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Vážení priatelia,
pozývame vás do nášho Mikroregió-
nu Pod Mošníkom v okrese Košice-
-okolie. Rozprestiera sa na západnom 
úpätí Slanských vrchov, severový-
chodne od krajského mesta Košice. 
Združenie bolo založené v júli 2012 
za účelom presadzovať oprávnené zá-
ujmy obcí vo vzťahu k orgánom štát-
nej správy všetkých stupňov, k vláde, 
zákonodarným orgánom, k  ZMOSu 
a medzinárodným organizáciám 
v otázkach ochrany ich práv. Spolu-
pracovať pri získavaní a využívaní 
domácich a zahraničných zdrojov na 
podporu rozvoja obcí.

Mošník je jednou z piatich horo-
pisných častí Slanských vrchov tiah-
nucich sa až 60 km severojužne od 
Prešova po hranice s Maďarskom. 
Celé pohorie je súčasťou karpatského 
vulkanického oblúka. Stopy sopečnej 
činnosti nás sprevádzajú na každom 
kroku v podobe skalných útvarov 
i monolitických sopečných vyvrelín, 
ktoré šperkujú pohorie v celej jeho 
dĺžke. Mošník je prostredným podcel-
kom Slanských vrchov. Vrchol Mošní-
ka nepresahuje 1000 metrov nad mo-
rom, ale jeho tiahly vrchol poskytuje 
výhľady rôznymi smermi. Pri dobrej 
viditeľnosti môžeme z neho uvidieť 
Vihorlat na východe a Slovenské ru-
dohorie a Tatry na západe.

Vrcholom Mošníka (911 m n. m.) 
prechádza červená turistická znač-
ka ako diaľková hrebeňová turistická 
trasa. Ak si zvolíte Mošník za cieľ svoj-
ho turistického výstupu, môžete sa 
na neho dostať trasami označenými 
modrou turistickou značkou z Herlian 
alebo z Bordy. Začiatok túry si môže-
me zvoliť priamo na červenej turistic-
kej značke, a to v Herlianskom sedle 
alebo v Dargovskom priesmyku. Pri 
trase z juhu zdoláme nevýrazný, ale vy-
hliadkový vrchol Lazy (859 m n. m.), 
poskytujúci výhľady najmä juhový-
chodným až západným smerom. 
Oproti iným slovenským „expono-
vaným“ pohoriam poskytujú menej 
turistickej atraktívnosti, ale o to viac 
lahodnej pohody a nedotknu tosti. 
Takým je aj „náš“ Mošník, po zdolaní 
ktorého vás radi privítajú v ktorejkoľ-
vek z obcí tvoriacich Mikroregión Pod 
Mošníkom a poskytnú vám nielen po-
treby pre unavené telo, ale aj hodnoty 
pre dušu a srdce.

Náš Mikroregión Pod Mošníkom 
tvorí šesť obcí: Čakanovce, Herľany, 
Košický Klečenov, Nižná Kamenica, 
Svinica a Vyšná Kamenica. Územia 
obcí sa nachádzajú na historickom 
území horného Abova, v ktorom mož-
no nájsť nespočetné množstvo zaují-

mavostí, prírodných aj kultúrnych 
pamiatok, turistických chodníkov 
a cyklistických trás, ktoré vás privedú 
do lona malebnej prírody.

Samozrejme najdôležitejšími v na-
šom mikroregióne sú ľudia, ktorí tu 
žijú. Pre nás vašich zástupcov, ktorých 
ste si zvolili je dôležitá komunikácia 
a informácie, ktoré budú putovať 
od nás k vám a na opak. Tieto novi-
ny, ktorých prvé číslo máte v rukách 
vznikli práve z tohto dôvodu, aby sme 
vám aj takto priblížili život v našich 
obciach.

Aj keď každý z vás pozná svo-
ju obec a snáď aj jej okolie, je dob-
ré niektoré informácie si pripomínať 
a opakovať si ich. Rastie nám mladá 
generácia, ktorej treba pripomínať aj 
históriu a nielen im.

Vo všetkých obciach nášho mikro-
regiónu je určite dosť zaujímavostí, 
ale tie vám už priblížia starostovia jed-
notlivých obcí vo svojich príspevkoch.

