
Voľ by do orgánov vyšších územ-
ných celkov (VÚC), ktorým sa ľudovo 
hovorí „župné voľ by“, sú pre voličov 
menej príťažlivými voľ bami. Záujem 
voličov zúčastniť sa ich ďaleko zaostáva 
za komunálnymi a parlamentnými, ale 
aj prezidentskými voľ bami. Menšiu 
účasť majú už asi len voľ by do Európ-
skeho parlamentu a niektoré referendá. 
Je to  zaiste aj tým, že ľudia o župách 
(ktoré právne vlastne ani nemáme, lebo 
podľa legislatívy sú tajuplne pomeno-
vané ako vyššie územné celky) vedia 
len máločo. V bežnom živote si  ich 
pôsobnosť málo uvedomujú. 

ŽivotŽivot
K O Š I C K E J  P O L I A N K Y

30 rokov ŽKP

Celoslovenská účasť vo voľ bách 
do VÚC dosiahla 29,95 %. O dosť viac, 
ako to bolo pred štyrmi rokmi (20,11 %). 
Vyššiu účasť ovplyvnila najmä zvýšená 
účasť voličov v Banskobystrickom kraji. 
Motivovalo ich odhodlanie zvoliť iného 
predsedu kraja a zmeniť postavenie po-
litických síl v kraji. To sa im aj podarilo.

Čo asi málokto očakával, boli výsledky 
volieb predsedov („županov“) v ostatných 

AKO SME 
VOLILI 

DO „ŽUPY“

Vzácnu chvíľu, keď sa narodil Ježiško, si v čase Vianoc 
pripomínajú ľudia na celom svete. Rozprávková atmosféra 
vianočných dní má v sebe neopakovateľné, výnimočné a 
radostné čaro. U nás na Slovensku, si deti i dospelí spievajú 
koledy plné nežnosti a vľúdnosti. No nielen spev kolied robí 
z týchto dní sviatok. Vôňa ihličia sa preteká s vôňami koláčikov a jedál, oči sa 
nám rozjasnia pri pohľade na vysvietený ozdobený stromček, darčeky či výni-
močne inak pripravený vianočný stôl. Všetko je akési iné. Sviatočná nálada, 
spev, ale i nakupovanie, upratovanie, vypekanie a vyváranie, to všetko patrí 
k pocitom domova a lásky v ňom.

Vianoce sú presne o tom – o domove a ľuďoch, ktorí ho tvoria. Sú o rodine 
a  láske, ktorá by v nej mala byť prítomná. K torú by malo byť všade cítiť. 
Vo vanilkových rožkoch, v kapustnici, vianočnom punči…, no hlavne v našich 
srdciach a v našej duši. I v tej najmenšej, práve narodenej. I v tej, ktorá má toho 
veľa odžité. Láska je pravým zmyslom nášho života. Láska k tomu Najvyššiemu 
i všetkému životu na svete. 

 Rodina je miesto, kde by sa láske mali učiť. Ako sa to dá ? Veľmi jedno-
ducho  – vľúdnym slovom, milým úsmevom, nežným pohladením, vrúcnym 
objatím, tichou uspávankou, večernou rozprávkou, každodenným rozhovorom, 
chvíľkou venovanou tomu druhému. Za tým všetkým sa ukrýva láska. Nemusí 
byť hlučná, rozšantená, divoká, okázalá. Stačí aj nenápadná, ukrytá za tisíc 
malých drobností, vyslovených nežností, darovaných drobností, trpezlivých 
minút, a to všetko pre toho druhého. 

Nezabúdajme na to v tomto predvianočnom zhone, pamätajme na to počas 
dní vianočných i všedných. Alebo viete čo?! Skúste Vianoce darovať celej rodine, 
susedom i známym pod vianočný stromček tak, aby na každý deň v roku ostal 
z nich aspoň malý kúsok. Že sa to nedá ?! Dá sa to, dá, len treba mať kúsok 
fantázie a otvorené láskavé srdce. A to vy predsa máte ? Či nie ?! Dobre sa doň 
pozriete, či zaklopte naň, určite ho objavíte. 

Prajeme vám všetkým veľa, veľa lásky a rodinnej pohody nielen počas via-
nočných sviatkov, ale po celý nastávajúci rok 2018.    

       Marta Petrilová
        starostka obce

Čas radosti, veselosti

Občasník obce Košická Polianka Ročník: XXX.
ocenený 2. miestom v celoslovenskej súťaži „Miestne noviny 2004“ december 2017 Číslo: 3

(pokračovanie na s. 2)
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krajoch. Z 8 krajov SR obhájili svoj post len dvaja – v Tren-
čianskom a Nitrianskom. 

V našom Košickom kraji bola volebná účasť 26,73 % a v okre-
se Košice-okolie 25,53 %. Naša obec tieto čísla nedosiahla: 
z 817 oprávnených prišlo voliť 188 voličov, čo znamenalo účasť 
23,01 %. Košickopolianski voliči podporili najmä kandidátov 
na poslancov za stranu SMER SD, kandidátov z mikroregiónu 
Hornád a blízkeho okolia obce a favorita na post predsedu VÚC. 
Pri jeho voľbe 7-členná volebná komisia napočítala R. Rašimu 
82 hlasov a R. Trnkovi 71 hlasov.

