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Vážení spoluobčania,
uplynie ešte pár okamihov a celý 

kresťanský svet vstúpi do  vianoč-
ného obdobia. V tomto období prišiel 
na svet Syn Boha, Spasiteľ, ktorého 
ľudstvo očakávalo. V  Betleheme sa 
Boh pred viac ako dvetisíc rokmi 
dotkol nášho sveta tým, že sa stal 
človekom. Vzal na seba ľudskú podo-
bu a oslovil človeka svojou pokorou 
a ľudskosťou, lebo sa stal takým, akí 
sme my všetci – slabí, zraniteľní 
a  nedokonalí vo svojej ľudskosti. 
Syn boží prišiel medzi ľudí so slo-
vami lásky, úcty a  porozumenia. 
Jeho slová a  skutky plné ľudskosti 
sú stále viac aktuálne a  nabádajú 
nás zastaviť sa a rozjímať o poslaní 
človeka na  zemi, o  zmysle života 
a  o  svojom vzťahu k  iným ľuďom. 
Priniesol nám prívetivosť, znášan-
livosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa 
ako prirodzené vlastnosti človeka 
na Vianoce prejavujú v najčistejšej 
podobe úprimnosti ľudských citov. 

Vianočné sviatky sú časom, kedy 
sa stretávajú rodiny, príbuzní, zná-
mi, keď si sadáme k štedrovečernému 
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej 
sily, ktorej hovoríme rodinné puto. 
Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá 
noc rozciťuje naše srdcia, čas radosti, 
zázrakov a prianí nám nežne klope 
na  dvere. Sú tu Vianoce ! V  tento 
vianočný čas si viac ako inokedy 
uvedomíme, že napriek dospelos-
ti v  každom z  nás drieme kúsok 
malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo 
čaká na nádherne pripravený šted-

rovečerný stôl, voňavú kapustnicu, 
žiarivý stromček a  darčeky, ktoré 
nás pod ním čakajú.

K naším Vianociam patrí aj do-
držiavanie zvykov našich predkov 
a všetci veľmi dobre vieme, že bez 
tradícií by to neboli tie pravé Viano-
ce. V príjemnom teple domova budú 
znieť vianočné koledy a  modlitby, 
ale aj poďakovania za  končiaci sa 
rok, či prosby za zdravie a spokoj-
nosť do  toho nasledujúceho. Svoje 
miesto majú v tento čas aj spomienky 
na našich blízkych, po ktorých zosta-
lo pri štedrovečernom stole prázdne 
miesto. Spomíname a  vraciame 
sa k  tradíciám Vianoc – k  jabĺčku, 
orechovej škrupinke a  k  modlitbe. 

Za  Božieho syna, za  svojich blíz-
kych, za  tých, ktorí sa už nemôžu 
tešiť s nami a nesmierne nám chý-
bajú, za  dary, ktoré sa nám do-
stávajú. Za  všetky deti bez rodín, 
za všetkých bez domova. Za všet-
kých bezbranných ľudí v krajinách, 
kde ani dnešná noc nebude tichou 
a  pokojnou. Vychutnajme si teda 
Vianoce so všetkým, čo k nim patrí. 
Uvidíte – prídu ticho, nenápadne. 
V dušiach nech sa nám rozhorí krás-
ny pocit a Štedrý večer nech zanechá 
v srdciach stopu pohody a radosti.

V mene celého obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obce, ale 
aj v mene svojom Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní, nech 
sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú 
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, 
životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. 
Želám vám nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa zachová aj po  celý 
budúci rok 2020.    Marta Petrilová, starostka obce

ZELÁM VÁM POKOJ 
V DUŠI PO CELÝ ROK
ˇ
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ŠKOLSTVO V OBCI V NOVEJ ŠTRUKTÚRE
SKÚSENOSTI Z PRVÉHO ŠKOLSKÉHO ROK A PO ZLÚČENÍ ZŠ S MŠ 

„Do  skvelej školy si nechodíte ani tak po  vedomosti, ako skôr po  šikovnosť a  návyky. Po  návyk udržať pozornosť, 
po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok 
druhých, po návyk sať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo 
nesúhlas, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, 
po odvahu a mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíme po sebapoznanie."  (William Cory)

Naša škola ponúka širokú škálu záujmových krúžkov, akými 
sú pohybové hry, anglický jazyk, literárno-dramatický odbor 
a  hru na  hudobný nástroj. Spolupracujeme so Súkromnou 
umeleckou školou Vlada Železňáka Čaňa, ktorá poskytuje 
vzdelávanie v spomínaných dvoch odboroch. Každoročne pod-
porujeme naše deti v športe a ponúkame im plavecký, lyžiarsky 
a bicyklový výcvik.

Rozvíjame ich ekologické cítenie, zbierame, triedime a vy-
užívame odpadové materiály za účelom ochrany našej planéty. 
Papier, drevo a plasty sú pre nás na tvorbu rôznych kreatívnych 
výrobkov najdostupnejšie. A tu vzniká priestor na poďakova-
nie najmä našim skvelým rodičom a zamestnancom, ktorí nás 
pravidelne zásobujú týmito materiálmi. 

Základná škola je od  2016 zapojená do  projektu „Zdravá 
škola“, kde je hlavným cieľom výchova k  zdravému spôsobu 
života, k  ochrane životného prostredia a  k  prevencii vzniku 
závislosti. Rozvoj environmentálnej výchovy sa zabezpečuje 
prostredníctvom projektov: Strom života, Do školy na bicykli, 
Škola priateľská k  deťom a  Unicef, do  ktorých sa priebežne 
zapájajú všetci žiaci, deti aj zamestnanci… a od minulého roka 
sme do týchto projektov zapojili aj našich najmenších z ma-
terskej školy. 

Naša škola je úzko spätá s diaNím v obci
 S radosťou, nadšením a hlavne zodpovedne vždy pripravu-

jeme my učiteľky na tradičné i netradičné obecné akcie, akými 
je Vianočná akadémia, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, či 
Varenie guľášu, Deň detí, Deň obce, Zabíjačka a Mikuláš. 

Zlúčením sme nespojili len základnú školu s  materskou 
školou ako dve inštitúcie, ale spojili sme aj pedagogické sily, 

Začíname tak poeticky citáciou anglického pedagóga a spi-
sovateľa Wiliama Coryho, ktorá sa veľmi približuje myšlienke 
fungovania našej školy. Podľa môjho skromného názoru sa 
každý z nás (a tým každým z nás, myslím najmä nás rodičov) 
aspoň raz zamyslel nad tým, čo rozhoduje o tom, aký má dieťa 
vzťah k učeniu a škole. Zistilo sa, že je to predovšetkým vzťah 
k učiteľovi, a to najmä v mladšom veku. Nemení sa to však ani 
neskôr. Ak sa má dieťa v škole niečo naučiť, musí byť v škole 
šťastné, musí mať rado učiteľku, musí sa cítiť bezpečne so 
spolužiakmi a musí cítiť, že sa s ním zaobchádza spravodlivo 
a s rešpektom. Dovolím si teda hodnotiť našu školu ako školu, 
kde sa deti presne takto cítia.

chcete spozNať Našu školu bližšie ? 
Naša ZŠ s MŠ Košická Polianka je situovaná v centre obce. 

