo veľkej Parchovianke.

Ako hosťujúci tanečník ste pôsobili vo viacerých tanečných 
súboroch, ako napríklad Vranovčan, Zemplín, Železiar, v ktorom 
ste učili mladých tanečníkov tancov parchoviansky čardáš. Čím 
je tento tanec charakteristický?
Parchoviansky čadáš sa tancuje na estu, to znamená na zrýchlenú. 
Nemá pomalú verziu, stále sa ide na estu. Je to ostrý tanec, od 
začiatku až do konca. V Parchovanoch sa traduje, že ak si starí 
tanečníci v parchovianskej krčme rozkázali zahrať čardáš, tak na 
svojich ostrohách sa šmykli až pred hudbou.

Ako tanečník ste už v Zlatom fonde Šaffovej ostrohy, ste držiteľ 
titulu nositeľ tanečných tradícií. Toto ocenenie je vo folklórnom 
svete vnímané ako folklórny Oscar. Kedy ste vstúpili do tejto 
kategórie výnimočných tanečníkov?  
V minulosti boli iné kritéria na hodnotenie. Vyhrali sme v rokoch 
1997 až 2000, teda štyri roky za sebou. Potom som si povedal, že 
už nebudem chodiť. Neskôr ma organizátori Šaffovej ostrohy 
presvedčili, aby som opäť prišiel. V roku 2003 som išiel tancovať 
ako súťažiaci, ale nevyhlásili nás ako víťazov, bola nám už udelená 

zvláštna cena – titul nositeľov tradícií. Mal som 38 rokov a stal 
som sa nositeľ tanečných tradícií. Na základe kritérií pritom mladí 
tanečníci môžu tancovať len podľa nositeľa tradícií, ktorý má viac 
ako 60 rokov. 

Vraj ste posledná generácia tanečníkov, ktorá môže, respektíve 
mohla, získať takýto titul, lebo súčasní 40-tnici už tak autenticky 
nedokážu zatancovať ľudové tance.   
Myslím si, že aj súčasní tanečníci dokážu autenticky zatancovať. V 
súčasnosti sa však viac využíva učenie tanca. Je dobré, že existujú 
tanečné školy, ale niekedy to veľmi ovplyvňuje tanečníka. Prevede-
nie nie je také svojské.

OSOBNOSŤ OBCE

Pokračovanie na str. 20
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Práve vďaka tomuto titulu a víťazstvám v Šaffovej ostrohe ste 
stáli na najväčších folklórnych pódiách na Slovensku, ako Detva či 
Východná. Rovnako máte za sebou mnoho vystúpení v zahraničí. 
Folkloristi mi spomínali, že stačilo, aby ste vyšli na pódium, usmia-
li sa a celá Východná burácala. Nikdy vás tanec neprestal baviť?  
To je pravda, nikdy ma neprestal baviť. Teraz už nemám toľko času 
ako v minulosti. Predtým som robil len obyčajného zootechnika, 
teraz mám ako predseda družstva toho viac na starosti. Tanec ma 
však stále láka. No je to už aj vekom, človek nestačí toľko ako v 
minulosti. Do 50-tky som chodieval bez problémov na všetky vystúpe-
nia. Keď som mal 35 rokov, nechával som celú rodinu doma a 
chodieval som na festivaly s mladými chlapcami, ktorí boli slobodní. 
Nerobilo mi to problém. Na festivaloch som spoznal veľa kamarátov.

Rodina nikdy neprotestovala? 
Rodina nemala možnosť protestovať (smiech). Deti boli malé, 
nepovedali nič a manželke sa to stále nepáčilo, no ale čo mala robiť. 
Aj preto mi manželka nikdy nevyprala kroj (smiech).

Ale stále držíte krok aj s mladšími tanečníkmi. Široká verejnosť vás 
videla v známej televíznej šou Zem spieva, v ktorej ste tiež išli naplno.
Terajší vedúci Jožko Topoľovský ma oslovil, či by som si našiel čas. 
Jadro programu urobil on so svojim otcom a synom. Pridal som sa 
k ním, aby sme pripravili program, s ktorým by sme boli spokojní. 
Hoci sme nevyhrali, postúpili sme do semifinále. Obec môže byť 
hrdá na takúto skupinu. My sme to brali ako bežné vystúpenie.

Tancujete výlučne v Parchovianke, vo folklórnej skupine, ktorá 
má už 51 ročnú históriu. Parchovianka je známe nielen čardášom, 
ale aj karičkou. Práve v závere minulého roka bola parchovianská 
karička zapísaná do Reprezentatívneho nehmotného kultúrneho 
dedičstva, spolu s goralskou kultúrou, skalickým trdelníkom či 
jánošíkovskou tradíciou. Bola to obrovská pocta pre skupinu?
Určite áno. Myslím si, že vo svete niet krajšej karičky ako parchovi-
anskej. Je ostrá, typická zemplínska.

Vďaka čomu sú Parchovany také bohaté na tanec, spev, zvyky i 
ľudové odievanie?
Sú bohaté, ale za tým všetkým je výskum. Parchovianka vznikla 
v roku 1971. V tomto období už mal Ján Topoľovský svoje roky. 
Je ročník narodenia 1928, preto si musel pamätať veľa z 
ľudových zvyklostí v Parchovanoch. Jožko Repko bol ročník 1931. 

Veľkú zásluhu má na tom aj Jozef Topoľovský starší. Chodili po 
Parchovanoch a zháňali vecí od miestnych ľudí. Žili tým a takto sa 
to zachovalo až do súčasnosti. 

Do súčasnosti sa vraj vďaka vám zachoval čardáš od Jozefa 
Vasiľa zo Sečovskej Polianky. Ako ste objavili tohto tanečníka?
Jožko Vasiľ nikdy nehovoril, že je to Čikó čardáš, ako sa zvykne 
označovať, ale že je to jeho tanec. Výskum sa robil u mňa 
doma, počas dvoch nedelí asi v roku 2005. V miestnom roľníc-
kom družstve som pracoval ako zootechnik a Jožko Vasiľ tu od 
jari do jesene kosil dvor, v zime robil nočného strážnika. Keďže 
vedel, že chodím tancovať, ukázal mi svoj tanec. Som veľmi 
dobrý kamarát s choreografom Vladom Michalkom, tak sme 
ten tanec spolu preberali. Neskôr sme Jožkovi Vasiľovi hľadali 
partnerku. Boli sme za troma dámami. Napokon s ním išla 
tancovať Alžbeta Krausová.