V našej obci najviac hlasov získali kandidáti: Peter Derevjaník 
(53), Ján Kokarda (52), František Petro (50), Vojtech Farkaš (49), 
Michal Rečka (42), Martin Smrčo (38), Miloš Barcal (34), Viktor 
Dulina (32), Ondrej Bernát (32).  Karol Dzugas

Ako sme hlasovali za kandidátov zvolených za poslancov KSK:

p.
č.

kandidát
za stranu – koalíciu

počet získaných hlasov
bydlisko

v okrese v K. Polianke

1. Imrich Bakši
pravicová koalícia* 3941 30 Ždaňa

2. Ing. František Petro 
SMER SD 3560 50 Ploské

3. Michal Rečka
SMER SD 3442 42 Čaňa

4. Ing. Ján Kokarda
nezávislý 3294 52 Ždaňa

5. Roland Szabó
SMER SD 3155 10 Moldava n/B.

6. Ing. Viktor Dulina
pravicová koalícia* 2975 32 Čižatice

7. Martin Smrčo
pravicová koalícia* 2941 38 Ruskov 

8. Peter Solár
pravicová koalícia* 2912 24 Seňa

pravicová koalícia* = OĽANO, SaS, KDH, NOVA

(dokončenie zo s. 1)

Po zabezpečení projektovej dokumentácie na vytvorenie 
novej MŠ v uvoľnených priestoroch ZŠ sa stavebné práce začali 
ešte počas školského roka – v mesiaci máj. Vyučovanie v dvoch 
triedach I.  stupňa na  prízemí prebiehalo v čase prestavby 
riadne, bez výrazných obmedzení. Škola i stavenisko dokázali 
vedľa seba fungovať. K žiadnemu úrazu až do konca školského 
roka nedošlo. A v júli boli stavebné práce ukončené. Práce rea-
lizovala firma Lubitrans, s. r. o., Prešov v  lehote 90 pracovných 
dní a zmluvnej cene 51 928 €. Záručná dobe bola dohodnutá 
na 5 rokov. Po prevzatí stavby, teda novej MŠ, začalo sťahova-
nie vybavenia z doterajšej MŠ s krátkou 10-ročnou históriou 
do novej na poschodí ZŠ.

Nová materská škola otvorila 4. septembra 2017 svoje brány 
pre 28 detí z Košickej Polianky a okolia vo veku od 3 do 6 rokov. 
Kapacita MŠ sa po rozsiahlej rekonštrukcii priestorov ZŠ zvýšila 
z 12 na 28 detí. V školskom roku 2017/18 je plne obsadená, 
z čoho máme nesmierne veľkú radosť. Stali sme sa dvojtriednou 
materskou školou s celodennou starostlivosťou. Výchovno-vzde-
lávaciu činnosť uskutočňujú štyri plne kvalifikované učiteľky, 
vrátane riaditeľky MŠ. 

V rámci rekonštrukcie boli upravené miestnosti bývalých 
troch tried, ktoré teraz slúžia ako herňa a spálňa zároveň 
pre 14 detí v jednej a 14 detí v druhej triede. Bola uložená plá-
vajúca podlaha a vybudované nové sociálne zariadenia, kabinet 
učiteliek, šatne a priestor pre upratovačku. Do novej MŠ bol 
zakúpený nový školský nábytok – stoly, stoličky pre deti, drevené 
ležadlá, kryty na radiátor, šatňové skrinky, koberce, svietidlá, 
stôl pre učiteľky a kuchynský riad do školskej jedálne. Súčasťou 
areálu doterajšej ZŠ bude v blízkej budúcnosti detské ihrisko 
s oplotením, pieskoviskom, lavičkami a záhradným nábytkom. 

Škôlkári v novej MŠ radi a pekne kreslia i maľujú 
Foto: A. Schmiedlová

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 23. marca t. r. bolo 
schválené uznesenie č. 15/2017, ktorým poslanci odsúhlasili 
investičné akcie v  tomto roku vo výške 60 000 eur. Jednou 
z dvoch investícií boli stavebné úpravy v budove základnej 
školy (ZŠ) vo výške 51 928 eur (49 096 eur z úveru + 2832 eur 
z bežných príjmov obce). Cieľom tejto investície bolo vytvo-
renie priestorov vhodných pre dvojtriednu materskú školu 
(MŠ). Voľných tried zostalo po zrušení II. stupňa ZŠ dostatok 
na celom poschodí budovy. 

VŠETKO O ŠKOLSTVE 
V NAŠEJ OBCI

(pokračovanie na s. 4)
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Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v našej obci v ob-
dobí v september až december 2017 boli prijaté najmä tieto 
uznesenia – obecné zastupiteľstvo:

vzalo na vedomie

• žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Košická Po-
lianka, o poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 2/2015,

schválilo 

• II. novelu Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym a drobným sta-
vebným odpadom na území obce Košická Polianka,

• Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o zave-
dení a používaní elektronických služieb,

• vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových 
priestorov doterajšej MŠ za cenu 30 €/m2/rok,

• udelenie odmien poslancom a hlavnému kontrolórovi 
za rok 2017 podľa „Zásad odmeňovania…“

• zmenu finančného pásma pre školské stravovanie
• Plán kultúrnych akcií na rok 2018 a Plán športových 

akcií na rok 2018 

súhlasilo 

• s projektom Rekonštrukcia Domu nádeje,
• s investičným zámerom „Výstavba nájomných bytov“ 

a financovaním
 a) z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), 
  dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a vlast-
  ných prostriedkov
 b) z úveru ŠFRB (vo výške 100 % obstarávacej ceny)  

 a vlastných prostriedkov.
 Jedná sa o 12 bytov v bytovom dome na parc. č. 293/1 

a 293/4 „C“ v k. ú. Košická Polianka, vrátane príslušnej 
technickej vybavenosti, 

• s rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a č. 2/2017 obce 
Košická Polianka 

• s rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a č. 2/2017 ZŠ 
Košická Polianka

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO     informuje JEDNOU VETOU  Aktuality zo života obce
• V druhom polroku bola časť cintorína oplotená a na obecnom 

cintoríne bol zväčšený rozsah chodníkov zo zámkovej dlažby, 
a to predĺžením centrálneho chodníka stredom cintorína 
a chodníka, ktorý vedie popred urnové hroby v hornej časti 
pohrebiska.