Prajem vám a samozrejme aj nám, 
vašim zástupcom, aby tieto noviny 
boli prínosom pre náš mikroregión, 
aby sme vám v nich priniesli niečo, 
čo bude pre vás zaujímavé a tiež, aby 
v nich časom boli aj informácie, ktoré 
budú prínosom pre nás všetkých.

Jana Tóthová 
predsedníčka MPM-ZO
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Náš Mikroregión 
Pod Mošníkom sa po 
dlhších úvahách roz-
hodol vydávať regio-
nálne noviny, ktoré 
sme nazvali Život pod 

Mošníkom.
Preto mi dovoľte napísať nie-

čo o našej obci, aby sa informácie 
dostali aj k tým, ktorí Čakanovce 
nepoznajú. Prvú písomnú zmien-
ku poznáme z roku 1276. Vtedy sa 
spomína spolu s Bidovcami a Svini-
cou pod názvom Chakan. Od tohto 
obdobia si naša obec prešla pestrou 
históriou – od početných zmien 
vlastníkov, názvov a tiež zmien vo 
vierovyznaní. Obec patrila do Abov-
sko-turnianskej župy.

Leží vo východnej časti Košickej 
kotliny v doline potoka, ktorý ústi 
do Olšavy. V katastri obce sa kedysi 

nachádzala kúria zo začiatku 14. 
storočia. V 70. rokoch 20. storočia 
však bola zbúraná.

V mojom príhovore nie je cieľom 
vypísať vám všetky akcie, ktoré sme 
urobili v spolupráci s obecným za-
stupiteľstvom počas doterajšieho 
pôsobenia vo funkcii. Verím, že ob-
čania sami vedia a vidia, čo sa v obci 
robí.

Boli to roky, v ktorých sme vyko-
návali kus dobrej roboty a posunuli 
sme našu obec opäť vpred. Môžem 
to potvrdiť množstvom aktivít, pro-
jektov a celkovo množstvom práce, 
ktoré sa v obci za nášho pôsobenia 
urobili. Či už to boli aktivity na 
skrášľovaní obce, alebo pri kultúr-
no-spoločenských podujatiach. Sa-
mozrejme všetko môžeme uskutoč-
ňovať, len ak nám to dovolí rozpočet 
obce. Nie všetko sa však dá urobiť 

pre spokojnosť všetkých občanov, 
nikde vo svete to tak nefunguje. 
Vždy sme zvažovali tak, aby bolo čo 
najviac občanov spokojných s našou 
prácou.

Rád by som touto cestou nielen 
v mojom mene, ale aj v mene obyva-
teľov obce poďakoval všetkým čle-
nom obecného zastupiteľstva a pra-
covníkom obecného úradu za snahu 
a prácu, ktorú doteraz odviedli. Po-
sledné riadky môjho príhovoru sú 
venované všetkým občanom, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričini-
li a pričiňujú o zveľaďovanie našej 
obce a tak pomáhajú splniť sen nás 
všetkých – krajšie, lepšie a úspešnej-
šie Čakanovce.

Veľká vďaka, že vám toto všetko 
nie je ľahostajné.

Emil Imro
starosta obce

Herľany je malebná 
obec, neveľká počtom 
obyvateľov ani veľkos-
ťou katastra, ale vý-
znamná z hľadiska 
turizmu. Tým, že sa tu 

nachádza národná prírodná pamiat-
ka „Herliansky gejzír“ a tiež aj svojou 
kúpeľnou históriou.

Názov obce je nemeckého pôvo-
du, pochádza z 15. storočia, a i keď 
prešiel viacerými zmenami, historik 
Branislav Varsík predpokladá, že naj-
pôvodnejší názov bol asi Hard lein. 
Význam toho slova sa skladá zo stre-
dohornonemeckého hart – horský les, 
alebo pastvina, a koncovky -lein, čo 
znamená zmenšeninu. Prvý písomný 
doklad o histórii obce Herľany po-
známe z roku 1487, kde sa uvádzajú 
pod názvom Haryan ako súčasť svi-
nického panstva. Na základe starších 
dokumentov však vieme, že dedina 
mohla vzniknúť niekedy v rozmedzí 
rokov 1431 – 1487. V rokoch 1384 
a 1397 sa totiž Herľany ešte neuvá-
dzajú medzi majetkom svinického 
panstva, ku ktorému už patrili dediny 
Žírovce a Rankovce. Herľany sú teda 
mladšie ako tieto obce.