Údajne ste k tancovaniu tohto čardáša inšpirovali i známeho 
košického tanečníka Petra Vajdu, ktorý sa v televíznej šou 
Zem spieva prezentoval práve Vasiľovým čardášom zo Sečovs-
kej Polianky (pozn. red. Peter Vajda predvedie čardáš od 
Jozefa Vasiľa aj počas osláv 750. výročia o prvej písomnej 
zmienky o Sečovskej Polianke).
Mali sme dobrú spoluprácu so Železiarom. Vladom Urban ma 
párkrát zavolal, aby som prišiel do súboru vyčistiť parchovian-
sky čardáš. V súboroch sa generácie tanečníkov rýchlo menia a 
ak sa robí niektorý tanec dlho, môže sa to zvrtnúť. Jednodu-
cho, inak sa robia niektoré prvky v tanci ako by sa mali. Peťo 
Vajda bol párkrát u mňa s Vladom Michalkom na návšteve 
ohľadom čardášu Jozefa Vasiľa. Je to veľmi dobrý tanečník. 
Keď ho vidím v televízii, hovorím si, keby som mal toľko rokov 
ako on (smiech). 

OSOBNOSŤ OBCE

Lívia Godová
Zdroj foto: Archív Michal Hirko
Rozhovor prešiel autorizáciou



OBECNÉ NOVINY Strana 21

21

Po 10 rokoch nastáva v miestnej rímskokatolíckej farnosti 
zmena. Koncom júna duchovný otec Kamil Mižák odchádza z 
našej farnosti a bude pôsobiť vo farnosti Čerhov. Na roky 
strávené vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke si 
zaspomínal v rozhovore s Lukášom Bujkom. 

Duchovný otec Kamil, na čo si spomínate, keď ste prvýkrát prišli 
do farnosti Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke? Čo vám 
utkvelo v pamäti?
Pamätám si úplne presne, bol to môj prvý letný večer vo farnosti, 
vonku tma a ticho a do toho nekonečné prechádzky okolo nášho 
chrámu s ružencom v ruke za mojich nových farníkov.

Vedeli ste niečo o našej farnosti, o obci alebo ste prichádzali do 
úplne nového prostredia?
Veľa krát som cez Sečovskú Polianku prechádzal autom, občas 
som sa zastavil na rýchly nákup. Veľa toho som o farnosti nevedel, 
ale informácie som čerpal najmä zo skúseností starších kňazov, 
ktorí si toho predsa len prirodzene  pamätajú oveľa viac.

Aké boli vaše prvotné pocity po príchode do Sečovskej Polianky? 
Radosť, strach či nadšenie?
Bol to taký mix všetkého, ale hlavne pocit zodpovednosti pred 
kňazskou službou vo farnosti.

Medžugorie, Prešov, Vysoké Tatry, Šaštín-Stráže, púť k Matke 
Božej Tylickej, púť k Panne Márii Ružencovej v Obišovciach. To je 
iba časť spoločných pútí a výletov, ktoré ste s našimi veriacimi 
absolvovali. Ako ich hodnotíte? Na ktoré z nich najradšej 
spomínate?
Spomínam si na každú z týchto akcii, každá bola iná a tým aj 
výnimočná, lebo boli to chvíle, ktoré sa už nikdy nezopakujú. 
Zároveň to bola aj výborná príležitosť na vzájomné spoznávanie sa 
a to nielen pri spoločnej modlitbe, ale aj pri mnohých situáciách, 
ktoré sme spoločne zažívali.

Počas vášho pôsobenia ste zaviedli vo farnosti aj mnohé 
duchovné aktivity ako napríklad rorátne sväté omše. Ako sa to 
podľa vás ujalo u veriacich?
Každá duchovná aktivita musí vždy vychádzať z ľudského srdca ako 
prejav lásky k Bohu, ku ktorému majú smerovať všetky naše 
aktivity. Ak nás niektorá z nich priviedla o kúsok bližšie k Pánu 
Bohu, potom to splnilo svoj účel a budem iba rád, ak niektoré z nich 
budú pokračovať aj naďalej, samozrejme, na väčšiu Božiu slávu.

Viacerí kňazi práve počas covidového obdobia sa veľmi aktívne 
angažovali s pomocou v nemocnici. Medzi nimi ste boli aj vy. Čo 
vám pomoc pre chorých a trpiacich dala do života? Čím obohatila 
vašu kňazskú službu? Posilnilo vás to aj z tej ľudskej stránky?
Šesť rokov som pôsobil ako duchovný správca fakultnej 
nemocnice, takže skoro hneď od začiatku ako prišla ponuka ísť ako 
kňaz – dobrovoľník poslúžiť do vranovskej nemocnice som 
neváhal ani chvíľu. Nebola to pre mňa nová skúsenosť, iba som 
pokračoval v službe, ktorú som už vykonával predtým. Takže vrátiť 
sa do nemocničného prostredia a medzi chorých bolo pre mňa aj 
pohladením pre dušu, lebo túto službu som vždy robil veľmi rád. 
Mnohé životné príbehy ľudí, ktoré sme tam opäť nanovo prežívali 
boli iba potvrdením toho, ako veľmi sme zraniteľní, niekedy 
bezmocní a ako veľmi dnes všetci potrebujeme uznať aj priznať, 
kto je Pánom nášho života. Som Pánu Bohu vďačný, že mi to dal 
opäť nanovo prežiť aj počas pandémie.