• Návštevníci cintorína počas „dušičkového“ obdobia ocenili 
aj rozšírené osvetlenie, ktoré reaguje na pohyb osôb a zapína 
stĺpové svietidlá napájané nakumulovanou slnečnou ener-
giou.

• V súlade s obnoveným projektom dopravného značenia v na-
šej obci boli nainštalované prvé štyri retardéry (spomaľovače) 
na miestnych komunikáciách – na ulici smerujúcej od potoka 
popred kostol a kultúrny dom k škole, na tzv. „Strednej ulici“ 
a na ulici od záhradiek do obce. 

• Obnovy sa tohto roku dostalo aj obidvom čakárňam v obci 
vybudovaným v roku 2010 z eurofondov, z ktorých jedna 
mala značne zdeformovanú nosnú konštrukciu po náraze (ne)
známeho dopravného prostriedku pred niekoľkými rokmi 
v predchádzajúcom volebnom období.

 Martin v sobotu 11. novembra neprišiel na bielom koni. 
Nesnežilo, nepotešili sa deti, potešili sa dospeli, ktorí odstraňujú 
sneh. Zima je tu, snežiť však skôr či neskôr bude.

Podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb. znečistené chodníky 
snehom a poľadovicou sú povinní čistiť bez prieťahov vlastní-
ci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností. Táto 
povinnosť bola napadnutá na ústavnom súde, ten však túto 
povinnosť v roku 2016 znovu potvrdil, naďalej je tu povinnosť 
čistiť priľahlé chodníky, ak v obci sú. 

Väčším neduhom je odstraňovanie snehu z dvorov a jeho 
odpratanie na verejnú cestu. Neraz sa stáva, že pred aj po od-
stránení snehu obcou, snaživci odpracú sneh na stred cesty 
pred domom a tí, ktorí v tom čase ideme obecnými cestami, 
tvoriacimi i chodníky, tak sa brodíme ako môžeme. Nadávame 
na obec, ale priznajme si, je v tomto prípade vinná obec, alebo 
my ? Vyzývame teda obec, aby nebola tolerantná, ale konala 
podľa práva, kým si neosvojíme svoje povinnosti. 

JUDr. Jozef Čelinák

ČO SA NÁ M N E PÁČI

HUBY NAMIESTO OVOCIA. Rok 2017 môžeme v na-
šich končinách zaznamenať do histórie ako rok neúrodný na ovocie 
azda všetkých druhov. Nepotešili nás jablone a hrušky, ale ani kôst-
koviny – čerešne, višne, marhule… Tento výpadok „zachraňovali“ 
huby. Bolo ich neúrekom – dubákov, kozákov, suchohríbov, hlív 
i podpňoviek. Ľuboš Poľaško z našej obce nazbieral na jeden „záťah“ 
224 dubákov. Ako sa nám s neskrývaným potešením otvorene zdô-
veril, bol to jeho najväčší hubársky úlovok v živote. Bude ich nielen 
do vianočnej kapustnice a nie iba v jeho domácnosti. Pri otázke, kde 
nazbieral také množstvo húb, už taký zhovorčivý nebol (ako každý 
hubár). Uviedol len, že to bolo v listnatom lese, dubovo-bukovom. 
Takže nabudúce treba nám do toho lesa ísť, ak sa chceme z neho 
vracať s takým úlovkom dubákov, ako on.     Karol Dzugas
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ZBLIŽOVANIE POD JEDNOU STRECHOU 
Materská škola úzko spolupracuje so základnou školou. 

Od septembra sa obe školy spoločne stretli na viacerých pod-
ujatiach, ako boli divadielko s Ujom Ľubom, divadelné pred-
stavenie Pyšná princezná, tekviciáda a premietanie filmov. Pani 
riaditeľka ZŠ prispôsobila rozvrh hodín žiakom tak, aby aj deti 
MŠ mohli využívať telocvičňu, divadelnú miestnosť a zapojiť 
sa tak už v predškolskom veku do sveta školákov. Chceme, aby 
prechod z MŠ do základnej školy zvládali 6-ročné deti ľahko 
a s úsmevom. „Materčania“ a žiaci ZŠ už štvrtý rok spolu absol-
vujú lyžiarsky kurz na Jahodnej. Majú otvorené hodiny v prvom 
ročníku, spoločné kultúrne podujatia, besiedky so spisovateľmi 
a karneval. Deti z našej obce majú možnosť navštevovať Sú-
kromnú ZUŠ priamo v budove ZŠ. Vybrali si hru na flaute, 
gitare, klavíri, husliach a literárno-dramatický krúžok, v ktorom 
je 13 detí z MŠ a ďalších sedem detí sa učí hrať na flaute. 

Aj v tomto školskom roku budeme zvyšovať úroveň spolu-
práce s rodinami detí, so základnou školou, umeleckou školu 
a obcou. Od charakteru spolupráce medzi MŠ, ZŠ a obcou, ako 
ich zriaďovateľom, veľa záleží. Ide hlavne o to, aby sa prehĺbila 
zásada jednotného vplyvu vo výchove. Kvalitná spolupráca me-
dzi ľuďmi však môže úspešne fungovať len vtedy, keď ich vzťahy 
sú založené na vzájomnej úcte a dôvere. Pre deti budeme vytvá-
rať podnetné prostredie a pripravovať plnohodnotný program 
na napĺňanie ich potrieb. Osobitne chcem pozdraviť našich 
nových rodičov a 21 nových detí, ktoré po prvýkrát vstúpili 
nesmelými krokmi do novej etapy svojho života. Čakajú na nich 
nové zážitky, príjemné prostredie, noví kamaráti a hlavne veľa 
hier, poznatkov, skúseností. Zaželajme všetkým detičkám veľa 
úspechov, no najmä, aby boli celý školský rok zdravé. 