Obec sa skladá sa z dvoch častí 
– Herľany a Žírovce. Do roku 1964 
existovali obce Herľany a Žírovce ako 
dve samostatné obce a v roku 1964 
vzniká jedna obec – Herľany.

Národná prírodná pamiatka Her-
liansky gejzír bol navŕtaný pre po-
treby kúpeľov v roku 1870 – 1874.

Od tohto roku nepretržite erup-
tuje do dnešných dní. Kúpele boli 
v prevádzke do začiatku druhej sve-
tovej vojny. Zachovali sa kúpeľné bu-
dovy, kaplnka sv. Petra a Pavla (1859) 
a kúpeľný park.

Informácie o predpokladanom 
čase erupcie gejzíru sú aktualizova-
né na webovej stránke obce Herľany 
www.ocu.herlany.sk. V minulom 
roku sa podarilo získať finančné pro-
striedky na jeho nutnú opravu.

Finančné prostriedky boli poskyt-
nuté z environmentálneho fondu Mi-
nisterstva životného prostredia SR. 
Spolupodieľala sa aj TU Košice, kto-
rá vlastní celý areál bývalých kúpe-
ľov. Teraz všetci dúfame a veríme, že 
táto oprava prispela k tomu, že gejzír 
bude striekať ešte ďalších aspoň sto 
rokov. Táto rarita európskeho význa-
mu je to, čo do našej obce láka veľa 
návštevníkov.

Obyvatelia obce však žijú svoj kaž-
dodenný život bez ohľadu na to, či je 
návštevníkov veľa alebo málo. Kaž-
doročne sa v obci na začiatku letnej 
turistickej sezóny koná kultúrno-spo-
ločenské podujatie „Leto pri gejzíre – 
majáles“, kde si pripomenieme aj svia-
tok matiek a medzinárodný deň detí.

Pri príležitosti cirkevného sviatku 
sv. Petra a Pavla sa koná odpust a už 
niekoľko rokov pri tejto príležitosti 
usporadúvame športové popoludnie.

Mikroregión organizuje každo-
ročne Deň mikroregiónu, ktorý sa 
v Herľanoch koná každý druhý rok. 
Konal sa tu už aj ples mikroregiónu.

Obec má zriadený zberný dvor, 
vybudovaný pre potreby obyvate-
ľov obce z prostriedkov EÚ, aby sme 
prispeli k separovaniu odpadu a tým 
k zlepšeniu životného prostredia, 

s podporou ministerstva pôdohospo-
dárstva boli zrekonštruované obecné 
komunikácie.

V obci pôsobí FSS Herľančanka, 
ktorá reprezentuje obec na rôznych 
podujatiach. V obci pôsobia už sto 
rokov dobrovoľní hasiči. Pri ZŠ 

sa stretávajú 
športuchtiví 
obyvatelia pri 
futbale, no-
hejbale a ob-
čas aj pri vo-
lejbale. V zime 
k športovaniu 
využívajú naši 
obyvatelia prí-
rodné klzisko, 
ktoré vznik-
ne každoroč-
ne na ploche 

zemnej hrádze vybudovanej v projek-
te ochrany pred povodňami s podpo-
rou vlády SR.

V okolí obce je niekoľko turistic-
kých trás, nachádzajú sa tu prírod-
né rezervácie Rankovské skaly, Malé 
brdo. Hrebeňom Slanských vrchov 
vedie cyklotrasa, ktorá smeruje až do 
Maďarska.

V obci máme potraviny COOP 
Jednota, pohostinstvo – pizzeriu Her-
lianka pub, bufet „Gejzír“ a samo-
zrejme areál TU Košice, kde je mož-
nosť ubytovania a tiež aj stravovania.

Naša obec tak ako aj susedné 
obce má svoje problémy a starosti, 
ale nechcem svoj prvý príspevok za-
končiť pesimisticky, a preto želám 
všetkým nám, aby sa problémy darilo 
riešiť čo najlepšie a aby sme sa mohli 
tešiť z krásneho prostredia, v ktorom 
žijeme a máme radi.