Ako ste vy osobne prežívali tento zvláštny pandemický čas?
Tento čas pandémie som prežíval veľmi intenzívne. Predsa len 
bola to pre každého nová a nepoznaná situácia. Už na začiatku 
pandémie ma prepadla veľmi silná myšlienka, že to bude zlé a 
bude to trvať dlho. Nakoniec sa tak aj stalo. Snažil som sa preto 
tento pandemický čas, najmä čas kedy boli obmedzené 
bohoslužby, využiť na oddych, intenzívnejšiu osobnú modlitbu, 
každodennú svätú omšu, adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v 
našom chráme a konečne som sa dostal aj do svojej knižnice a 
dobehol tak zameškané.

Kamil Mižák: Boli to roky pekné a požehnané, ale aj roky ťažké a náročné

DUCHOVNÝ ŽIVOT



Po 10 rokoch vám bola zverená nová farnosť a opúšťate obec 
Sečovskú Polianku. Ako vidíte 10 rokov strávených v našej 
farnosti? S akými pocitmi odchádzate zo Sečovskej Polianky? 
Ako budete spomínať na obec a farnosť Najsvätejšej Trojice.

Boli to roky pekné a požehnané, ale aj roky ťažké a náročné. 
Skúsenosť však hovorí, že tak je to správne, tak to má byť. Veľa 
dobrých a pekných vecí sa podarilo urobiť, žiaľ, treba aj povedať, že 
veľa dobrých nápadov ostalo nesplnených a to je mi veľmi ľúto. Z 
veľa vecí, ktoré neboli správne som sa poučil a verím, že v 
budúcnosti zbadáme, že každé zlo je predsa na niečo dobré. Viac 
ako spomienky je dôležité to, čo si človek odnáša vo svojom srdci.

Tešíte sa na nové pôsobisko?
Aj keď odchádzam do neznámeho kraja aj prostredia, radosť zo 
služby Bohu i ľuďom však musí byť vždy prítomná v živote kňaza 
nech pôsobí kdekoľvek. Takže áno, teším sa na nových ľudí, ale aj 
výzvy, ktoré sú pred nami.

Čo by ste chceli na záver odkázať obyvateľom Sečovskej 
Polianky?

V mnohých štátoch je dnes už, žiaľ, bežnou praxou, že sa predávajú 
kostoly a farské budovy pre svoje nevyužitie a potom slúžia k iným 
účelom, na ktoré boli určené. Chcel by som na záver odkázať, aby 
ste toto nikdy nedopustili a to sa dá jedine tak, že tieto posvätné 
priestory budú vždy naplnené ľuďmi, ktorí milujú Boha.

OBECNÉ NOVINY Strana 22

22

POHĽAD DO HISTÓRIE

Čo sa stalo v Sečovskej Polianke?
V aktuálnom kalendárnom roku 2022 si pripomíname 
niekoľko okrúhlych  výročí priamo spätých s históriou našej 
obce Sečovská Polianka. Prinášame krátky výber z nich.

750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Sečovská Polianka
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1272 – 1290. Kedysi 
existovali dve obce Zech a Polyanka, ktoré sa zlúčili a tak vznikla 
Sečovská Polianka. 

1652 alebo 1672: 370 a 350. výročie výstavby barokového kostola 
Výstavba pôvodne barokového kostola v Sečovskej Polianke sa 
odohrala v roku 1652 alebo 1672. V roku 1762 bol kostol rozšírený 
a prefasádovaný. Pôvodne patril kalvínskej cirkevnej obci približne 
do roku 1850. Po zmene vlastníctva v prospech rímskokatolíckej 
cirkvi bol kostol v roku 1862 a neskôr v roku 1889 obnovený. 
Posledná komplexná prestavba kostola prebiehala v roku 1989.

1772: 250. výročie vydania urbárskej listiny pre Sečovskú Polianku 
Vydanie urbárskej listiny pre Sečovskú Polianku na základe 
tereziánskeho patentu. V tereziánskom urbári z roku 1772 bolo 
uvedených 37 urbárnikov.

1922: 100. výročie sceľovania pozemkov v katastri obce 
Sečovská Polianka 
Vykonala sa komasácia (sceľovanie) pozemkov. Prebiehal v 
rokoch 1921 – 1922. Mala priaznivý vplyv na hospodárnejšie 
obrábanie a využívanie pôdneho fondu.

1932: 90 výročie. počiatkov futbalu v obci
Učiteľ Jozef Čačko zostavil futbalové mužstvo. Členmi mužstva boli 
jeho žiaci, ku ktorým patrili Bučko, Sciranka, Varga, Jankola, Urban, 
Goda, Tkáč, Pavol (Pavla) Paulišin, Želinko, Paška a ďalší. Mužstvo 
vytvorené z týchto hráčov začínalo zbierať skúseností v priateľských 
zápasoch so susednými obcami. Súťaže sa v tom čase nehrali.

1952: 70. výročie  prestavby „Barkóczyho“ kaštieľa
Začalo sa s prestavbou „Barkóczyho“ kaštieľa. Prestavba bola 
ukončená v roku 1956. Vo vtedajšej dobe mala Sečovská Polian-
ka kultúrny dom, akým sa okolité dediny pochváliť nemohli. 

január 1962 : 60. výročie nájdenia 376 historických mincí v 
areáli školy
Pri úprave školského dvora v Sečovskej Polianke bolo nájdených 376 
kusov mincí uložených v nádobe. V náleze prevažujú poľské mince 
Žigmunda III. (1587 – 1632), pruské Juraja Viliama (1619 – 1640), švédske 
Gustáva Adolfa (1611 – 1632). Z ostatných krajín boli zastúpené Brabant-
sko, Elbing, Holstein, Julich-Cleve Berg, Litva, Pomorany-Barth, Riga.

19. 4. 1962:  60. výročie odovzdania budovy školy v Sečov-
skej Polianke
V apríli 1962 bola slávnostne odovzdaná do prevádzky budova 
školy, ktorá vyriešila dovtedajšie problémy vlečúce sa od existen-
cie školstva v obci. Budova školy sa využíva na výučbu dodnes.

Lukáš Bujko
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Aj v tomto roku 2022 si pripomíname niekoľko výročí, jubileí, 
ktoré sú späté s územím Slovenska. Prinášame krátky výber.