NAŠA RODINNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S úsmevom na perách sme v septembri otvorili náruč 

pre nový školský rok aj v našej ZŠ, v ktorej svitá na lepšie časy. 
Na slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 sa netešili len 
žiaci, ale aj panie učiteľky. Učiteľský zbor našej školy pozostáva 
z dvoch učiteliek: prvou je Mgr. Eva Ferková, ktorá je aj ria-

diteľkou školy a druhou Mgr.  Martina Zátorská. Externým 
učiteľom náboženskej výchovy je tunajší farár Mgr. Stanislav 
Štefan. Za bezchybným chodom školy stoja naši nepedagogic-
kí zamestnanci – hospodárska pracovníčka Zuzana Labanská, 
školník Peter Mrázko, upratovačka Oľga Mrázková, kuchárka 
Jana Košková, vedúca školskej jedálne Jana Hudáková, ekonómka 
Dana Horváthová a naša nová výpomoc Mária Bačová. 

NOV Ý ŠKOLSKÝ ROK S 25 DEŤMI
Otvorili sme dve triedy. Triednou učiteľkou v I. triede je pani 

učiteľka Ferková, ktorá učí prváčikov a druhákov. V II. triede 
je triednou pani učiteľka Zátorská. Do jej triedy chodia tre-
tiaci a štvrtáci. Naša škola je málotriednou školou, ktorú by 
sme však radi zmenili. O našej škole šíria dobré chýry a raz 
mesačne k nám prichádzajú mamičky s deťmi, ktoré majú zá-
ujem o výučbu u nás. Počas minulého školského roka prebehlo 
niekoľko renovácií. Zrenovovali sme ateliér, chodbu, jedáleň.  
Od septembra sme stihli absolvovať zopár zaujímavých akcií. 
Návštevu kozej farmy absolvujeme niekoľkokrát mesačne na 
jeseň a na jar. Novinkou bola návšteva areálu kynologického 
klubu, kde mali žiaci možnosť vidieť, ako sa správa perfektne 
vycvičený psík. Stihli sme už zrealizovať aj Rozprávkovo, ktoré 
pokračovalo Spaním v škole a pre starších Kávičkovanie. Tra-
dične sme oslávili aj Deň jablka, urobili sme si Pomazánkový 
deň. V rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu sme 
absolvovali Exkurziu v botanickej záhrade.

Určite sa nejeden z vás pozastavil nad nápisom „Naša rodinná 
základná škola“. Prečo rodinná ? Pretože deti v škole vnímame 
ako svoje vlastné, dávame im vzdelanie, výchovu, lásku a robí-
me všetko preto, aby im v škole nič nechýbalo. Naša škola má 
otvorené dvere aj pre rodičov a príbuzných. Všetci ste u nás 
vítaní a vašej návšteve sa potešíme aj na  našej facebookovej 
stránke: Základná škola Košická Polianka, kde sa o nás môžete 
dozvedieť oveľa viac. 

Naša škola sa zapojila od tohto školského roka do projektu 
Škola priateľská k deťom. Vďaka tomuto projektu spolupracuje 
naša škola aj s organizáciou UNICEF. Na získanie tohto titulu 
pre našu školu musíme splniť niekoľko kritérií, ktoré sú roz-
delené na viacero čiastkových cieľov, ktoré už plníme. V rámci 
tohto projektu sme 20. novembra oslavovali Svetový deň detí.

Pripravili:
Mgr. Adriána Schmiedlová a Mgr. Martina Zátorská/kdz
Číslo je ilustrované prácami detí MŠ a ZŠ na tému „JESEŇ“

VŠETKO O ŠKOLSTVE 
V NAŠEJ OBCI

(dokončenie zo s. 2)
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Kultúrno-spoločensk ý spravodajca
OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM má v na-

šej obci tradíciu v podobe kultúrno-spoločenského podujatia pre 
našich seniorov. K našim skôr narodeným sa v sále kultúrneho 
domu prihovorila starostka obce, ale aj sociálni demokrati strany 
Smer – kandidujúci vo voľbách do VÚC na posty poslancov 
KSK. Kytičkou kultúrneho programu potešili svojich starkých 
deti z MŠ a žiaci ZŠ. Hitparádou retropesničiek spred viacerých 
desaťročí pobavili a roztlieskali celú sálu. Záver príjemného 
nedeľného odpoludnia patril zábavnému programu hudobnej 
skupiny Pavelčákovci. V prvom desaťročí tohto storočia spolu-
vytvárali Pavelčákovci tradíciu zvučných Polianskych fašiango-
vých plesov. Starkí odchádzali domov s praktickým darčekom 
do dažďa s erbom obce. (fotogaléria na strane 6).

MICHAL SMETANKA V POLIANKE. Výrobca 
a  zberateľ hudobných ľudových nástrojov, interpret ľudových 
piesní, multiinštrumentalista, prevádzkovateľ jedinečného 
múzea v tejto jedinečnej oblasti navštívil v poslednú októbrovú 
nedeľu našu obec. S mnohými takýmito hudobnými nástrojmi, 
ktoré nám predstavil. V jeho interpretácii zazneli pôvodné pies-
ne zo Spiša a Šariša. Nebol na to sám, v kultúrnom programe 
s ním spoluúčinkoval folklórny súbor Jahodná pôsobiaci od roku 
1983 pri Technickej univerzite v Košiciach s umeleckým vedú-
cim Ivanom Zezulkom. Akcia bola zorganizovaná v spolupráci 
s Kultúrnym centrom Abova v Bidovciach.        Foto: Ivan Zezulka 

SVÄTÝ MIKULÁŠ so svojím sprie-
vodom prišiel k nám do Košickej Polianky 
s predstihom – v nedeľu 3. decembra. 
Svoju tradičnú družinu obohatil o diva-
delníkov z prešovského divadla Babadlo. 
Tí predviedli všetkým deťom, ich rodičom 
a  ostatnej prítomnej verejnosti v sále KD pôsobivé 
bábkoherné predstavenie o narodení malého Ježiška pod ná-
zvom Betlehem – radujme sa, veseľme sa ! Skôr než sa sv. Miku-
láš so svojím sprievodom vydal ďalej k iným deťom, už tradične 
zažal v našej obci veľký vianočný stromček pred kultúrnym 
domom a na adventnom venci sa rozsvietila prvá sviečka.