Jana Tóthová
starostka obce

Čakanovce Herľany

Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 667
Starosta obce: Emil Imro
Poslanci:

Jozef Antuš
Ondrej Dobranský
Ladislav Korečko
JUDr. Vladimír Kucharčík
Jaroslav Bodonský
Mgr. Dušan Vojtko
Ján Žiga

Kontrolór: Terézia Kinlovičová 
Pracovníčky obecného úradu:

Irena Bodonská
Helena Šalagovičová

Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 285
Starostka obce: Jana Tóthová
Poslanci:
 Andrej Bertoš
 Mgr. Jozef Horňák
 Miroslav Kmec
 Dušan Vajda
 Martina Zimmermannová
Kontrolór: Marta Rusnáková
Pracovníčka obecného úradu:  
  Anna Ďorďovičová
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Milí čitatelia, vitajte 
v obci Košický Kleče-
nov!

Podľa legendy sa na 
území obce rozprestie-
ral rozsiahly les, v kto-

rom rástli krivé stromy. Na okraji 
tohto lesa sa usadil cudzinec, volal 
sa Petej. Na lúke pri lese si vystaval 
obydlie a z dreva vyrábal užitočné 
predmety, hlavne nástroje, náradia 
a iné hospodárske potreby. Z krivého 
dreva robil veľmi potrebné a vyhľa-
dávané kľače na sane, pluhy a vozy. 
Svoje výrobky vymieňal za iný tovar 
s obyvateľmi z okolia. Keďže si neve-
deli zapamätať jeho meno, nazvali ho 
Kľačanom. A tak územie, na ktorom 
Petej býval, nazvali Kľača-
nov.

Prvá písomná zmien-
ka o obci je z roku 1384. 
Bola poľnohospodárskou 
a pastierskou obcou.

Medzi dominanty 
obce patrí gréckokato-
lícky Chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
z roku 1851.

Do katastra obce patrí 
Pamätník Víťazstva na 
Dargovskom priesmyku. 
Pri príležitosti 40. výročia 
oslobodenia našej vlasti 
v roku 1985 bola otvorená 
sieň bojovej slávy, kde boli 
dodané expozície z Dukel-
ského múzea. Sieň bola prístupná 
verejnosti do roku 1989. V roku 2014 
prešla sieň bojovej slávy významnou 
rekonštrukciou a v súčasnosti slúži 

svojmu účelu. Môžete tu vidieť rôzne 
expozície z 2. svetovej vojny. Súčas-
ťou je aj kinosála, kde sa premietajú 
rôzne dokumenty s touto tematikou. 
Spomienkou na 2. svetovú vojnu je aj 

tank T-34, ktorý sa nachádza priamo 
v obci.

Ďalšou zaujímavosťou územia 
a významnou geologickou lokalitou 
je relikt tufového kužeľa, reprezentu-
júci Klečenovskú formáciu.

Súčasťou obce je aj osada Borda, 
ktorá bola v minulosti samostatná 
obec. V súčasnosti v osade prebie-
ha stavebný boom. Mladí ľudia sem 
radi prichádzajú z hluku veľkomes-
ta a stavajú si tu svoje nové domovy. 
Približne 1 km východne od Bordy 
v roku 1893 vznikli vyhľadávané kú-
pele na liečenie reumatických chorôb, 
ktoré sú v súčasnosti nefunkčné.

Oblasť chotára pretínajú dve cyk-
lotrasy, obe po Slanskej cyklomagis-

trále, malebným prostredím Slan-
ských vrchov a Košickej kotliny.

Medzi kultúrno-spoločenské ak-
cie v obci patria oslavy Dňa matiek, 
Juniáles – Deň obce, pálenie vatry 
k výročiu SNP, či vianočný punč. Od 
roku 2009 tu pôsobí mužská a ženská 
spevácka skupina HRADEK, ktorá 
významným spôsobom prispela a stá-
le prispieva k zvyšovaniu kultúrneho 
povedomia v obci. Taktiež tu pôsobí 
Poľovnícke združenie Prameň.

Snažíme sa zveľaďovať našu obec, 
tak ako nám to naše finančné pros-
triedky a úsilie dovolia. Nie vždy je 
to jednoduché. V roku 2016 bola zre-
konštruovaná cesta E50, ktorá pre-
chádza našou obcou a zrenovovali sa 
aj chodníky popri nej. V našej obci 

sa podarilo zrekonštruovať aj miest-
ne cesty, elektrické vedenie, verejné 
osvetlenie a rozhlas. Pribudol nám aj 
kamerový systém. Veľa vecí sa poda-

rilo urobiť za predošlého vede-
nia a my sa snažíme pokračovať 
v rozvoji. Staré detské ihrisko 
sme nahradili novým a v blízkej 
budúcnosti k nemu pribudne aj 
altánok.