2022: Rok odkazu štúrovcov
Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. V tomto 
roku si pripomíname významné jubileá viacerých štúrovských básnikov 
a buditeľov ako Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak a ďalší. Mnohí z 
nich sú aj jednými zo zakladateľov a prvých členov Matice slovenskej.

27.2.1902: 120. výročie narodenia Ľudovíta Fullu
Ľudovít Fulla – slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a 
výtvarný pedagóg. Je považovaný za jedného zo zakladateľov 
moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Hlavným 
zdrojom inšpirácie mu bolo slovenské ľudové umenie a folklór. 
Typické pre jeho tvorbu sú teplé farby, najmä žltá a červená. 
Ako ilustrátor sa zapísal do povedomia výtvarným spracovaním 
ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Jeho umelecká činnosť 
slávila úspech aj v zahraničí, nakoľko vystavoval v mnohých 
metropolách. Ako jeden z mála umelcov daroval štátu rozsiahlu 
časť svojho diela, ktorá je vystavená v galérii Ľudovíta Fullu v 
Ružomberku, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1969. V 
roku 1963 si za svoju prácu vyslúžil titul národný umelec.

25.3.1942: 80. výročie prvého transportu slovenských 
Židov do Osvienčimu 
V domnienke, že idú za prácou boli do popradských kasární 
privážané a zhromažďované dievčatá z celého východného 
Slovenska a v pamätný deň 25. marca 1942 bol vypravený v 
Poprade vlak, ktorý ťahal vagóny určené pre dobytok a v nich 1 
000 dievčat putovalo do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, 
z ktorého sa tam živých dostalo 999.  Bol to prvý kompaktný 
židovský transport, za ktorým nasledovalo ešte niekoľko 
ďalších. Do konca vojny v Osvienčime zahynulo viac ako 70 000 
židovských občanov deportovaných zo Slovenska.

24.4.1822: 200. výročie narodenia Janka Kráľa
Janko Kráľ je často označovaný ako básnik-búrlivák. Bol slovenský 
národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a  

Zdroj: Dostupné na internete: https://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Okres/1Kalen-
d%C3%A1rium%20osobnost%C3%AD%20a%20udalost%C3%AD%20na%20rok%202022._docx.pdf (31.5.2022)

najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Jeho poézia sa 
začleňuje do pozícií tvorby celoeurópskeho romantizmu. Ľ. Štúr 
ho označil za najtalentovanejšieho básnika. Pre príznačné 
nekonformné postoje a nepredvídateľné správanie mu prischla 
prezývka „divný Janko.“

27.4.1822: 200. výročie narodenia Jána Palárika
Ján Palárik (pseudonymy Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján) – 
významný slovenský spisovateľ, dramatik, publicista, katolícky  
kňaz a agilný organizátor národného a literárneho života, patrí 
medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej drámy 19. 
storočia. Okrem divadelných hier sa venoval aj publicistike a 
písaniu učebníc. Spolupracoval pri zakladaní Matice slovenskej a 
taktiež sa aktívne venoval organizovaniu národného školstva a 
osvety. Motto J. Palárika – „Národ, vlasť a osveta“ je dôležitým aj 
pre dnešnú dobu.

1.6.1822: 200. výročie narodenia Jána Francisciho 
Ján Fransicsi (pseudonymy Janko Rimavský, Slavoľub, Vratislav 
Rimavský a iné) – slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicis-
ta a politik, spolupracovník Ľudovíta Štúra. Organizoval národné 
gardy, následkom čoho sa dostal do väzenia a po prepustení bol 
kapitánom slovenského dobrovoľníckeho oddielu. Od založenia 
Matice slovenskej bol jej doživotným čestným podpredsedom. 
Okrem toho sa venoval literárnej tvorbe. Jeho diela patria k 
jedným z prvých diel písaných v štúrovskej slovenčine. Písal vlaste-
necké aj lyrické básne, balady, zbieral slovenské ľudové rozprávky 
a ako prvý ich aj začal vydávať. Vydal aj vlastné zbierky povestí.

10.8.1822: 200. výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Ján Kalinčiak - slovenský spisovateľ, literárny kritik a pedagóg. 
Svojou tvorbou sa radí do obdobia slovenskej romantickej literatúry. 
Hlavnú časť jeho diela tvorí prozaická tvorba, ktorá je najrozsiahlej-
šou a zároveň najvýznamnejšou časťou slovenskej romantickej 
prózy. Taktiež zapisoval slovenské ľudové rozprávky a prekladal. 
Kalinčiak bol jednou z najvyhranenejších osobností štúrovskej 
generácie, aktívne sa zúčastňoval na tvorbe a formovaní slovenské-
ho národného života i na upevňovaní povedomia národnej 
súdržnosti.

Lukáš Bujko

Čo sa stalo na Slovensku v minulosti?

18.11. 1992: 30. výročie nálezu 406 kusov historických mincí.
Štefan Bundzák našiel na školskom dvore v Sečovskej Polianke 
nález 406 kusov historických mincí. Išlo o súbor strieborných 
mincí z prvej polovice 17. storočia. Z celkového počtu 406 mincí 
bolo 16 poľských grošov z obdobia rokov 1620 – 1624, 343 
jedenapologrošov (tzv. polturákov) z rokov 1615 – 1620 a 10 
šesťgrošov z rokov 1623 – 1627. Okrem poľských mincí sa našiel 
sliezsky groš Karola II. (1587 – 1617) z roku 1612, jedenapolgro-
še Prusko - Brandenburg Jána Žigmunda (1608 – 1619) a Juraja 
Viliama (1619 – 1640), ktorý bolo spolu 23. Rovnako bolo 
objavených 8 švédskych jedenapolgrošov Gustáva Adolfa (1612 
– 1632), 2 mince mesta Riga (dnes Lotyšsko), 2 mesta Elbling 
(dnes Elblag, Poľsko) razené za vlády Gustáva Adolfa a polturák 
Juraja Rákocziho (1630 – 1648) z roku 1638. 

Zdroj: TUŠAN, Jozef a kol. Rodnú hrudu vybozkávať. Publikácia o obci Sečovská Polianka. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
1997, 109 s.