Jej zriaďovateľom je Obec Košická Polianka. Od 1.9.2018 do-
šlo k zlúčeniu dovtedajšej základnej školy s materskou školou. 
Nakoľko sa obec omladzuje a  pôrodnosť vzrastá, bolo nutné 
vyjsť mladým rodičom v ústrety a zväčšiť kapacitu MŠ. Priestory 
v  škole boli po zrušení II. stupňa ZŠ, tak sa po zrenovovaní 
prázdnych tried na poschodí budovy materská škola presťaho-
vala do vynovených veľmi pekných priestorov.

O  kvalitný vyučovací proces sa stará 8 pedagogických za-
mestnancov pod vedením riaditeľky Mgr. Evy Ferkovej a zá-
stupkyne pre MŠ Mgr. Lenky Mičáňovej. V materskej škole 
sa deti vzdelávajú podľa ŠkVP, t. j. Školského vzdelávacieho 
programu, ISCED 0. V základnej škole 1.–4. ročníka sa žiaci 
v jednotlivých predmetoch vzdelávajú podľa ŠkVP ISCED 1.

V oddelení školského klubu trávia popoludnia tvorivou, zá-
bavnou a aj vzdelávacou činnosťou žiaci ZŠ v čase prispôsobenej 
hlavne požiadavkám rodičov.

(Pokračovanie na str. 4)
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Záber spred niekoľkých mesiacov z  Úradnej tabule obce 
Košická Polianka a  propagačnej skrinky miestneho Klubu 
slovenských turistov nepotrebuje žiadny komentár. Postačí mu 
samotný názov tejto rubriky.   OcÚ

ČO SA NÁ M N E PÁČI

Za  obdobie 2. polroka obecné zastupiteľstvo na  našej 
obci prijalo na svojich štyroch zasadnutiach najmä tieto 
uzne senia: 
Obecné zastupiteľstvo

v z a l o   n a   v e d o m i e 

• Žiadosť Jána Potu a Nataše Potovej, rod. Žigovej, Ko-
šická Polianka 208 o odkúpenie obecného pozemku zo 
dňa 2. 9. 2019,

• Vyhodnotenie prepravnej služby SČK Košice za I. polrok 
2019,

• Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 Základnej školy s ma-
terskou školou (ďalej len „ZŠsMŠ“) Košická Polianka 
148 na rok 2019,

s c h v á l i l o

• III. novelu Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Košická Polianka č. 2/2015 o úhradách a  poplatkoch 
za služby poskytované obcou Košická Polianka zo dňa 
26. 08. 2019  – doplňujúci text: „Prenájom budovy KD 
na  oslavy, spoločenské akcie, plesy – nájomca uhradí pre-
najímateľovi, pri objednaní termínu akcie 100 € nevratnú 
zálohu, ktorá bude zúčtovaná pri konečnej úhrade po ukon-
čení akcie“,

• Plán kultúrnych akcií na rok 2020, 
• Plán športových akcií na rok 2020,
• Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Obce Košická Polianka 

na zmenu rozpočtu na rok 2019,
• Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 ZŠsMŠ na rok 2019,
• prijatie úveru vo výške 168 000 € od  Slovenskej spo-

riteľne za  účelom refinancovania existujúcich úverov 
a  financovania kapitálových výdavkov obce Košická 
Polianka, 

• VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 
2020. 

 Schváleným VZN sa sadzby dane z nehnuteľností a daň 
za psa mierne zvyšujú od roku 2020. Úpravu sadzieb 
vysvetľuje Dôvodová správa k VZN: 

 „…Obec ako správca dane od roku 2008 dane neupravo-
vala, pričom odvtedy došlo k výrazným všeobecným, ale aj 
ekonomickým a hospodárskym zmenám. Obec pristupuje k 
nevyhnutným zmenám v daňovej politike. Výška podielo-
vých daní pre rok 2020 by mala byť porovnateľná s rokom 
2019, avšak je tu možné riziko zníženia výšky podielových 
daní zo strany štátneho rozpočtu vzhľadom na predpokla-
dané spomalenie ekonomiky. Tieto fakty nútia samosprávu 
reagovať snahou o vyrovnanie rozpočtu obce zvýšením 
miestnych daní.“

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO     informuje

JEDNOU VETOU
* Ak ste domácnosťou, ktorá ešte nemá uzatvorenú s obcou 

zmluvu o budúcej zmluve na vodovodnú prípojku, nemali by ste 
svoju návštevu obecného úradu v tejto súvislosti ďalej odkladať 
a úrad by ste mali navštíviť s osobnými dokladmi a najlepšie 
aj s listom vlastníctva na parcely, ktorými bude prípojka pre-
chádzať.

* Rok 2020 bude priestupným rokom s 366 dňami, v ktorom 
vo výnimočnom dátume, t. j. v sobotu 29. februára budú voľby 
do Národnej rady SR – čo by sme mali využiť a uplatniť svoje 
volebné právo voliť.

* Obdobie od  konca jesene do  začiatku jari je vhodným 
obdobím na orezanie konárov stromov, najmä listnatých, ktoré 
zasahujú do  rozvodov nadzemných sietí elektriky, obecného 
rozhlasu a telefónnych prípojok, čím by sme akceptovali výzvu 
obce na vykonanie „orezov“ na svojich stromoch, ktorých konáre 
zasahujú do uvedených sietí a nad verejné priestranstvá.

* Autá parkujúce v  zime na  miestnych komunikáciách sú 
každoročnou boľačkou pre obecnú samosprávu, lebo sťažujú pre-
mávku v obci a na niektorých úzkych uliciach celkom znemož-
ňujú prejazd cestárskym pluhom, autám zvážajúcim komunálny 
odpad, preto si to uvedomme a zjednajme nápravu na parkovanie 
vo dvoroch už teraz – nie až kým „zrazu“ nenapadne sneh.

kdz

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
* * *

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, 
na Hromnice o hodinu více.

* * *
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
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Po  neustálych ťažkostiach s  prevádzkovými podmienkami 
a požiadavkami hygienikov prvotná materská škola v bývalej 
cirkevnej budove v starej časti obce (oproti hasičskej zbrojnici) 
doslúžila v  školskom roku 2005–2006 za  vedenia riaditeľky 
p. Viery Tallovej. V rekordne krátkom čase od apríla do konca 
septembra 2006 vznikla v obci nová MŠ. Stalo sa to prebudo-
vaním nevyužívanej obradnej siene v budove kultúrneho domu 
a prístavbou k nej. 