Mojím zámerom spolu 
s obecným zastupiteľstvom je 
zveľadenie našej obce a vytvára-
nie miesta, kde sa naši obyvate-
lia cítia dobre a kde noví obyva-
telia získavajú nový domov.

Milí čitatelia, v krátkos-
ti som sa vám snažil priblížiť 
a predstaviť Košický Klečenov. 
Naše starosti, ale aj radosti, 
s ktorými sa tu dennodenne 
stretávame. Ak nemáte tip na 
nedeľnú prechádzku po dob-

rom obede, tak nech sa páči, príďte 
nás navštíviť.

Michal Kmec
starosta obce

Nižná Kamenica leží 
na východnom okraji 
Košickej kotliny v doli-
ne Kamenického poto-
ka. Je vzdialená 23 km 
od Košíc. Západná časť 

chotára sa nachádza v odlesnenej vyš-
šej pahorkatine a východná časť v za-
lesnených Slanských vrchoch, ktoré 
sú sopečného pôvodu. Najvyšším 
bodom kamenickej časti Slanských 
vrchov sú Lazy, ktoré ležia v nadmor-
skej výške 859 m. Názov Kamenica 
pochádza zo slovanského apelatíva 
kameň a obec ho dostala podľa oko-
litých kamenistých vŕškov a podľa 

potoka s kamenistým dnom. Začiat-
kom 19. storočia odkúpil kamenické 
majetky gróf Jozef Forgáč, ktorý dal 
postaviť v Nižnej Kamenici okolo 
roku 1830 prvý drevený kaštieľ. V 2. 
polovici 19. storočia počet obyvate-
ľov v Nižnej Kamenici vzrástol najmä 

zásluhou bohatej Forgáčovej rodiny, 
ktorá vytvárala pracovné príležitos-
ti na svojich rozsiahlych majetkoch, 
poliach, sadoch i v samotnom kaštie-
li. Od roku 1967 kaštieľ Forgáčovcov 
začal slúžiť ako Detský domov, až do 
roku 2013.

Veľkou historickou hodnotou 
obce je klasicistický kaštieľ (1830), 
ktorý v Nižnej Kamenici „prežil“ 
dodnes všetky pohnuté obdobia. 
Pokladám si za povinnosť zachrániť 
túto kultúrnu pamiatku. Škoda, že 
kaštiele vo Svinici, v Slanci a poľov-
nícky zámoček v Ruskove sa nemôžu 
pochváliť svojou existenciou.

V marci 2016 sme presťahova-
li obecný úrad z bytových 
priestorov školy, kde úrad sídlil 
33 rokov, do kaštieľa. Predtým 
však bolo nevyhnutné vykonať 
nasledujúce opravy: kúrenie, 
vodovod, omietky, elektroin-
štaláciu. Opravili sme aj eter-
nitovú a plechovú časť strechy. 
Bolo zrekonštruované celé se-
verné krídlo. To sa využíva ako 
zasadačka OÚ, knižnica, archív 
a miestnosť pre folklórnu sku-
pinu Čerešeň.

V priebehu tohto roku máme 
v pláne zrekonštruovať južnú časť 
krídla v kaštieli. Tá bude slúžiť na 
kultúrno-spoločenské účely širokej 
verejnosti. Plánov je momentálne 
oveľa viac, ale mojou ambíciou je 
ich plniť postupne v rámci našich fi-
nančných možností.

Rok 2017 prináša obci Nižná Ka-
menica oslavy prvej písomnej zmien-
ky. Najstaršia písomná zmienka 
o našej obci pochádza z roku 1347 
a vznikla na území rozsiahleho svi-
nického panstva. Oslavy organizuje-
me v mesiaci jún v prírodnom am-
fiteátri. Teší ma, že môžeme našim 
občanom ako aj návštevníkom po-
skytnúť kultúrne vystúpenia v an-
glickom parku. Ten je dokonalou 
súčasťou kaštieľa rodu Forgáčovcov.