1992: 30. výročie odkúpenia pekárne 
Všeobecná úverová banka odkúpila v roku 1992 od obce 
budovu bývalej pekárne a na jej základoch vybudovala 
expozitúru poskytujúcu komplexné bankové služby.

1991 – 1992: 30. výročie postup futbalového klubu v 
Sečovskej Polianke do I.B triedy krajskej súťaže
Sezóna 1991/1992 priniesla postup futbalového klubu v Sečovs-
kej Polianke do I.B triedy krajskej súťaže. Postup priamo z 
majstrovstva okresu (po 19 rokoch). Obecné zastupiteľstvo v 
tom čase ocenilo futbalistov týždenným rekreačno-tréningo-
vým pobytom. Mužstvo po ročnom účinkovaní z krajskej súťaže 
vypadlo.

Lukáš Bujko
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HAŤ SEČOVSKÁ POLIANKA MÁ UŽ 110 ROKOV! POSTAVENÁ EŠTE PRED 
I. SVETOVOU VOJNOU ZA ČIAS RAKÚSKO-UHORSKA 
 
Koľkokrát sme tam už boli? Len tak počúvať hukot vody a v tichosti posedieť si v tieni agátov a topoľov. Koľkokrát sa pochválime, že to je naša 
hať, my tu čosi extra máme, čo inde mnohí nemajú? Vďaka za tých staviteľov, vďaka dávnej minulosti, že práve v našom chotári sa rozhodli 
postaviť toto vodné dielo, ktoré sa aj okolitým obciam tak veľmi páči. Lebo čo hať haťou stojí, vždy patrila do poliančanskeho územia. Koľko 
chlapcov i chlapov, ale samozrejme i žien a dievčat tam pri ohni opekalo a stanovalo, koľko rybárov tam v nádeji na pekný úlovok čaká a koľko 
nás ostatných tam stále chodí, čo sa len očami poobzerať chceme alebo pod prúdom chladivej vody osviežiť sa záujem máme? Alebo len tak na 
jednom z mnohých betónových kameňov si užiť lúčov blahodárneho slnka v opare vodnej rosy. A kto tam ešte z našej obce náhodou nebol, 
teraz je na to ten najvhodnejší čas, lebo stodesaťročnica technickej stavby sa v našom okolí len tak často neopakuje... 
 
     Z historického hľadiska patria pevné hate i na Slovensku k najstarším 
vodohospodárskym stavbám už od 10. – 11. storočia. Ich výstavbu si 
vynútila potreba trvale vzdúvať vodu a umožňovať jej odber do 
hradných priekop, jednak využitie vodnej energie pomocou vodného 
kolesa pre pohon mlynov, píl, hámrov a válch. V neskoršom období sa 
hate budovali pre rôzne ďalšie vodohospodárske účely. Umožňovali 
dosiahnutie potrebnej hĺbky v mieste odberu vody pre priemysel 
a poľnohospodárstvo, vytvorenie výškového rozdielu hladiny nad a pod 
haťou pre energetické využitie, dosiahnutie potrebnej plavebnej hĺbky 
i v období malých prietokov a podobne. Hate boli účelne 
prispôsobované vodným pomerom jednotlivých tokov, stavu techniky 
a dostupnému miestnemu stavebnému materiálu. 
     Z konštrukčného hľadiska sa hate rozdeľujú na pevné a pohyblivé. 
Pevná hať pozostáva z nehybného pevného telesa vybudovaného 
z rôzneho materiálu tak, aby nedochádzalo k priesaku pod ním a okolo 
neho. Na tlmenie kinetickej energie prepadajúcej vody cez hať je pod 
ňou upravená a opevnená časť, takzvané vývarište. Hať je k brehom 
pripojená brehovými piliermi s krídlami. 
     Údržba, rekonštrukcia a obnovovanie pevných hatí však bolo 
niekedy obtiažnejšie ako stavba nových, takže ich postupne rušili. 
V roku 1933 bolo na Slovensku registrovaných 2634 pevných hatí, 
pritom najviac ich bolo na rieke Moldava (136). Vďaka tomuto trendu, 
kedy zaniklo viac ako 99 % týchto vodných stavieb, bolo v roku 1977 

v prevádzke už len 13 pevných 
hatí a v roku 2022 dokonca už 
len šesť posledných. 
 
História výstavby našej Hate 
     V roku 1848 vzniká 
organizácia pod názvom Vodné 
družstvo na Ondave, ktorá sa 
zaoberá úpravou vodného 
režimu riek Topľa a Ondava s ich 
prítokmi. Bezprostredným 
podnetom k regulačným 
odvodňovacím stavbám bola 
snaha čeliť záplavám divočiacich 
riek a potokov v záujme 
ochrany životov a majetkov. Z 
hľadiska technických zásahov 
do prírodných vodo-
hospodárskych pomerov boli 
celkom prirodzené prioritné 
úpravy riečnych korýt, ktoré 
Vodné družstvo vykonalo 
hlavne v prvej polstoročnici svojej existencie a podarilo sa mu tak 
zabezpečiť ochranu záplavového územia v povodí riek Topľa a Ondava. 