Nová moderná MŠ začala v obci fungovať od školského roku 
2006–2007. Pod názvom „MŠ Lieskuľka“. Fungovala ako jed-
notriedka 11 rokov do konca šk. roka 2016–2017. Narastajúci 
počet detí v obci si vyžiadal zriadiť väčšiu, 2-triednu MŠ. Stalo 
sa tak v prvom polroku 2017 prebudovaním tried na poschodí 
ZŠ uvoľnených zrušením II. stupňa ZŠ. Priestory v doterajšej 
MŠ v kultúrnom dome na istý čas osireli. Na vypísanú ponuku 
obce prenajať si uvoľnené miestnosti sa záujemca nenašiel. 
Vlastne našiel, ale až v  tomto roku. Nie na  denný stacionár 
pre dôchodcov, ani na stretávania mamičiek na materskej do-
volenke, ani na nejakú záujmovú alebo podnikateľskú činnosť. 
Lež na pôvodný účel ako MŠ. Tentokrát však ako: súkromná 
MŠ. Preskupením účelovosti niektorých jej priestorov a ľahkými 
stavebnými úpravami je v nej síce malá, ale 2-triedna MŠ. Na-
vštevujú ju deti z Košíc, ktoré sem dovážajú a vyberajú samotní 
ich rodičia. Vedenie tejto súkromnej MŠ nám o sebe napísalo: 

„KTO SME A KDE NÁS NÁJDETE ?“
„Medvedíky Junior“ – je súkromná materská škola, ktorá sa nachá-

dza sa vo viacúčelovej budove kultúrneho domu v Košickej Polianke. 
S obcou máme uzatvorenú nájomnú zmluvu na päť rokov do roku 
2024 s  možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy. MŠ je určená 
pre deti od 2 do 6 rokov. K dispozícii máme 2 triedy pre mladšie 
a staršie deti, spálňu, šatňu a samostatný dvor. Máme jedenásťročné 
skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí. Predchádzajúce pôsobisko 
v Košiciach sme vymenili za zdravšie dedinské prostredie, kde deti 
v  užšom kontakte s  prírodou môžu spoznávať jej krásy zblízka 
a zároveň vidieť život na vidieku. Okrem MŠ prevádzkujeme aj 
detské jasle v Košiciach na Ovručskej ulici pre najmenších vo veku 
od jedného do troch rokov.“ 

„ČO PONÚK AME ?“ 
„Poskytujeme rodičom celodennú starostlivosť o  ich deti v  čase 

od 6:30 do 17:30 hodiny. Komplexný výchovno-vzdelávací program 
je tvorený samostatne pre každú vekovú skupinu a  je zameraný 
na všestranný rozvoj osobnosti. Deti sú rozdelené do dvoch tried 
podľa veku. Naším cieľom je zabezpečiť výučbu pre mladšie deti, ale 
i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy. Pri práci vyu-
žívame prvky Montessori pedagogiky. K potrebám detí pristupujeme 
individuálne a dbáme na dôkladnú adaptáciu v prostredí MŠ. Ve-
nujeme sa environmentálnej výchove a deti vedieme k ochrane našej 
planéty, k triedeniu odpadu a starostlivosti o zvieratká. Ponúkame 

výučbu angličtiny metódou Hocus & Lotus kvalifikovaným lektorom 
v rámci pobytu v MŠ. Spolupracujme s detskou logopedičkou Evičkou, 
s Veronikou a  jej psíkom Sendym pri canisterapii. Organizujeme 
športové kurzy, jednodňové výlety, noc v škôlke, škôlku v prírode, 
exkurzie či návštevy divadelných predstavení. Každoročne pri-
pravujeme vianočné besiedky a vystúpenia, ale aj tvorivé dielničky 
s rodičmi. A keďže sme celý rok poslušní, chodí k nám aj Mikuláš. 
Ani tohto roku nás neobišiel. 

Odmenou za našu prácu sú šťastné deti, ktoré s úsmevom prichá-
dzajú každé ráno do našej škôlky.“

      kolektív MŠ Medvedíky Junior 

Súčasné školstvo v našej obci je jedna z dvoch nosných 
tém tohto čísla ŽKP. Preto si pre svoju individuálnu i našu 
kolektívnu pamäť pripomeňte novodobú históriu materskej 
školy v našej obci. 

PREMENY MATERSKEJ ŠKOLY: 
PO LIESKUĽKE – MEDVEDÍKY JUNIOR

Toto najnovšie ihrisko v obci sa nachádza v prednej časti 
dvora doterajšej MŠ pri KD. Všetky zariadenia outdoorového 
ihriska sú určené pre šport, pohyb a aktívne trávenie voľného 
času a sú vyhotovené podľa platných technických a bezpečnost-
ných EN noriem. Fitness a pohybové zariadenia sú určené pre 
obyvateľov od 11 do 99 rokov. Ihrisko pozostáva z troch hracích 
prvkov: dve nerezové fitness zostavy v rozmeroch 3,5 m × 2 m 
a  1,2 m × 2,35 m a  posilňovacia veža na  posilnenie a  rozvoj 
svalov hrudníka, tricepsu, bicepsu a chrbtového svalstva.

Ihrisko je určené hlavne pre staršie deti a  mládež. Touto 
aktivitou podporujeme zdravý životný štýl. Projekt umožní 
aktívne bojovať proti kriminalite a podporí bezpečnosť obyva-
teľov obce prostredníctvom vytvorenia bezpečného a kvalitného 
športového priestoru pre detí a mládež, zvlášť pre dospievajú-
cich. Zároveň tento priestor predstavuje zmysluplné trávenie 
voľného času ako prostriedok boja s negatívnymi javmi u detí 
a dospievajúcej mládeže, ale i dospelých (náklonnosť ku krimi-
nalite, ničenie verejného priestranstva i súkromného majetku, 
vytváranie neporiadku po  uliciach, na  zastávkach a  pod.). 
Outdoorové ihrisko s fitness prvkami bude slúžiť a ponúkať 
možnosť vykonávať športové aktivity, ktoré predtým „väčšie 
deti“ nemali kde vykonávať a stane sa miestom na realizáciu 
mimoškolských aktivít v rámci voľného času. 

Marta Petrilová, starostka obce

Voľnočasové 
(outdoorové) ihrisko
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Detské ihrisko 
 v školskom areáli

Projekt pod názvom „Detské ihrisko v areáli Základnej školy 
v Košickej Polianke“ bol realizovaný vďaka finančnej podpory 
Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na  rok 
2018“. 

Bolo vybudované v prednej, juhozápadnej časti budovy školy 
ako moderné a bezpečné ihrisko pre potreby obecnej ZŠ a MŠ. 
Zvýšila sa jeho dostupnosť pre atraktívnejšie využitie voľného 
času detí. V  blízkosti je multifunkčné ihrisko z  roku 2009, 
outdoorové ihrisko v prednej časti doterajšej MŠ a kultúrny 
dom s bowlingom v suteréne. Slušné materiálne zázemie pre 
športovanie a voľný čas všetkých vekových kategórií obyvateľstva 
našej neveľkej obce.