Rubriku zostavil: Karol Dzugas, foto: Ivana Šimčáková

NEPARKUJTE NA ULICIACH OBCE 
A TRIEĎTE ODPAD

Ì

Parkovanie na cestách a trávnikoch popri nich je v našej 
obci „národným športom“. Desiatky áut stoja aj na uliciach 
s dopravnou značkou „Zákaz státia!“ Obec začne s  postiho-
vaním takýchto nezodpovedných vodičov cestou obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Bohdanovciach. 

Ì

Priestupkové konanie čaká každého, kto sa odpadov zba-
vuje nezákonne na nelegálnych skládkach. Využijú sa pritom 
záznamy z kamerového systému obce ako dôkazový materiál 
na uloženie pokuty.     (OcÚ)Jahodná nás roztáča…  M. Smetanka hrá na ninere
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Zábery na dvojstrane: Vlado Mucha, 
K.Dzugas

Košickopolianska desiatka



Večer úcty k starším
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Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polianke. Ak pôvodom naši občania zmenili trvalý pobyt, tunajšia 
matrika nedisponuje s novými matričnými údajmi o nich, napr. o uzavretí sobáša, narodení dieťaťa alebo úmrtí. Pri matričných udalostiach, ktoré sa stali v cudzine, 
informáciu môžeme zverejniť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie o zápise z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR. Mgr. Eva Matiová, matrikárka

S p o l o č e n s k á k r o n i k a
SVOJE „ÁNO“
 SI POVEDALI

Marianna Surovičová, č. d. 217
František Rác, Paňovce

Patrik Kéder, č. d. 9
Tatiana Tutková, Košice-Západ 

Ing. Marcela Kundráthová, č. d. 222 
Ing. Peter Goč-Matis, Stebník

Helena Horváthová, rod. Babušková
 č.  d. 16, *1942, U15. 9. 2017

Ondrej Kundráth, č. d. 103, 
 *1930, U30. 9. 2017 

Mária Kundráthová, rod. Mrásková
 č. d. 103, *1936, U23. 10. 2017

Marta Takáčová, rod. Bernáthová
 č. d. 216, *1947, U4. 12. 2017 

október
Lukáš Horák, č. d.123
Gréta Horváthová, č. d. 246
Karmen Janová, č. d. 219

november
Stanislav Lejko, č. d.178

NAŠI NAJMENŠÍ

NAJSTARŠIA
NAJSTARŠÍ
V uplynulom mesiaci sa pekného 

okrúhleho jubilea v dobrej životnej po-
hode a zdraví dožil Ladislav Juhás, ktorý 
sa narodil na konci novembra 1927. K na-
rodeninám mu želáme najmä poslušné 
zdravie, neutíchajúci optimizmus a  ne-
ustály záujem o veci verejné aj v ďalších 
rokoch jeho života. 

Najskôr žijúcou občiankou našej obce 
je Terézia Potová, ktorej budú môcť jej 
najbližší blahoželať k narodeninám v me-
siaci január 2018 k jej 94. narodeninám. 
My jej, ako najstaršej občianke obce 
prajeme už teraz všetko najlepšie, najmä 
veľa zdravia a pozornosti jej najbližších 
v jesenných rokoch jej života.  ŽKP 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE 
KONTROLY. Je tu vykurovacie obdobie 
a s ním aj aktivity obce zamerané na od-
vrátenie nebezpečenstva, ktoré môže 
spôsobiť dobrý sluha, ale zlý pán – oheň. 
Je tu čas preventívnych protipožiarnych 
kontrol v rodinných domoch a iných 
stavbách. Na ich vykonanie poverila obec 
členov miestneho dobrovoľného hasič-
ského zboru (DHZ). Týmito kontrolami 
sa plnia úlohy obce na úseku ochrany 
pred požiarmi, ktoré vyplývajú zo zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
Na zistené nedostatky, ktoré by mohli 
spôsobiť vznik požiaru, upozorní kon-
trolná skupina majiteľov domov a iných 
stavieb a požiada o ich bezodkladné 
odstránenie. Súčasne poskytne potrebné 
informácie a vysvetlenia. 

AKTIVITY DHZ KOŠICKÁ POLIANKA
Prosíme majiteľov domov a iných sta-

vieb o spoluprácu a kladný prístup k tým-
to kontrolám aj vzhľadom k zvýšenému 
počtu požiarov v poslednom období. 

Činnosť nášho DHZ v predchádzajú-
cich mesiacoch:
• účasť mladých hasičov na jesennom 

zraze 15. 9. v Herľanoch, 
• ukážka hasičskej techniky DHZ v Ko-

šiciach,
• účasť nášho družstva na taktickom 

cvičení s HaZZ Košice,
• pomoc pri organizácii športového 

podujatia Košickopolianska 10, 
• absolvovanie základnej prípravy dvoch 

členov DHZ. 
Mgr. Jozef Beňa, predseda DHZ

Hasiči v úlohe zdravotníkov pri ošetrovaní zraneného bežca Foto: Vlado Mucha

NAVŽDY NÁS 
 OPUSTILI
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CEZPOĽNÝ BEH. Konanie IV. zjazdu  
SZM (Socialistický zväz mládeže) bolo 
aj v podmienkach našej obce impulzom 
pre uskutočnenie niekoľkých podujatí. 
Jedným z nich bol aj cezpoľný beh, ktorý 
organizovali v  úzkej spolupráci MKS 
(Miestne kultúrne stredisko), základná 
organizácia SZM a PO SZM (Pionierska 
organizácia SZM). Štart a cieľ 2- a 3-ki-
lometrovej trate bol pri kultúrnom dome, 
odkiaľ postupne vybehávalo na trať skoro 
šesť desiatok bežcov v  6 kategóriách 
od  najmladšieho žiactva až po dorast. 
Pretekárom na popredných miestach boli 
udelené vecné ceny a sladkostí.