Gróf Manó (Emanuel) Andrássy 
(1821-1891). Vlastník kaštieľa 
Betliar. Na jeho počesť bol 
pomenovaný zavlažovací kanál od 
našej Hate. Pochovaný je na hrade 
Krásna Hôrka. 
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Vývoj správy vodného družstva súvisel s vývojom organizačných 
foriem. V prvých rokoch jestvovania nemalo družstvo pevnú 
organizačnú formu a vzniklo z podnetu jednotlivcov, ktorí mali svoje 
veľkostatky v údolí Ondavy a tento podnik mal viacmenej súkromný 
charakter. V rokoch 1847 až 1848, keď záujemcovia vypracovali pre 
svoj spolok stanovy a zo spoločných zasadnutí robili zápisnice, objavujú 
sa prvé znaky sceľovania družstva. Vedúcim činiteľom tohto útvaru bol 
volený predseda, ktorý spravoval družstvo finančne i organizačne. V 
roku 1854 dokončilo družstvo výstavbu nového sútoku Ondavy s 
Topľou južne od Božčíc a viacerými priepichmi ich tak vyrovnalo v 
hornej časti. Do roku 1860 sa tak početnými úpravami skrátil tok 
Ondavy o 989 2 a Tople o 223 3 metrov. 
     V roku 1889 dokončili ochrannú hrádzu popri Topli po les v 
Sečovskej Polianke. Toho istého roku dal gróf Aladár Andrássy 
vypracovať Kultúrno-technickému úradu projekt na odvedenie 
vnútorných vôd z územia medzi Ondavou a Ternavou (Trnávkou) a 
predložil ho družstvu. Družstvo ho však neprijalo, takže Andrássy 
uskutočnil stavbu vo vlastnej réžii, pretože odvodnenie pravobrežných 
vnútorných vôd, podobne ako na ľavom brehu, bolo aj tak od 
počiatkov hlavne záujmom veľkostatkárskych majiteľov pôdy. V rámci 
tohto plánu vykopali odvodňovací kanál od jestvujúceho jazera 
v lokalite Dolný les pri Sečovskej Polianke po Hraň, takzvaný Kopaný 
jarok a vybudovali na Trnávke pri Hrani čerpaciu stanicu o výkone 600 
litrov/s. Tieto zariadenia odkúpilo družstvo v roku 1900 a prevzalo ich 

do vlastnej správy. 
     Pri odvodňovaní prebytočnej vody však bolo ťažké vyhnúť sa 
prílišnému vysušeniu pôdy, ktoré časom môže nastať. Aby sa predišlo 
tomuto nežiaducemu extrému, bolo potrebné zužitkovať vodu 
v pozitívnom smere. Samotnou myšlienkou zavlažovania sa zaoberal už 
v roku 1867 tunajší gróf Emanuel Andrássy, zvaný aj Manó. Zdá sa však, 
že predčasne, lebo konkrétny výraz dostala táto myšlienka až v roku 
1903 po katastrofálnom suchu, kedy Vodné družstvo žiadalo 
vypracovať potrebný závlahový projekt. Valné zhromaždenie družstva 
na svojom zasadnutí 17.10.1903 sa uznieslo zriadiť závlahový podnik a 
požiadalo Kultúrno-mernícky úrad v Novom Meste pod Šiatrom, aby 
vypracoval príslušný projekt. Roku 1906 bol už projekt hotový a zahŕňal 
zavlažovanie celého pravobrežného  záplavového územia od 
Parchovian po Hraň. Voda na zavlažovanie sa mala privádzať hlavným 
náhonom z Tople pri Sečovskej Polianke v trase terajšieho Manovho 
kanála, pomenovaného podľa iniciátora myšlienky, grófa Emanuela 
Andrássyho. Územie bolo rozdelené na 11 častí. Podľa projektu sa malo 
zavlažovať územie medzi Ondavou a Trnávkou o výmere 200  4 
katastrálnych jutár (2417 hektárov). Tento veľkorysý projekt bol 
vzhľadom na reálne možnosti družstva postupne redukovaný. 
     I keď projekt bol pripravený v roku 1906 a prijatý v roku 1907, jeho 
uskutočnenie sa oddialilo, pretože hlavní záujemcovia – statkári sa 
nemohli dohodnúť. Roku 1911 však už ministerstvo závlahový projekt 
schválilo a zadalo zemné práce užhorodskej firme Halász a stavbu hate 

podnikateľovi Ing. Feketeovi. V roku 1912 vydal podžupan povoľovaciu 
listinu na tieto stavby: hať na vzdutie vody, výtokový priepust, hlavný 
náhon, výustný priepust, hlavný odvodňovací kanál a stavidlá.  

Ručný výkop pri výstavbe odvodňovacích kanálov 

Maďarský výraz pre jazero – Tó, v Polianskom lese na mape z 19. 
storočia. Parcela katastra, kde jazero ležalo sa dodnes volá Tov. Lužný 
les bol neskôr premenovaný na Dolný les, čo je zase názvom inej 
súčasnej parcely v našom katastrálnom území. V ľavom hornom rohu 
je naša obec, v pravom dolnom pri Topli vidno prvé domy Božčíc. 

Zdemolovaná hať po povodni v roku 1915 (šípka ukazuje na zvyšnú 
časť hrádze, ktorú veľká voda neodplavila) 

Šípka ukazuje na miesto, kde sa nachádza hať v rámci nášho 
katastrálneho územia 
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     V povoľovacej listine bolo ďalej uvedené, že hať sa vybuduje zo 
železobetónu na Topli v km 5,067 od ústia do Ondavy. Prepadová 
hrana hate bude vo výške 110,10 m n. m., prah vo výške 107,6 m n. m., 
šírka prepadového telesa 38,5 m, spoločná dĺžka stavidlových tabúľ 2 x 
3 m. Koryto pod haťou v dĺžke 10 m má byť opevnené. Výtokový 