Zhotoviteľom ihriska pri ZŠ je East Trade Co. s. r. o. Brati-
slava. Výstavba začala v posledných mesiacoch roka 2018, ale 
na istý čas bola prerušená pre nepriaznivé poveternostné pod-

ktoré po vyučovaní dajú do chodu svoju tvorivosť. Vymýšľajú 
rôzne programy a aktivity, vyhrnú si rukávy, zašpinia si ruky… 
Výsledkom sú (na rozdiel od iných škôl) úžasné priestory, akými 
sú: výtvarný ateliér, literárno-dramatická miestnosť, vynikajúca 
kuchyňa tety Janky, dopravné ihrisko, od  10 .9. 2019 krásne 
detské ihrisko či relaxačná plocha s rôznymi drevinami. Všet-
ko je skrášlené práve rukami učiteliek, uja školníka a všetkých 
zamestnancov, pre ktorých ich práca nie je povinnosťou, ale 
naopak radosťou. Je na nezaplatenie zazrieť v detských očiach 
túžbu po vzdelaní práve v takejto škole. Kto neverí, nech sa príde 
pozrieť. U nás neexistuje deň otvorených dverí, u nás je vítaný 
ktokoľvek a kedykoľvek. Tak príďte, tešíme sa na vás ! 

 Aj v pohodlí vášho domova si nás viete poobzerať, prípadne 
sledovať našu činnosť na stránkach: https://www.facebook.com/
zskpolianka a https://zssmspolianka.edupage.org/

Víziou našej rodinnej školy do budúcna je naďalej vytvárať 
priaznivú atmosféru na výchovu a vzdelávanie interaktívnym, 
blokovým, projektovým vyučovaním a individuálnym prístupom 
k deťom, žiakom, rodičom a  ich potrebám s nízkym počtom 
žiakov v triedach.

Chceme naďalej zostať rodinnou školou, ktorá ponúka oveľa 
viac ako len vzdelanie.

Mgr. Eva Ferková, Mgr. Lenka Mičáňová, 
Foto: Natália Mackaničová

Školstvo v obci 
 v novej štruktúre

mienky. Vo februári t. r. práce pokračovali dokončovacími terén-
nymi úpravami a montážou jednotlivých prvkov ihriska. Jeho 
zostavu tvorí: hracia veža, 4 lavičky, 2 hojdačky a pieskovisko. 

Ihrisko má spracovaný prevádzkový poriadok, ktorý obec 
prevzala od zhotoviteľa ihriska do užívania 15. marca.    MP/ŽKP

Voľnočasové 
(outdoorové) ihrisko

(Dokončenie zo str. 2)
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VEČER FOLKLÓRU
Tretia októbrová sobota patrila v našej obci folklóru. Podujatie vzniklo na základe 

projektu so zámerom oživiť tradičnú ľudovú kultúru – zvyky regiónu Abova (časť okre-
su Košice-okolie). Autorom podujatia bolo Kultúrne centrum Abova Bidovce, kultúrne 
zariadenie KSK. „Co stare pametaju, mlade utrimiju“. Projekt je zameraný na zviditeľne-

je zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré 
vykonáva kultúrno-výchovnú, odborno-poradenskú a osvetovú 
činnosť pre veľkú časť historického regiónu Abov rozprestiera-
júcu sa vo východnej časti okresu Košice-okolie. Ide o celkom 
71 obcí mikroregiónov: Olšavský, Kecerovský, Toryský, Slan-
ský, Hornád, Mikroregón pod Mošníkom a Ružín. KCA bolo 
zriadené k 1.1. 2009 so sídlom v Bidovciach. Je príspevkovou 
organizáciou KSK.

KCA intenzívne spolupracuje aj s  našou obcou, najmä 
v oblasti folklóru, kultúrno-spoločenského života a  turistiky. 
Konkrétnymi príkladmi tejto spolupráce sú opakujúce sa vystú-
penia folklórnych súborov a jednotlivcov v Košickej Polianke, 
poradenská činnosť speváckej skupine Poľančanka, spoluúčasť 
na obecnej zabíjačke. Najdlhšie trvajúcim je spoluorganizátor-
stvo prechodov Z Polianky do Polianky, ktoré umožnilo v roku 
2010 vydať tematickú turistickú mapu s týmto zameraním.

Karol Dzugas 

nie ľudových zvykov prostredníctvom ich 
nositeľov, ktorými sú folklórne skupiny 
a kolektívy, či jednotlivci. Tí v kultúrnom 
programe prezentovali zvyky tradované 
v konkrétnom čase – ľudovú tradíciu via-
žucu sa na kalendárne obdobie. Podujatie 
si dalo za cieľ vzbudiť záujem a upriamiť 
pozornosť na udržiavanie hodnôt a odka-
zu tradičnej ľudovej kultúry a zachovávať 
ju pre ďalšie generácie. 

Našim divákom sa predstavila Ľudová 
hudba folklórneho súboru Jahodná z Ko-
šíc a  ženská spevácka skupina Paradne 
ňevesti z Valalík. Nechýbala ani domáca 
Poľančanka. Hosťami boli folkloristi 
Harčarki a Harčare z Pozdišoviec. Sú-
časťou podujatia bola ukážka hrnčiarstva 
v  podaní Patrície Konvičnej z  Košíc 
s  možnosťou aktívnej účasti divákov. 
Podujatie podporil z  verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia. 

Mgr. Ivan Zezulka, KCA, foto: autor

KCA – 
KULTÚRNE CENTRUM ABOVA
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receptov jedlo, ktoré sa ku takým akciám celkom hodí. Guľáš 
je jedlo, ktoré ak kuchári nepokazia pripálením cibule alebo 
mäsa alebo nepresolia, môže byť len chutné alebo ešte lepšie. 
Tak to bolo aj v tomto prípade. Na čerstvom guľášiku si po-
chutili aj mnohí bežci Košickopolianskej desiatky. Tradíciou je 
vyhodnotenie navarených guľášov všetkých zúčastnených partií. 
V tomto roku bolo prvenstvo prisúdené „guľašpartii“ Patrika 
Fecha, ktorá obhájila svoje minuloročné víťazstvo.    žkp

Kultúrnosť KD tvorí úroveň 
všetkých jeho priestorov

Naša obec získala na základe uznesenia vlády číslo 449 zo dňa 
03. 10.  2018 dotáciu určenú na  kapitálové výdavky na  akciu 
Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu a  sociálnych zariadení 
vo výške 13 000 €. Z vlastných zdrojov sme použili 9330,27 €. 
Po tohtoročných fašiangových akciách v čase pôstu, keď sála 
nášho kultúrneho domu nebola rezervovaná na kultúrne a iné 
spoločenské akcie, prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení 
(WC). 