Myslím na všetky vekové kategó-
rie, a preto ďalšou mojou výzvou je 
dokončenie rozostavanej budovy 
v centre obce, ktorá tu stojí už 22 ro-
kov. Tá by mala slúžiť ako viacúčelové 
regionálne športové centrum.

Mojím zámerom je vytvoriť obec, 
v ktorej to bude žiť. Som rád, že sa 

môžem s vami aj touto cestou pode-
liť o naše spoločné radosti a starosti, 
ktoré nám každodenný život v obci 
prináša.

Miroslav Líška
starosta obce

Prechádzka Košickým Klečenovom Nižná Kamenica

Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 274
Starosta obce: Ing. Michal Kmec
Zástupca starostu:  
  Ing. Peter Lechman
Poslanci: Viera Beľušová

 Ing. Peter Lechman
 Jaroslav Katušin
 Jana Mihoková
 Gabriela Uchaľová

Kontrolór: Marta Rusnáková
Pracovníčka obecného úradu: 
  Anna Dulinová

Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 559
Starosta obce: Miroslav Líška
Zástupca starostu: Peter Veliký
Poslanci: Peter Veliký

 Mgr. Helena Butalová
 Mgr. Daniela Lukačová
 Jana Gamrátová
 Monika Opiňárová
 Mgr. Milan Veliký
 Jaroslav Šiška

Kontrolór:  
  Ing. Agáta Vysokajová
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Dovoľte mi, aby som 
sa vám prihovoril 
a ako starosta predsta-
vil našu obec všetkým, 
ktorí budú naše novi-
ny čítať.

Som rodený Kameničan, prežil 
som vo Vyšnej Kamenici celý svoj 
život. Ako Kameničan som žil s Ka-
menicou, aj preto som v roku 1993 
kandidoval za starostu obce a som 
ním doteraz.

V porovnaní so susednými dedi-
nami je Vyšná Kamenica najmladšou 
obcou. Prvýkrát sa spomína v roku 
1420, aj keď podľa datovania kostola 
musí byť ešte staršia. Pôvodne gotic-
ký kostol pochádza pravdepodobne 
z 1. polovice 14. storočia. Bohatý vý-
skyt kameňov predurčil jej pomeno-
vanie – „Kamenche in Abauyuvar“. 
Leží na východnom okraji Košickej 
kotliny v nadmorskej výške 365 met-
rov. Rozprestiera sa v doline Kame-
nického potoka, ktorý obcou 
preteká v dĺžke asi 600 m.

Zaujímavými miestami 
v blíz kom okolí obce sú zrú-
caniny hradu Hradisko, od-
kiaľ vyúsťoval tajný chodník 
na Veterník. Asi 2 km severne 
od dediny sa vyskytuje obecný 
opál. Má pestré sfarbenie – ru-
žový, žltý, hnedočierny až čier-
ny, často s pásikovou textúrou. 
Vznik rôznych nerastných 
su rovín súvisí s vulkanickou 
činnosťou a Vyšná Kamenica sa na-
chádza na západnom úpätí sopečné-
ho pohoria Slanských vrchov. Povyše 
dediny, v severnej časti chotára sa na-

chádzajú plytké sloje hnedého uhlia. 
Nad dedinou sa nachádza kameňo-
lom, kde sa ťažil andezit. V prevádzke 
bol do začiatku 80. rokov.

Aj keď naša obec nie je veľká, 
leží v malebnej krajine, ktorú stojí 

za to navštíviť. 
Pochváliť sa 
môžeme jazier-
kom, kde kedysi 
fungoval hotel 
K A M E N E C . 
V súčasnosti je 
jeho stav žalost-
ný a práve preto 
nosím v hlave 
jeden sen – ob-
noviť jeho fun-
govanie a zme-
niť jeho okolie 
na rekreačnú 

zónu. V našej chatovej oblasti sa na-
chádza 108 rekreačných chát. 47 cha-
tiek je záhradných.

Ako starostu ma teší, že v obci 
pribúdajú novostavby a to nielen 
našich občanov, ale aj tých, ktorým 

sa zapáčilo žiť v blízkosti prírody 
a prichádzajú z mesta. Je to pozitív-
ny signál pre ďalší rozvoj našej malej 
dedinky.