Ì

OLŠAVSKOU DOLINOU NA BI-
CYKLOCH. Priaznivé slnečné počasie 
v  októbri využili členovia žiackeho tu-
ristického oddielu mládeže na poslednú 
tohtoročnú cyklotúru. Viedla dolinou 
Olšavy a  jej súčasťou bolo opekanie 
špecialít v letnom táborisku nášho turis-
tického krúžku.

Ì

PRE ZDRAVIE A  KRÁSU ŽIEN 
otvorili MKS a  Základná organizácia 
SZŽ (Slovenského zväzu žien) v minu-
lom mesiaci kurz džezgymnastiky pre 
ženy od 17 až do 60 rokov. Cvičenia 
sa uskutočňujú každý utorok a  pia-
tok o  19.  hodine v  suterénnej sále KD 
za symbolický poplatok 30,- Kčs mesač-
ne (Kčs – koruna československá; mena 
v spoločnom štáte Čechov a Slovákov 
platná v rokoch 1945–1993). Prvý troj-
mesačný cyklus cvičení potrvá do konca 
januára a  druhý sa uskutoční v  období 
frebruár – apríl. Využite túto možnosť 
aj vy ! Pre svoje zdravie a krásu.   (kdz)

 V roku 1987 vychádzal „ŽIVOT Košickej Polianky“ ako dvojmesačník písaný 
na písacom stroji a rozmnožovaný cyklostylom, bez fotografií. Prinášame vám, vá-
žení čitatelia, ďalšie nahliadnutie do našej obce, akou bola pred tromi desaťročiami. 
Mladým súčasníkom to bude na poznanie, nám starším na zaspomínanie. ŽKP 
č. 6/1987 priniesol mnoho „drobných“ informácií zo života obce. Pre zaujímavosť 
niektoré z nich vyberáme v pôvodnom znení, dva z nich reprodukujeme tak, ako 
boli napísané na písacom stroji, aj s ilustračnými kresbami, ktorých autorom bol 
František Mrázko (č. d. 11).

V nedeľu 29.11.1987 sa v športovej hale 
v Ruskove stretli na súťažnom „meraní síl“ 
tanečné krúžky a súbory okresu. Medzi 
súťažiacimi kolektívmi nechýbala, samo-
zrejme, ani naša Konvalinka s niekoľkými 
tanečnými choreografiami. Vzhľadom 
k uzávierke tohto čísla vás o výsledkoch 
budeme môcť informovať až v budúcom 
čísle, podobne ako aj o umiestnení ama-
térskych fotografov a výtvarníka Františka 
Mrázka na podobnej okresnej súťaži. 

V predchádzajúcom čísle sme vás 
informovali o účasti tanečného krúžku 
Konvalinka na okresnej súťaži detského 
spoločenského a nefolklórneho tanca 
v Ruskove. Naše 3 choreografie ocenila 
porota dvomi druhými a jedným prvým 
miestom s postupom na krajskú súťaž. 
Tá sa uskutoční v dňoch 29. – 31. 1. v Zá-
vodnom klube ROH n. p. JAS Bardejov.

Ì 

K O N V A L I N K A

O ČOM SA PÍSALO 
 V ŽKP pred 30 rokmi



Š POR T

Na začiatku bol individuálny záujem, 
jednotlivca-športovca, našinca, rekreačne 
a  súťažne behávať – na konci masové 
bežecké preteky s trojcifernou účasťou bež-
cov-nebežcov všetkých vekových kategórií 
z našej obce a celého okolia. Ukážkový 
príklad toho, ako dokáže dobrá podnetná 
myšlienka ovplyvniť desiatky iných ľudí, 
ak  si ju osvoja tí, ktorí ju majú možnosť 
podať širokej verejnosti.

Vy, naši čitatelia a obyvatelia Košickej 
Polianky, z predchádzajúcich vydaní period-
ika ŽIVOT Košickej Polianky a po sobote 
21. októbra už viete, o čo ide. Tou pod-
netnou myšlienkou bol návrh 3-násobného 
polmaratónskeho bežca Dana Lengyela 
našej obecnej samospráve na usporiadanie 
bežeckých pretekov a jej výsledok – vy-
darený prvý ročník pretekov s výstižným 
názvom Košickopolianska desiatka. 

Keď sme v prvom polroku t.  r. schvaľovali 
doplnenie ročného plánu športový podujatí 
o toto podujatie, asi nikto z nás neočakával 
taký priaznivý výsledok. Stoštrnásť bežcov 
v od juniorov až po niekoľko seniorských 
kategórií na 10-kilometrovej trati ulicami 
a okolím Košickej Polianky bolo príjemným 
prekvapením. A súčasne zadosťučinením 
pozývateľov. Prvý ročník Košickopoliankej 
desiatky doslova ozdobili svojou účasťou 
mená takých bežcov a bežkýň, akými sú: 
Košičan Jozef Urban a Imrich Pástor, viac-
násobní majstri Slovenska v polmaratóne 
a maratóne, Ukrajinec Viktor Starodubtsev 
ikona a osobnost svojej krajiny, Jaro Baláž 
niekdajší profesionálny cyklista a teraz 
skvelý bežec, Zuzana Durcová, čerstvá 
majsterka Slovenska na 10 km pre rok 2017, 
skvelá bežkyňa vo vyššej vekovej kategórii 
Alžbeta Tiszová a ďalšie bežecké osobnosti.