Priestor dostal nielen novú dlažbu, nový obklad, nové dvere, 
nové vybavenie, ale došlo aj k dispozičným zmenám v priesto-
re. Zmenu si „pýtala“ aj priestranná chodba v  suteréne pred 
toaletami, na  ktorú bolo vyčlenených 2379,60 €. Tým bola 
rekonštrukcia komplexná a moderná. Tento priestor bude slúžiť 
po ďalšie roky nielen našim občanom, ale aj návštevníkom obce, 
ktorým sa takto zrekonštruované priestory veľmi páčia.   (MP)

NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ
– bol názov sprievodnej akcie Košickopolianskej desiatky 

konanej v našej obci v onú októbrovú sobotu. Kotlíky, kotliny 
a paráčiky si v školskom areáli rozložilo sedem kolektívov ku-
chárskych gurmánov. Varili podľa svojich tajných a polotajných 



KP10 – KOŠICKOPOLIANSKA DESIATKA
Foto na dvojstrane: Iveta Ivanková



KP10 – KOŠICKOPOLIANSKA DESIATKA

Naša bežkyňa Melánia Hakeová…    …a Daniel Lengyel
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Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce 
sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polian-
ke. 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 zverej-
niť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie 
o zápise z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra 
SR.   Mgr. Eva Matiová, matrikárka

NAŠI NAJMENŠÍ
jún 

Ela Koščová, č. d. 239
júl

Júlia Hudáková, č. d. 168
august

Rebeka Seligová, č. d. 280
Boris Koša, č. d. 45

september
Zoe Nemergutová, č. d. 207

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
NAVŽDY NÁS 
 OPUSTILI
jún

Bartolomej Pota, 64-ročný, č. d. 208
júl

František Horváth, 81-ročný, č. d. 16 (bol 
prvým starostom obce v r. 1990–1994)

august
Ladislav Dudáš, 64-ročný, č. d. 181

september
Mária Palenčárová, rod. Palenčárová, 
85-ročná, č. d. 116
Mária Horňáková, rod. Bérešová, 
82-ročná, č. d. 199

december
Jolana Köverová, 83-ročná, 
rod. Čukašová, č. d. 56

SVOJE „ÁNO“
 SI POVEDALI

Iveta Dzuričková, č. d. 7 
 Stanislav Andrejko, Košice
Filip Jáger, č. d. 123
 Zdenka Zelenáková,Košice
Ľudmila Čisláková, č. d. 115
 Lukáš Sliacky, č.d.102
Filip Lengyel, č. d. 82
 Veronika Moskáľová, Košice
Mgr. Lucia Jacková, č. d. 106
 Jakub Rek, Bratislava
Štefan Jáger, č. d. 123
 Adriána Červená, Košice
Ing. Jaroslav Kobulnický, č. d. 100
 Bc. Dominika Dlugošová, Prešov
Jozef Oľhava, č. d. 191
 Martina Hančár, Košice

ÚCTA K ŠEDINÁM
Podujatia pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším 

majú v našej obci mnohoročnú tradíciu. Siaha až do minulého 
storočia. Ich obsah je rôznorodý, ale vo všetkých je spoločná 
ústredná idea (dnešným jazykom „lajtmotiv“) prejavenie úcty 
k našim „skôr narodeným“ na slávnostnom podujatí v kultúr-
nom dome. Takým podujatím bola aj slávnostná akadémia pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším v druhú októbrovú nedeľu. 
K našim seniorom, pozvaným občanom nad 65 rokov, sa pri-
hovorila starostka obce Marta Petrilová. Svojich starkých po-
tešili a dojali svojím kultúrnym programom ich vnúčatá z našej 
Základnej školy s materskou školou. Babkám a dedkom potom 
svojimi šlágrami rozihrala žilky charizmatická speváčka popu-
lárných piesní Jadranka Handlovská. Pookriati vľúdnym slovom 
starostky obce, pestrým programom a občerstvením sa domov 
vracali s darčekmi z rúk zástupcov obecnej samosprávy. kdz
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MIKULÁŠ MEDZI DEŤMI
V  našej obci sú deti, o  ktorých starostka obce povedala 

sv. Mikulášovi, že sú tie najlepšie a najposlušnejšie na  svete. 
Dokazuje to skutočnosť, že každoročne v  decembri k  nám 
príde so svojím sprievodom a prinesie deťom darčeky. Ak by 
tak nebolo, svätý Mikuláš by do Košickej Polianky sotva prišiel 
a už vôbec nie s predstihom. Presvedčili sme sa o tom v nedeľu 
1. decembra. Vzácny štedrý hosť si vypočul mnoho básničiek, 
pesničiek. Deti sa zabavili na  tanečnej zábave s  maskotmi 
Elsou a Olafom, zahrali si hry a súťaže. Balíčky od sv. Mikuláša 
si zaslúžili. Všetci prítomní sa osviežili teplým čajom a kávou, 
dospelí si vianočnú atmosféru navodili vareným vínkom. Keď 
Mikuláš odchádzal od  polianskych detí, rozsvietil vianočný 
stromček pred kultúrnym domom, pochválil krásny adventný 
veniec so zažatou prvou sviečkou na voňavej čačine.   (MP)

Foto na dvojstrane: Iveta Ivanková
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Areál nášho cintorína postupne prechádza modernizáciou. 
Pietne miesto a  miesto večného odpočinku našich blízkych 
zosnulých si vyžaduje osobitú pozornosť. S cieľom udržiavať 
čistotu a  poriadok boli pri vstupe na  cintorín umiestnené 
smetné koše na  triedený zber odpadu. Postupne sú odstra-
ňované náletové dreviny a  kry. Pribudlo oplotenie cintorína 
vo východnej časti. Za pomoci aktivačných pracovníkov boli 
vybudované spevnené chodníky zo zámkovej dlažby a  bola 
zrealizovaná dostavba osvetlenia cintorína. Samozrejmosťou 
zo strany súčasného vedenia obce je zabezpečovať pravidelnú 
údržbu a prevádzku (zametanie, kosenie, zber odpadkov a pod.) 
nielen na miestnom cintoríne, ale aj v celej obci.

Obec získala na základe uznesenia vlády SR č. 448 z 18.9.2019 
finančnú dotáciu vo výške 15000 € na kapitálové výdavky na ak-
ciu Rekonštrukcia domu nádeje. Obec použije tieto prostriedky 
na I. etapu rekonštrukcie nášho Domu nádeje, a to na rekon-
štrukciu strechy. Jej realizácia je plánovaná v roku 2020. 

     Mgr. Marta Petrilová 

HROBY SÚ VO VLASTNÍCTVE, 
ALE HROBOVÉ MIESTA V PRENÁJME

 Pomerne dlhý titulok tohto článku sám o sebe vyjadruje to, 
čo chceme povedať. Ale nebudeme skúpi na slovo a povieme 
si o tom viac. Vlastne: všetko potrebné. 

 Ako pozostalí sme si zvykli hovoriť: „To je náš hrob“, „Tam 
sú naše hroby“. Je to prirodzené a pochopiteľné, lebo o hroby 
tých, čo nás predišli, sa staráme, financujeme ich opravu, čis-
tíme a zdobíme kvetmi. Zapaľujeme na nich sviečky a kahany 
a v tichej piete sa za zosnulých modlíme alebo aspoň na nich 
spomíname. A tak to vnímame a robíme celé desaťročia, vlastne 
storočia. Lež je to len jedna stránka veci. 