Z projektov, ktoré sme zrealizovali 
by som rád spomenul projekt revita-
lizácie obce, výmenu verejného osvet-
lenia a pre našich najmenších sme 
v roku 2015 dokončili detské ihrisko. 
V obci funguje dobrovoľný hasičský 
zbor – pri tej príležitosti spomeniem 
náš skvost – historickú striekačku, 
dve poľovnícke združenia, cirkevný 
spevácky zbor pri evanjelickom zbo-
re a od roku 2016 denný stacionár, 
ktorý navštevuje 19 obyvateľov našej 
obce.

Samozrejme aj naďalej je v mojom 
záujme udržať chod obce, aby fungo-
vala pre všetkých, ktorí tu žijú, ale 
aby sa u nás cítili dobre aj návštevní-
ci, ktorých cesty zavedú aj do Vyšnej 
Kamenice.

Rád vás tu, milí návštevníci, všet-
kých privítam!

Ján Mikloš
starosta obce

Naša obec patrí me-
dzi najstaršie osíd-
lenia regiónu. Bola 
osídlená už v obdo-
bí 4500 – 4300 pred 
n.l. Obec Svinica 

sa nachádza v Košickej kotline, 
cca 20 km východne od Košíc. Roz-
kladá sa po oboch stranách Svinic-
kého (Kamenického) potoka, ktorú 
neďaleko z východnej strany obo-
pína pásmo Slanských vrchov. Pô-
vodne bola poľnohospodárskym, 
pastiersko-roľníckym osídlením 
so sídlom zemepánov, v roku 1454 
sa spomína ako roľnícke mestečko 
s právom výberu mýta.

Ako sme prišli k zaujímavému 
a ľahko zapamätateľnému názvu? 
Názov obce sa odvodzuje od sta-
roslovanského apelatíva svinbja. 
Pôvodný názov mohol byť Svinia 
alebo Svinná a k zmene došlo v dô-
sledku pomaďarčenia na prelome 
12. – 13. storočia. Podľa historikov 
osada svojím názvom naznačuje, že 
jej obyvatelia boli chovateľmi oší-
paných. Od 16. storočia sa v písom-
nostiach objavuje ako Pethoszinye, 
a od roku 1906 Šviňica.

Historicky významná obec sa 
prvýkrát spomína v písomných 
zmienkach v roku 1276. Erb – zá-
kladný identifikačný symbol obce 

vychádza z výtvarného námetu pe-
čate, pochádzajúcej z roku 1840.

Štyri kostoly symbolizujú šty-
ri vierovyznania, ktoré vo Svinici 
dodnes existujú (rímskokatolíc-
ke, reformované, evanjelické, gréc-
kokatolícke). Kostol nad obcou 
z 12. storočia tvorí neodmysliteľnú 
dominantu našej obce. Tí, ktorí sa 
tam zastavili a pozreli si krásne go-
tické maľby, zažili skvelú akustiku 
pri organizovaní Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva a vžili sa do 
histórie, mi určite dajú za pravdu, 
že to stálo za to.

Samotná obec prechádza ne-
ustálou zmenou. Starú ľudovú 
architektúru postupne nahrádza 
nová. Stavajú sa nové rodinné domy, 
upravuje sa verejné priestranstvo, 

rekonštruujú sa verejné budovy, ih-
riská, dobudováva sa technická in-
fraštruktúra – to všetko tvorí nový 
obraz súčasnej Svinice.

Každoročne usporiadaná Dar-
govská ruža nie je jediným vý-
znamným kultúrnym podujatím 
organizovaným v súčasnosti.

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva, novoročné ekumenické 
požehnanie, organizovanie Dňa 
matiek, organizovanie medziná-
rodných žiackych futbalových tur-
najov, Dňa obce, vianočné posede-

Vyšná KamenicaSvinica Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 933
Počet poslancov: 7
Starosta obce: Ing. Ľubomír Šimko
Zástupca starostu: Marta Bugošová
Poslanci:  Peter Balla
 Marta Bugošová 
 Vincent Čigáš
 Ing. František Hrubovčák
 Marek Molnár
 Július Minárik
 Ing. Bartolomej Vasiľ
Kontrolór: Darina Ňulasyová

Pracovníci obecného úradu
Jarmila Jakabová, ekonómka a ad-
ministratívna pracovníčka
Rudolf Revák, správca daní a obec-
ného majetku
Anna Horňáková, upratovačka