priepust do Manovho kanála bude dvojitý s betónovými rúrami 
o priemere 1,5 m. Stavbu zavodňovacích zariadení ukončili v roku 1912 
a svojmu pôvodnému účelu ani neslúžili. Roky 1912 až 1916 boli totiž 
bohaté na zrážky, preto zavlažovanie nebolo potrebné. Vodu 
z Manovho kanála používal takmer výlučne cukrovar v Trebišove, ktorý 
potreboval vodu v čase repnej kampane na priemyselné účely. Pre 
pretrvávajúci malý záujem o využívanie závlah sa v roku 1935 zlúčilo 
samostatné hospodárenie závlahového podniku s ústredným 
družstevným hospodárením. Závlahový projekt sa stal znova aktuálny 
po niekoľkých suchých rokoch v roku 1935, keď vznikol zámer pokusne 
zavlažovať pastviny urbárskych gazdov v Trebišove na lokalite 
Andrejka. Ani tento pokus nebol úspešný a tak do roku 1948 v podstate 
závlahy na území družstva neboli vykonávané. 
     Už pri stavbe samotnej hate však dostatočne nezaistili tento objekt 
proti deštruktívnym účinkom tečúcich a vírových vôd. Pri povodni v 
roku 1914 plávajúce ľadové kryhy a brvná prelomili pod haťou 
betónovú dosku, takže pri nasledujúcej povodni 15. 2. 1915 veľká voda 
vnikla týmto otvorom k základom hate, podmyla ich a pretrhla haťové 
teleso v dĺžke 19,5 m. Ale už v roku 1916 pred začiatkom 
cukrovarníckej kampane hať znova vybudovali podľa pôvodného stavu. 
Účinok vodných vírov pod haťou sa mal zmierniť kamennými balvanmi, 
avšak povodeň v roku 1924 odplavila aj tieto balvany a veľmi 
nebezpečne podmyla brehy na oboch koncoch hate. Vodné družstvo v 
roku 1926 požiadalo profesora Ing. Antonína Smrčeka z Brna, aby 
podal odborný návrh na zaistenie hate. Na základe laboratórnych 
pokusov s modelom vypracoval profesor Smrček návrh, podľa ktorého 
sa mala predovšetkým vyrovnať prúdnica toku, aby voda prichádzala 
na hať kolmo. Na zmiernenie energie dopadajúcej vody sa mali pod 
haťou vybudovať v dvoch radoch so striedavými medzerami betónové 
tlmiče a vo vývarišti betónový stupeň o šírke 4 m. Na základe tohto 
návrhu vypracoval družstevný inžinier Némethy v roku 1928 projekt, 
podľa ktorého sa upravilo riečište nad haťou a zaistenie hate. Stavbu 
začali v apríli 1929 a skončili v septembri 1932.  
     Roku 1940 znova postihla Vodné družstvo povodňová pohroma, vari 
najväčšia od roku 1893. Pre tuhú a dlhú zimu v rokoch 1939-1940 sa 
vytvorili na riekach a potokoch až 70 cm hrubé ľady, pokryté vysokou 
vrstvou snehu. Po náhlom oteplení koncom marca 1940 sa ľady pohli 
a vytvorili pri mostoch dlhé záhate. Aj na Topli vznikli záhate, takže 
voda medzi Sačurovom a Dlhým Klčovom sa vyliala na medziriečne 
územie a zaplavila plochu v dĺžke 10 km, šírke 2-3 km. Dňa 1940 .3 .28 
dosiahla na Topli pri hati hladina veľkej vody 5,52 m oproti 
poslednému maximu 5,10 m. 
     Takto v skratke možno opísať prvých 30 rokov života našej hate 
počas spravovania pod Vodným družstvom na Ondave. V ďalších 
rokoch až do stodesaťročnice prebehlo na hati minimálne 6 
rekonštrukcií, v rokoch 1967, 1981, 1986, 1988, 1998 a posledná po 
povodni v roku 2006. Toho času je správcom celého objektu pán hatiar 
Ľubomír Zamba, ktorý tu pôsobí 28 rokov. Za jeho éry bol 
zaznamenaný rekordný stav hladiny v histórii s hodnotou 576 cm zo 
dňa 5.6.2010. V súčasnom období komplex vodnej stavby Hať Sečovská 
Polianka pozostáva z dvoch častí a to zo samotnej hate a malej vodnej 
elektrárne. 
 
     Hať Sečovská Polianka – prevádzkovateľom je Slovenský 
vodohospodársky podnik (SVP), š. p., závod povodia Bodrogu Trebišov. 
Účelom hate je aj naďalej vzdúvanie vody s následným odberom do 
Manovho kanála, ktorým sa nadlepšujú prietoky toku Trnávka 
v prípade potreby pre jednotlivých užívateľov – odberateľov 
povrchovej vody (v nedávnej minulosti hlavne pre Potravinársky 
kombinát Trebišov a pre veľkoplošné závlahy Tušice – Milhostov). 
     Je potrebné uviesť, že v tejto oblasti je tok Tople mierne štrkonosný. 
Materiál splavenín je štrkopiesok. Transport splavenín nastáva pri 
zvýšených vodných stavoch. V zimnom období tok prevažne zamŕza v 
celom úseku okrem prúdnice. Minimálny prietok, ktorý zabezpečuje 
zachovanie podmienok pre biologický život v toku a jeho najbližšom 

Oprava poškodenej ľavej strany a krídla hate po povodni 

Povodeň na Topli v roku 2006 

Vypustená hať počas údržby 
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okolí je 1,71 m3/s. Uvedený prietok pri manipulácii na hati musí byť 
bezpodmienečne dodržaný. Pretože objem vody haťovej zdrže je s 
ohľadom na celkový objem povodňovej vlny veľmi malý, zníženie 
povodňových prietokov účinkom záchytného priestoru haťovej zdrže je 
zanedbateľné. Vlastná hať je vybudovaná ako pevná, gravitačná 
betónová hať. Výška hate od dna rieky je 2,50 m. Na pravej strane 
priepadu je vybudovaný štrkový výpust, ku ktorému je prístup 
zabezpečený cez manipulačnú lávku umiestnenú na troch 
železobetónových pilieroch. Na krajný pilier je napojený odberný 
objekt ústiaci do Manovho kanála.  
     Celá hať je postavená na železobetónovej doske širokej 18,0 m o 
hrúbke 140-40 cm zakončenej prahom 100 cm širokým. Za účelom 
stlmenia kinetickej energie vody prepadajúcej cez hať, sú v základovej 
doske vybudované 2 rady železobetónových rozrážačov 60 cm 
vysokých a 40 cm širokých vo vzdialenosti 10 a 12 m od priepadovej 
hrany hate. Teleso celej hate je na oboch brehoch spojené so 
železobetónovými múrmi, ktoré pod haťou prechádzajú do dláždených 
kamenných kužeľov. Dva štrkové výpusty sa nachádzajú na pravej 
strane hate. Slúžia nielen na preplachovanie zdrže, ale aj k tomu, aby 
pri zväčšených prietokoch sa voda neprelievala cez korunu hate a 
nezvyšovala sa tak zbytočne hladina vzdutej vody. Každý výpust je 
široký 3 m. Celková kapacita výpustov je 30 m3/s. Na stene štrkového 
výpustu sa nachádza vodomerná lata, z ktorej sa odpočítavajú vodné 
stavy. Nula vodočtu je na kóte 107,60 m n. m.  
     Odberný objekt vody sa nachádza na pravej strane hate pri 
štrkových výpustoch. Kapacita je 2300 litrov za sekundu. Vyúsťuje do 
Manovho kanála, ktorý má celkovú dĺžku 10,822 km. Jeho parametre: 
jednoduchý  lichobežníkový profil so šírkou v dne 2,0 m a sklonom 
svahov  1:1,5 m. Spád jednotný 0,437 ‰. Na celej trase tak poklesne 
len o 4,7 metra. Pre lepšiu predstavivosť, je to spád, klesanie koryta, 
len niečo cez 4 centimetre na úseku dlhom 100 metrov.  
     Manov kanál preteká piatimi katastrami obcí - Sečovská Polianka, 
Parchovany, Tušice, Dvorianky, Vojčice a len tesne míňa kataster obce 
Hriadky. Severne od Vojčíc sa vlieva z ľavej strany do toku Trnávka. 
Počas svojej trasy stíha ešte napĺňať rybníky v Parchovanoch 
a v Dvoriankach a potom v spoločnom koryte s Trnávkou pretekajú cez 
Trebišov, kde sú zásobárňou pre trebišovský rybník a pokračujú 
smerom na juh do Hrane, kde sa z pravej strany vlievajú do Ondavy 
a teoreticky sa tak vody z Tople rozdelené našou haťou opäť stretávajú. 
  