 Pri hroboch treba totiž rozlišovať aj druhú stránku tej istej 
veci. Tou prvou je „náš hrob“ („naše hroby“), čím rozumieme 
hrobovú jamu s rakvou – rakvami našich blízkych, nadzemnú 
časť hrobu z  betónu, kameniny alebo mramoru a  náhrobnú 
dosku s údajmi o zosnulých pochovaných. Pri jednoduchších 
a  starších hroboch hrob tvorí len vyvýšený trávnatý terén 
s krížom. To všetko je hrob vo vlastníctve pozostalých. Druhou 
stránkou veci je hrobové miesto. Hrobovým miestom sa rozumie 
výmera hrobu, čiže rozsah plochy, ktorú zaberá každý hrob. Je 
to spravidla výmera 2–4 štvorcové metre, pri dvojhroboch vedľa 
seba je to dvojnásobok. Na výmeru sa však osobitne neprihliada, 
hrobové miesto sa posudzuje zjednodušene ako miesto, na kto-
rom sa nachádza hrob, prípadne dvojhrob. 

 Celá plocha cintorína je vo vlastníctve obce. Teda aj výmera 
každého hrobu je vlastníctvom obce. Obec ako vlastník cinto-
rína prenajíma hrobové miesta pozostalým na zriadenie hrobu 
na  určitú domu. Túto dobu stanovuje VZN, čiže všeobecne 
záväzné nariadenie obce (pozri v ďalšom článku), ktoré možno 
zjednodušene nazvať ako „Cintorínsky poriadok“. Schválilo ho 
obecné zastupiteľstvo. V našom prípade je doba na prenájom 
hrobového miesta stanovená na tzv. tleciu dobu 25 rokov. Po-
platok za jedno hrobové miesto je v rozpätí od 20 do 80 €. Pri 
zosnulých bez trvalého pobytu v obci je poplatok dvojnásobný. 
Výška poplatku je odvodená od toho, o aký hrob alebo dvojhrob 
ide a od počtu rakiev umiestnených nad sebou. Pri hlinených 
a detských hroboch je poplatok nižší, je v rozsahu len od 10 
do 15 €. Po tlecej dobe možno hrobové miesto znovu prenajať 

MODERNIZUJEME CINTORÍN
A   OBNOVÍME DOM NÁDEJE
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Vý z va
na uzavretie zmlúv na hrobové miesta
V  zmysle VZN č. 2/2016 o  správe a  prevádzkovaní 

pohrebiska na  území obce Košická Polianka a  zákona 
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, pripomíname občanom 
povinnosť uzatvoriť nájomné zmluvy na prenájom hrobové-
ho miesta a uhradiť poplatky za užívanie hrobového miesta 
na miestnom cintoríne. Obec ako správca pohrebiska týmto 
vyzýva všetkých občanov, ktorí si doteraz nesplnili povin-
nosť uzavrieť nájomnú zmluvu na  prenájom hrobového 
miesta a nezaplatili príslušný poplatok, aby tak vykonali 
čo najskôr na obecnom úrade v našej obci v stránkových 
dňoch.

 
Povinnosť sa týka:

• hrobových miest z roku 1999 a všetkých starších hrobiek 
• hrobových miest, v ktorých ešte nie sú uložené ľudské 

po zostatky. 

V prípade, že sa k hrobovému miestu na cintoríne nikto 
neprihlási a neuzavrie zmluvu s obcou o nájme hrobového 
miesta, alebo neobnoví prenájom na ďalšie obdobie, obec 
hrobové miesto zruší. 

Bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka obce 
Mgr. Katarína Horváthová na tel. č. 6854 184. 

Mgr. Marta Petrilová, starostka obce

na ďalšiu dohodnutú dobu za rovnaký poplatok. Do toho istého 
hrobu môžu byť uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne aj iné 
blízke osoby, a to po uplynutí tlecej doby. 

 Peniaze z prenájmu hrobových miest sú príjmom obce a sú 
určené na  úhradu nákladov spojených s  údržbou cintorína: 
kosenie, zber a likvidácia odpadov, údržba cintorínskej brány 
a oplotenia, Domu nádeje, budovanie chodníkov a pod. Ak si 
pozostalí, odborne nazývaní opatrovníci hrobu, nedohodnú 
s  obcou predĺženie prenájmu hrobového miesta, môže obec 
prikročiť k zrušeniu hrobu a s ostatkami, urnami a náhrobkami 
sa naloží ako pri zrušení pohrebiska. 

 Vážení občania, sú to závažné skutočnosti, ktoré vyžadu-
jú od  všetkých pozostalých – opatrovníkov hrobov náležitú 
zodpovednosť. Ďalšie podrobnosti vám poskytne webstránka 
našej obce (http://www.kosickapolianka.sk/-vzn), kde je publi-
kované spomínané VZN č. 2/2016 aj s cenníkom za prenájom 
hrobových miest na našom cintoríne. Venujme tomu patričnú 
pozornosť.    Karol Dzugas

tip Na dobRÉho 
spoloČNíka

 Všetky potrebné i nepotrebné informácie o svete si môže-
me naklikať na internete. Všetko o dianí v republike, pravdivé 
i zavádzajúce, prinášajú televízie, tlač a sociálne siete. Všetko 
užitočné a overené o kraji, v ktorom žijeme, poskytuje aj bez 
klikania a čítania jedno z regionálnych rádií, ktoré je podľa jeho 
vlastného sloganu „Náš najbližší svet“. Vysiela na  frekvencii 
100,3 MHz. Viete, ktoré je to rádio ? Ak náhodou nie, tak si 
nalaďte svoj prijímač na  uvedenú frekvenciu. Po  niekoľkých 
dňoch počúvania sa presvedčíte o pravdivosti myšlienok v tomto 
krátkom článku. A získate dobrého a príjemného spoločníka 
na celé dni, všedné i sviatočné.   Karol Dzugas 

HROBY SÚ VO VLASTNÍCTVE, 
ALE HROBOVÉ MIESTA V PRENÁJME

PREPRAVNÁ SLUŽBA SČK 
V TOMTO ROKU

Naša obec má od februára 2018 uzatvorenú zmluvu na po-
skytovanie tzv. sociálneho taxíka Slovenského Červeného 
kríža (SČK) pre dôchodcov, občanov s  ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a rodi-
čov s maloletými deťmi na ich dopravu do zdravotníckych, ale 
aj iných zariadení a inštitúcií, úradov a podobne v Košiciach 
a  inde. Služba sa v  našej obci ujala. V  minulom roku 2018 
evidoval Územný spolok SČK Košice-okolie v prípade našej 
obce 578 jázd. Tohto roku je počet jázd sociálneho taxíka pre 
klientov z  našej obce v  jednotlivých mesiacoch nasledovný: 
január 42 február 27, marec 92, apríl 0, máj 30, jún 39, júl 59, 
august 41, september 45, október 55, november 32. Za 11 me-
siacov 470 prepráv.

Službu si možno objednať najmenej deň vopred v  čase 
od  8 : 00 do  15 : 00 hodiny na  tel. č. dispečingu Územného 
spolku SČK: 0903 601 114. 