DANO AKO USPORIADATEľ
Náš Dano sa na štart pretekov ako pre-

tekár nepostavil. Nemohol. Pripadlo mu 
mnoho usporiadateľských povinností. Svoje 
skúsenosti aktívneho účastníka takýchto 
pretekov v iných obciach Abova zúročil 
pri formovaní prvého ročníka pretekov 
vo svojej rodnej obci. A treba otvorene 
povedať, že ich zúročil bravúrne. Okolo 
neho sa zomkla naša obecná samospráva – 
poslanci obecného zastupiteľstva na čele so 
starostkou, zamestnancami obecného úradu 
a ZŠ, ktorí spolu s mnohými priaznivcami 
vytvorili skvelý organizačný tím.

„Som presvedčený o úspechu a životaschop-
nosti Košickopolianskej desiatky“ – povedal mi 
ešte dopoludnia pri prezentácii vo vestibule 
KD v tú sobotu Peter Buc, štartujúci a hlavný 
rozhodca. „Cítim tu také silné organizačné 
nadšenie. Spolu s priestorovými podmienkami 
a vybavením, ktoré tu máte, a charakterom 
trate to vytvára záruku úspešného bežeckého 
podujatia.“ K tomuto vyjadreniu skúseného 
dlhoročného aktéra a a organizátora bežec-
kých pretekov v našom kraji niet čo dodať. 
Jeho slová a vzápätí potvrdili. Ani zamra-
čená obloha a popoludňajší dážď pri štarte 
a počas hlavných pretekov neprekazili ich 
úspech. Dážď možno trochu ovplyvnil účasť 
divákov pozdĺž bežeckej trati. Ale spome-
nuté nadšenie organizátorov a samotných 
bežcov ho prekonali. 

Vyhlásenie výsledkov vo všetkých ka-
tegóriách a dekorovanie víťazov bolo z po-
veternostných dôvodov v sále KD. Všetko 
v nevídanej pohode a dobrej nálade. 

K zDARU PRISPELI AJ HASIčI
„Ďakujeme za milé prijatie a skvelé pod-

mienky, ktorých sa nám u vás dostalo !“ – znelo 
v rôznych obmenách z úst lúčiacich sa pre-
tekárov bohatšími o jednu krásnu medailu.

Je to najväčšie vyznamenanie a potešenie 
pre organizátorov – obecnú samosprávu a jej 
početných pomocníkov. Patrili medzi nich 
aj dobrovoľní hasiči, polianski i ruskovskí. 
Tí z Ruskova si odniesli aj ďakovný list 
starostky obce za spoluprácu.

Všetko ostatné, čo nie je uvedené v tomto 
príspevku slovne, výrečne vypovedajú zábe-
ry vnútri čísla. Poradie účastníkov I. ročníka 
Košickopolianskej desiatky si v prípade 
záujmu môžete naklikať na webstránke 
www.beh.sk. Nemôžeme však neuviesť 
poradie účastníkov v detských kategóriách. 
Predchádzali hlavným pretekom ešte do-
poludnia. Vtedy bolo počasie prívetivejšie. 
Azda práve preto, že súťažili deti. Prinášame 
poradie na medailových miestach v každej 
z troch vekových kategórií: 

50 m dievčatá od 4 do 7 rokov
1. Zara Mária Benková; 
2. Charlotta Ferková; 3. Patrícia Prada 
50 m chlapci od 4 do 7 rokov
1. Sebastián Skubeň; 2. Erik Repak;  
3. Richard Leško
200 m dievčatá od 8 do 11 rokov 
1. Erika Verebová; 2. Daniela Lešková 
3. Mariana Vatralová 

NA HOKEJ A KORČUĽOVANIE 
DO ČANE. Obec Košická Polianka po-
núka možnosť korčuľovania a hrania hokeja 
pre všetkých obyvateľov obce bez rozdielu 
veku na prenajatej ľadovej ploche Zimného 
štadióna v Čani. Ide o tieto termíny: 9. 12. 
2017 a v budúcom roku 13. 1., 9. 2., 10. 3. 
a 7. 4. v čase od 13.15 do 14.15 hodiny. 
Poplatok pre dospelých je 3 € a pre deti 1 €. 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Jozef Košč, tel. 0911199520

Ì

ZELENÉ STOLY VO VESTIBULE. 
Stolný tenis si môžu všetci záujemcovia 
z  našej obce zahrať v tejto novej sezó-
ne denne od decembra do marca v čase 
od 15.00 do 20.00 hodiny. Stoly sú už teraz 
vo vestibule kultúrneho domu. Od každého 
sa žiada dodržiavanie poriadku a športovej 
disciplíny. Tradičný stolnotenisový turnaj 
o „Ceny starostky obce“ bude v nedeľu 
18. marca v sále KD. 

(Fotogaléria na strane 7–8)

SPONZOR I 
1. ROČN ÍK A K P10

Ì

KOSIT Košice
Mestská časť Nad Jazerom

Activ life Košice
PRO-BODY running, cycling and fitness

Agentúra Galaxy Košická Polianka 
Ì

Starostka obce ďakuje im, ako aj poslancom 
obecného zastupiteľstva, všetkým dob-
rovoľníkom, súťažiacim a  hasičom DHZ 

z Košickej Polianky i Ruskova

200 m chlapci od 8 do 11 rokov
1. Jakub Juhás; 2. Martin Marko
3. Jakub Karol Janšo
dievčatá od 12 do 15 rokov 
1. Silvia Vašková; 2. Natália Horváthová 
3. Natália Hudáková
chlapci od 12 do 15 rokov 
1. Šimon Vereb; 2. Mikuláš Marko
3. Martin Sudzina

Dovidenia na II ročníku Košickopolian-
skej desiatky 27. 10.  2018 – ako diváci, ale 
aj ako súťažiaci !