Základná škola
Riaditeľ: PaedDr. Peter Ferko
Učiteľka: PaedDr. Miriam Iľková

Materská škola
Riaditeľka: Viera Dulovičová
Učiteľka:  Katarína Maťašovská
Upratovačka a rozdeľovačka stravy: 
Ľuboslava Prezbruchá

Základné údaje o obci
Počet obyvateľov: 287
Starosta obce: Ján Mikloš
Poslanci: 

Ing. Ľubomír Čulko
Mgr. Ladislav Vangor
Ing. Jaroslav Šever
Ján Sedlák
Bc. Milan Sabadoš

Kontrolór: 
Ing. Gabriela Dorovová

Pracovníčka obecného úradu:
Ľuboslava Bugošová

nie pri jedličke patrí neodmysliteľne ku 
kultúrnemu a spoločenskému životu 
v obci. Teší nás činnosť TJ Štart Svinica, 
ktorá vyvíja svoju činnosť aktívne v ob-
lasti prezentácie športu a malých TJ aj 
za hranicami našej krajiny.

A čo nás trápi?
Hluk okolo cesty I/50 – nevybudo-

vaná diaľnica alebo obchvat obce, ne-
dobudovaná technická infraštruktúra 
(rozostavaný vodovod, nezrealizovaná 
výstavba kanalizácie, nevyužívanie po-
tenciálu geotermálnych vrtov, ktoré sa 
nachádzajú v katastri obce).

Tak sa príďte pozrieť, ukážeme vám 
kultúrnu pamiatku, architektúru starej 
dediny, ak budete mať šťastie, ochut-
náte dobrý chlieb z miestnej pekárne, 
v miestnej kaviarni vás ponúknu dobrou 
kávou, a môžete sa tiež prejsť na bicykli 
po neďalekých Slanských vrchoch.

Ak sa zastavíte, uvidíte, ak nie, tak 
vám prajeme pri prejazde našou obcou 
šťastnú cestu.

Ľubomír Šimko
starosta obce
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Podujatia pripravované v roku 2017
RegióN

9. 9. –  V. Deň Mikroregiónu 
Pod Mošníkom v obci 
Košický Klečenov

11. 11.  –  Ples Mikroregiónu 
Pod Mošníkom  
v Kultúrnom dome vo 
Svinici

Čakanovce
6. 1. – Stolnotenisový turnaj
3. 6. – MDD
10. 6. – RALLYE Čakanovce
17. 6. – Juniáles
26. 8. – Vatra k výročiu SNP
október – Mesiac úcty k starším
30. 12. – Stretnutie pri jedličke

Herľany
28. 5. – Leto pri gejzíre 
3. 9. – Deň obce
júl  – Športové popoludnie
október  – Mesiac úcty k starším
3. 12. – Mikuláš pre deti 

Košický Klečenov
13. 5.  –  Amatér Rallye Košický 

Klečenov
jún  –  Výlet do Osvienčimu 

a Krakova
1. 7.  – Deň obce
26. 8.  – Vatra SNP
9. 9.  –  Deň Mikroregiónu 

Pod Mošníkom
december – Mikuláš
25. 12.  – Vianočný punč

Nižná Kamenica
jún  – Detská kvapka krvi
11. 6. – Deň obce 
október – Mesiac úcty k starším
december –  Mikuláš,  

Posedenie pri jedličke 
so seniormi, 
Vianočná kapustnica,  
1. Kamenický ples 
v kaštieli

Svinica
14. 5. – Dargovská ruža
19. 5. – Deň matiek
27. 5. –  Medzinárodný žiacky 

futbalový turnaj
jún –  Autobusový zájazd do 

Osvienčimu a  Krakova
8. 7. –  Deň obce spojený 

s dňom detí
28. 8.  – Vatra k výročiu SNP
17. 9.  –  Dni európskeho kul-

túrneho dedičstva
október – Mesiac úcty k starším
december –  Posedenie pri jedličke

Vyšná Kamenica
marec – MDŽ
máj – Deň matiek
8. 5. – Vatra víťazstva
2. 7. – Hurá prázdniny 
26. – 27. 8. – Deň obce
október  – Mesiac úcty k starším
december – Mikuláš
27. 12. –  Vianočný stolnoteni-

sový turnaj
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