     KDz/ÚS SČK Košice-okolie

pozvaNie 
do jaRNÝch slaNskÝch

 Do mája je ešte ďaleko, ale nie až tak veľmi, aby sme si 
prvú májovú sobotu nemohli rezervovať pre seba a svojich 
blízkych na príjemnú akciu – na turistiku v jarnej prírode. 
Pozývame vás na prechod Slanskými vrchmi „Z Polianky 
do  Polianky“, ktorého 37. ročník sa uskutoční v  spo-
menutú májovú sobotu, ktorá bude 2. mája. Prechod je 
určený predovšetkým Poliančanom z Košickej a Sečovskej 
Polianky. Pešia trasa má 16 km a povedie z Dargovského 
priesmyku cez Okrúhly vrch okolo bývalého Loveckého 
zámku Forgáčovcov cez Črepník do  Ďurkova. Spo-
ločenské ukončenie prechodu so všetkým, čo k  nemu 
podľa mnohoročnej tradície patrí, bude v KD v Košickej 
Polianke. Viac informácií nájdete v propozíciách, ktoré 
budú na  webstránke našej obce a  propagačnej skrinke 

KST v centre obce.    KDz 
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O ČOM SA PÍSALO 
 V ŽKP pred 35 rokmi

SPIEVAJÚ PRI HARMONIKE
Od konca novembra patria utorkové večery v MĽK (poznámka: v Miestnej ľudovej 

knižnici) nácvikom novozaloženej folklórnej speváckej skupiny, ktorú vedie hudobný 
odborník František Horváth. Ak máte radi ľudové piesne a spev, staňte sa aj vy členmi 
tohoto súboru. Vítané budú ženy, ale aj muži.      (ŽKP č. 12/1984)

DOBROVOĽNÁ HASIČSKÁ JEDNOTA 
pred hasičskou zbrojnicou pred 67 rokmi. Z  tabuľky na  prastarej mechanickej 

striekačke môžeme vyčítať rok vyhotovenia záberu a vtedajší názov obce. Ide o záber 
z roku 1952 a názov obce Polianka (pozn.: prívlastok Košická dostala neskôr, v roku 
1959). Poznáte niekoho z vtedajších hasičov ? Pri použití tohoto záberu v rozšírenom 
vydaní publikácie o Košickej Polianke by sme radi uviedli mená všetkých týchto našich 
predkov. V tejto snahe nám môžete pomôcť najmä vy, najstarší občania. K vám sa ob-
raciame s prosbou: prostredníctvom mladších členov vašej rodiny, alebo aj sami, ak to 
zvládate, podajte informáciu o menách hasičov na zábere. Čakáme na to na obecnom 
úrade, osobne alebo telefonicky, prípadne na kontaktoch ŽIVOTA Košickej Polianky 
uvedených v tiráži na konci čísla. Vopred ďakujeme za spoluprácu !   kdz 

Keď na  Vianoce pokryté sú 
polia snehom, môžeš na Veľkú noc 

sedieť pod košatým stromom.
* * *

Keď v  decembri mrzne, sneží, 
úrodný rok za tým beží.

VEČER ÚCTY
Z príležitosti októbra – mesiaca úcty 

k starším usporiadali MKS (pozn.: Miest-
ne kultúrne stredisko) a zákl. organizácia 
Zväzu invalidov už tradičný tématický 
večer pre členov ZI a ostatních najstar-
ších občanov obce. Prihovoril sa k nim 
riaditeľ MKS K. Dzugas, ktorý pozdravil 
prítomných a  ocenil ich celoživotnú 
prácu pre náš mierový dnešok. Spoločne 
si  prezreli fotoalbumy kultúrno-výchov-
nej činnosti obce, „živú kroniku“ Filmový 
zápisník Košickej Polianky 1983 a  rad 
farebných diapozitívov z kultúrno-spolo-
čenského diania v obci. Prostredníctvom 
diapozitívov sa zoznámili aj s niekoľkými 
družobnými Poliankami. V programe prí-
jemného nedeľného odpoludnia nechý-
bala ani spoločná beseda a občerstvenie.

(ŽKP č. 11/1984)

* * * * *

DVADSAŤ 
DARCOV KRVI 

z našej obce sa zúčastnilo 13. nov. t. r. 
bezplatného odberu krvi. Dobrovoľnými 
darvami boli: Ladislav Juhás, Marián 
Horňák, Stanislav Kováč, Stanislav Sto-
lárik, Agnesa Stoláriková, Alexander 
Szimko, František Kondžel, Ladislav 
Labanský, Karol Dzugas, Peter Kover, 
Bartolomej Béreš, Peter Čigáš, Ondrej 
Lengyel, Zdeno Hušek, Mária Dancáko-
vá (č. d. 1), Ladislav Horváth ml., Peter 
Mrázko, Ladislav Peko, Rafael Horváth 
a František Čislák.

 Na posedení po odbere sa prihovorila 
prítomná MUDr. Jurášková, ktorá vyslo-
vila úprimné poďakovanie všetkým dar-
com za šľachetný ľudský čin. Potešujúce 
by bolo, keby sa organizovaných odberov 
zúčastňoval aspoň takýto počet darcov. 
Najbližší odber krvi bude ZO ČSČK 
organizovať v jarných mesiacoch 1985. 

(ŽKP č. 12/1984)

Zľava: František Horváth, Mária Dancáková, Mária Mrázková, Irena Hakeová, 
Mária Peková, Margita Peková, Mária Juhásová. Na zábere chýba zakladajúca 
členka speváckej skupiny Poliančanka Regína Peková.     Foto: K.Dzugas



Nielen trať, ale aj celé podujatie III. ročníka Košickopolianskej 
desiatky bolo vynovené. Vďaka finančnej dotácií Ministerstva 
financií Slovenskej republiky na základe žiadosti obce Košická 
polianka boli poskytnuté účelové prostriedky v o výške 2700 € 
na čiastočnú úhradu výdavkov akcie III. ročník Košickopolian-
skej desiatky. Pred samotným štartom detských pretekov medzi 
deti v našej obci zavítali animároky a maskoti Máša a Medveď, 
ktorí roztancovali a rozveselili nielen deti pred štartom, ale aj 
ich rodičov a ostatných návštevníkov.

Trať 3. ročníka sa o  máličko zmenila. A  treba povedať, 
že k lepšiemu. Jej štart a cieľ bol tentokrát situovaný pri KD 
na Strednej ulici (predtým na Školskej). Tým sa vylúčila istá 
stiesnenosť spôsobená pozdĺžnym delením profilu cesty na dve 
časti, kedy si bežci i  diváci a  časomerači značne prekážali. 
Celú trať 3. ročníka si môžete pozrieť na mapke na poslednej 
strane. Nielen pozrieť: aj kedykoľvek cez rok si na ňu vybeh-
núť a trénovať na ďalší ročník. V ďalších rokoch by už nemalo 
dôjsť k zmene priebehu trate. KP10 sa nám už vyprofilovala. 
Uskutočňuje sa podľa pravidel Slovenského atletického zväzu 
a jej limit účasti je 150. T. r. ich bolo 144 (99 mužov a 45 žien) 
v 10 vekových kategóriách.