     Malá vodná elektráreň bola vybudovaná v roku 1993. Prevádzková 
budova elektrárne je jednopodlažná budova, v ktorej je osadená jedna 
vodná kaplánová turbína, ktorá má inštalovaný výkon 75 kW a 

miestnosť 
rozvádzačov. 
Maximálny prietok 
turbínou je 3,69 m3 
za sekundu. Prívodný 
kanál zabezpečuje 
prívod vody k 
turbíne. Šírka kanála 
je 3,0 m a pred 
objektom budovy 
elektrárne sa 
rozširuje na 4,0 m. 
Na začiatku kanála sa 
nachádzajú dve 
stavidlá, ktorými sa 
reguluje prívod vody 
k turbíne elektrárne. 
Kanál je dlhý 26,0 m 
a je vybudovaný zo 
železobetónu. 
Odpadný kanál má 
dĺžku 15,4 m a je 

vybudovaný zo železobetónových prefabrikátov. Prípojka nízkeho 
napätia rieši napojenie elektrárne na jestvujúcu stožiarovú 
trafostanicu. Križovanie s vodnou plochou je realizované vzdušným 
vedením na betónových stožiaroch. 

Vodou z Manovho kanála je napájaná Vodná nádrž Parchovany 
s rozlohou 2 hektáre 

Bujná vegetácia na Manovom kanáli pri obci Dvorianky 

Vodou z Tople je zásobovaná aj 1,2 hektárová Vodná nádrž 
Dvorianky. Vľavo je vidno stavidlo na Manovom kanáli. 
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Stodesať rokov je pekná 
doba, Hať si prežila dobré, ale 
aj horšie časy. Zaradenie 
medzi rekreačné strediská už 
asi nie je aktuálne. A to si 
pamätáme koľko áut tam 
kedysi parkovalo, dokonca 
i s pražskými značkami. 
Zaniklo parkovisko v smere 
na Božčice, zmizli lampy 
verejného osvetlenia a s tým 
aj možnosť stanovania, 
hojdačky pre deti sú už 
pomaly 20-ročnou minulosťou, zarastá asfaltová cesta od Polianky, 
„popadali“ stromy, ktoré lemovali cestu ku hati. Vďaka 
nedisciplinovaným návštevníkom je už asfaltová cesta v komplexe Hate 
z oboch strán od marca 2012 uzavretá. Verme však, že sa situácia 
postupne opäť zlepší a poprajme všetko dobré našej Hati do ďalších 
desaťročí. 

Mgr. Vladimír IŠTOK 

Týmto výpustom sa putovanie vôd Manovým kanálom končí. 
Zasúvacia stavidlová tabuľa na regulovanie prietoku už bola skôr 
odmontovaná. Fotografia zo strany od toku Trnávka. 

V takomto majestátnom stromoradí ubiehajú posledné metre 
Manovho kanála pred jeho zaústením do Trnávky. Stromoradie je 
pekne vidno cestou z Vojčíc do Hriadok po pravej strane cez polia. 

Kedysi aj v autoatlasoch bola v osemdesiatych rokoch pri našej obci 
značka o možnosti rekreácie a stanovania pri vode. 

Naša hať v roku 2012 - v jubilejnej dobe, kedy oslavovala svoju storočnicu. 
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Družstvo žiakov v jarnej časti futbalovej sezóny



OBECNÉ NOVINY Strana 30

30

ŠPORT



OBECNÉ NOVINY Strana 31

31

ŠPORT

Obecné noviny Sečovská Polianka – periodicita vydávania 2-krát ročne. Vydavateľ: Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka. IČO: 0033 28 28. 
ISSN 2729-7861. Evidenčné číslo: EV 5937/20. Predseda redakčnej rady: Michal Urban, starosta obce. Zodpovedná redaktorka: PhDr. Lívia Godová. Členovia 
redakčnej rady: Mgr. Lukáš Bujko, Mgr. Silvia Madarová, Mgr. Vladimír Ištok, Mgr. Antónia Polorecká. Sadzba a design: Ing. Marek Pauco. Tlač: Tlačiareň Printon 
Vranov nad Topľou. Príspevky, námety a upozornenia môžete zasielať na mailovú adresu: obecnenoviny132@gmail.com alebo telefónne číslo: 057 488 20 80. 
Nepredajné. Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevok skrátiť, upraviť alebo neuverejniť. Anonymné 
príspevky redakcia nezverejňuje. Redakcia sa riadi Etickým kódexom novinára SSN.



12
72

 - 
20

22

Secovská Polianka
1272 - 2022

750. výrocie prvej písomnej
zmienky o obci

28.08.2022

ˇ

ˇ