Karol Dzugas/Daniel Lengyel

KOŠICKOPOLIANSKA DESIATKA
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Š POR T
ORGA N IZOVA NÁ 
TURISTIKA v našej obci

Počiatky organizovanej turistiky v  na-
šej obci siahajú do konca 70-tych rokov. 
V rámci vtedajšej mládežníckej organizácie 
SZM (ale aj mimo nej) spontánne turistické 
akcie organizoval dnes už  šesťdesiatnik 
JUDr. Jozef Čelinák. Na  začiatku 80-tych 
rokov sa stal vedúcim turistického krúžku 
pri MKS (Miestnom kultúrnom stredisku) 
a v roku 1984 predsedom odboru turistiky 
pri Telovýchovnej jednote v našej obci. 
Boli to  roky veľmi intenzívnej a pestrej 
turistickej činnosti. Košickopolianski tu-
risti boli v  okrese najúspešnejší v prete-
koch turistickej zdatnosti, zúčastňovali 
sa okresných, krajských a celoslovenských 
turistických zrazov a mnohých vlastných 
akcií, stanových táborov a cyklotúr. Nie-
koľko rokov boli na čele tabuľky celoročnej 
súťaže „Okresná turistická liga“, ktorú 
publikovali vtedajšie okresné noviny ZORA 
VÝCHODU. 

Po obnove Klubu slovenských turis-
tov (KST) v roku 1990 prevzal vedenie 
miestneho klubu KST terajší predseda. 
K  dovtedajšej činnosti pribudla turistika 
na bežkách. Ale nové spoločenské pomery 
a nástup pre mládež príťažlivej elektroniky, 
internetu a ďalších „moderných“ vymože-
ností a aktivít sa negatívne prejavil na ďal-
šom vývoji KST v obci. Pre rôzne vplyvy 
a  zaiste aj nedostatočný záujem nedošlo 
v našom klube KST ku generačnej výmene 
vedenia KST. Štafetu vedenia z početných 
mladých turistov oddielov Trpaslíci a Ži-
rafy, dnešných štyridsiatnikov, doteraz 
nikto neprevzal. Príbeh o troch grošoch, 
z ktorých jeden treba vrátiť nasledovníkom, 
už – žiaľ – neplatí. Klub KST prišiel v roku 

„Keď previažem svoj 
dobrý pocit stuhou, 

dám darček sebe samému. 
Ale ten pocit z niečoho plynie…
Je z mojej lásky k blížnemu. 
Akosi bližšie sme si v tento čas 
a rozdávame viacej úsmevov. 
Veď láska prišla medzi nás 
V zrodení dieťaťa malého.“

Ì

Príjemné a pokojné vianočné 
a novoročné sviatky, veselého 
Silvestra a šťastlivý nový rok 
2017 všetkým obyvateľom 
obce a čitateľom nášho perio-
dika želajú starostka obce, po-
slanci obecného zastupiteľstva 
a redakčná rada ŽKP.

Obecná
fašiangová zabíjačka

bude v sobotu 3. februára 

15. POLIANSKY 
FAŠIANGOVÝ PLES

bude 27.  januára 2018 s kapelou 
Juventus, bohatým programom, 
chutnými jedlami a zaujímavou 
tombolou. Vstupné: 20 €

V cene vstupenky: 
* prípitok * predjedlo * večera 
* káva * polnočná kapustnica * 

Predpredaj vstupeniek: 
od začiatku decembra do 19.1.2018

Starostka obce 
a poslanci obecného zastupiteľstva
Vás všetk ých srdečne pozývajú na

V I A N O Č N Ú A K A D É M I U
ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. 12. 2017

o 15:00 hod. v sále KD
Ì

V pestrom vianočnom programe vystúpia:
*deti z MŠ a ZŠ a Súkromnej ZUŠ Košická 

Polianka*ženská spevácka skupina Poľančanka*
Nebude chýbať občerstvenie a stánok 

s vianočným bazárom a výrobkami žiakov
Ì

Tešíme sa na spoločne strávený čas
najkrajších sviatkov v roku.

ňou turistické značkovanie. Ide o  obno-
vu turistických značiek a  smerovníkov 
na  značkovaných trasách v Slanských vr-
choch, Volovských vrchoch a v Slovenskom 
krase. Prospešná činnosť hodná zrelých 
a skúsených turistov, ktorí chcú byť užitoč-
ní pre ostatných. Ak sa cítite takými byť, 
kontaktujte sa. Radi svoje rady rozšírime 
o nových značkárov. A úplne kohokoľvek 
privítame v zime na našich bežkárskych ak-
ciách v okolí obce. Tie budeme organizovať 
cestou obecného rozhlasu vždy vtedy, keď 
nám Perinbaba nasype dostatok sypkého 
snehu. Vyrazíme na trasu okruhu, ktorý má 
svoj začiatok na východnom okraji obce, 
vedie Kutkafejom do lesa pri Juhásových 
a pokračuje okruhmi v lese podľa možností 
účastníkov a snehových podmienok. Bežec-
ký výstroj poskytneme zdarma. 

Karol Dzugas, predseda KST 

2011 o  turistickú klubovňu v KD, kde sa 
dovtedy jeho členovia stretávali a mali všet-
ko svoje vybavenie, materiálnu základňu. 
Nedobrovoľným odsunom do nevyhovujú-
cich a stiesnených suterénnych priestorov 
bývalej uhoľne KD príťažlivosť klubových 
turistických aktivít utrpela. 

Turistická činnosť v obci však napriek 
všetkému neskončila. Pretrváva v podobe 
tradičného prechodu Slanskými vrchmi 
Z Polianky do Polianky, účasti na akciách 
iných klubov, menej náročných vlastných 
akcií a prejazdov na bežkách. K nim pri-
budla v ostatných rokoch nová aktivita – je 

Bielou stopou z obce k lesu

Ako sa „rodia“ turistické značky

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 
pripravujeme na sobotu 6. 1. 2018 

Príďte si zahrať alebo 
povzbudiťtých svojich ! 