Medzi súťažiacimi dominovali aj tentokrát bežci z  Košíc 
a Košického kraja. Ale prišlo k nám aj niekoľko bežcov z iných 
kútov Slovenska. Veľmi potešujúcou je pre nás skutočnosť, 
že v tomto ročníku mala naša obec svoje zastúpenie v hlavných 
vekových kategóriách. Veľmi radi ich uvedieme aj s dosiahnu-
tým poradím. Vo formujúcom sa tíme Košickej Polianky boli 

Za nami je už aj tretí ročník bežeckých pretekov Ko-
šickopolianska desiatka (KP10). Konala sa v ustálenom 
termíne tri týždne po  MMM v  Košiciach. Trať mala 
priebeh ulicami Košickej Polianky a štátnou cestou – spoj-
nicou so susednými Sadmi nad Torysou. Pár metrov pred 
mostíkom ponad potok, ktorý tvorí hranicu košickopolian-
skeho a bysterského katastra, je otočka. Iste neušla vašej 
pozornosti cestujúc do Košíc alebo späť domov z mesta. 
Celá trasa s dĺžkou 10 km vedie výlučne naším chotárom 
a názov KP10 platí doslovne.

Š POR T

a trať úspešne zdolali: Viktor Šimco (3. miesto), Veronika Tomče-
jová (12. miesto), Silvia Caková (16. miesto), Melánia Hakeová 
(20. miesto), Štefan Makariv (31. miesto). Druhé neformálne 
družstvo Košickej Polianky tvorili dvaja záhradkári – Andrej 
Pudelský a Peter Barták, ktorí sa v kategórii mužov 40–49 rokov 
umiestnili na 8. a 13. mieste. Na trať KP10 si vybehol aj náš 
Daniel Lengyel, iniciátor tohoto športového podujatia. Až tohto 
roku sa mu podarilo skĺbiť povinnosti organizátora i bežca Pro-
-body teamu Košice. „Je veľmi náročné naraz organizovať preteky 
a bežať. Od  samotného štartu som pociťoval tlak okolia na moju 
osobu“ – zmienil sa nám Dano. „Nedokázal som udržať stabilné 
tempo, aké som si predstavoval, že budem bežať. Mal som zviazané 
nohy a bežalo sa mi ako keby mi niekto naložil na chrbát 50 kilové 
závažia.“ Prezrádzame, že  napriek tomu sa Dano umiestnil 
vo svojej kategórii na peknom 9. mieste. „Ale aj popri behu som 
videl našich ľudí na jednotlivých úsekoch, ako zvládajú svoje úlohy 
a bol som nadmieru spokojný. Preto hodnotím celé preteky na 1*.“

Post hlavného rozhodcu a štartujúceho opätovne bravúrne 
zvládol skúsený Peter Buc. Mal čo robiť, lebo hlavným pretekom 
predchádzali hodinu pred poludním rozbehy početných kategó-
rií detí. Začínali najmenšie detičky do štyroch rokov bežiace 

KP10 košickopoliaNska
desiatka
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Š POR T
na 30-metrovej trati s jedným zo svojich rodičov. Táto kategória bola novinkou ročníka. 
Po nich štartovali deti od 5 do 7 rokov (trať 70 m), po nich deti od 8 do 11 rokov 
(300 m) a detské kategórie uzatvárali mladí bežci od 12 do 15 rokov (800 m). Okrem 
najmladšej kategórie boli všetky ostatné detské kategórie ešte delené na dievčenské 
a chlapčenské. Vzťah k športu a súťaživosti treba pestovať od najútlejšieho veku. Je 
to príležitosť pre všetky detí a školákov z našej obce, nie najmä pre synov a dcéry 
cezpoľných bežcov z hlavných pretekov. Juniori a juniorky (16- až 19-roční) už bežali 
na 10-kilometrovej trati spolu s ostatnými „dospeláckymi“ kategóriami. Ich štart bol 
popoludní o 13.00 hodine. Bežci si od rána pochvaľovali nie iba dobrú organizáciu 
pretekov. Tešili sa aj priaznivému jesennému počasiu babieho leta. Súčasťou prvých 
dvoch ročníkov KP10 bol popoludňajší dážď, v ktorom zakaždým zmokli bežci hlav-
ných pretekov a s nimi aj časomerači a usporiadatelia. Nadmieru spokojný bol aj sám 
hlavný rozhodca, lebo okrem skvele fungujúcej organizácie pretekov veľmi priaznivo 
„zafungovalo“ aj počasie. „Do tretice všetko najlepšie“ – potešil sa hlavný rozhodca, keď 
sme spomenuli aktuálne počasie. „Konečne sme sa dočkali toho, že sa k organizátorom KP10 

konečne pridalo aj počasie !“ – dodal než 
odbehol na štart.

Výsledky KP10 vo všetkých kategó-
riách sú na  internetovej stránke beh.sk. 
Súťažiaci na prvých troch miestach získali 
poháre víťazov a  každý zaregistrovaný 
bežec získal aj cennú medailu s  logom 
pretekov. Po vyhlásení výsledkov všetkých 
kategórií hlavných pretekov potešili všet-
kých svojím spevom žienky Poľančanky. 
V krásnych krojoch žali úspech u bežcoch 
aj ostatných prítomných v  sále. Po  ich 
vystúpení sa o  skvelú zábavu postarala 
skupina Sokoly s  Tomášom Oravcom 
a  sólistkou Mariannou Železnou. Záver 
patril tombole, v ktorej sa cenám od obce 
a mnohých sponzorov potešili štyri de-
siatky výhercov.

KP10 košickopoliaNska
desiatka

FAŠIANGOVÝ 
PLES

FAŠIANGOVÝ 
PLES 

obce Košická Polianka sa uskutoční 
15. februára 2020 

s pestrým programom, výbornou hudbou, 
chutným jedlom 

a pri vstupnom 30 € na osobu

Za  úspechom 3. ročníka KP10 je 
množstvo práce mnohých ľudí v  tíme 
usporiadateľov. Uznanie všetkých súťa-
žiacich bežcov i diváckej verejnosti patrí 
starostke obce Marte Petrilovej, poslan-
cov obecného zastupiteľstva, sponzorom, 
dobrovoľníkom, domácim i  cezpoľným 
hasičom. V  nie poslednom rade aj zú-
častneným bežcom, osobitne domácim, 
ktorí svojou účasťou „prelomili dvojroč-
né mlčanie“. Podujatie bolo na vysokej 
športovej a  spoločenskej úrovni. Vďaka 
tomu sa preteky dostávajú do  povedo-
mia širokej verejnosti Košíc a okolia, ale 
i Slovenska. Takto zviditelňujeme našu 
agilnú obec na  mape Košického kraja 
i Slovenska.   Karol Dzugas


