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Z obsahu

Pre lepšiu informovanosť sa pokúsime 
chronologicky uviesť postup realizácie 
nájomných bytov v Poľove. Na zákla-
de rozhodnutia poslancov MZ, ktorí dňa 
27. marca 2008 uznesením č. 110 schválili 
doplniť a rozšíriť zónu č. 2 lokalita Stud-
ne - na zónu IBV (individuálna bytová vý-
stavba) a obytnú zástavbu maximálne 
do 4. nadzemného poschodia. Útvarom 
hlavného architekta a dotknutými inšti-
túciami nám táto zóna bola schválená. 
Na verejnom zhromaždení 17. septembra 
2008 sme o tejto skutočnosti občanov in-
formovali. Prítomní Poľovčania vyslovili 
všeobecnú spokojnosť. Robili sme všetky 
kroky k tomu, aby občania priebežne mali 
informácie o tomto zámere a aby sme vy-
týčený cieľ postupne plnili. O dva roky 
neskôr na verejnom zhromaždení dňa 
28. júna 2010 sme občanov už podrob-
nejšie informovali, ako cieľ – nájomné 
byty – postupne papierovo „doťahuje-
me“. Spustili sme aj prieskum, či je medzi 
mladými záujem o takéto nájomné byty, 
ktoré mimochodom v okolitých obciach 
už existovali a boli žiadané. Podotýkame, 

nie sú to žiadne sociálne byty, budú to 
byty, ktoré bude vlastniť mestská časť a 
nájomcovia si ich postupne budú splácať 
formou nájomného. Po vyplatení posled-
nej splátky nájomného sa byt prevedie 
do súkromného vlastníctva nájomcov. 
Bytovky nebudú rušivo osadené medzi 
rodinnými domami. K dispozícii budú aj 
parkovacie miesta, oddychová zóna, ih-
risko a šmýkalky pre deti. Mladí sú tvoriví, 
čo vítame a nebránili sa tomu, keď padol 
návrh na postavenie 1-2 altánkov, ktoré 
by umožnili v prírode pod lesom stráviť 
pekné chvíle s rodinami a priateľmi napr. 
pri nejakej grilovačke. 

Poďme ďalej. V roku 2011 mestská 
časť pod gestorom - Mestom Košice - 
v združených investíciách spracovala Ur-
banistickú štúdiu na bytové domy. V tejto 
lokalite je možné postaviť nielen viacero 
nájomných bytov, ale aj rodinných domov. 
Treba si však uvedomiť, že ak nepôjde 
výstavba bytov, nebudú sa môcť stavať 
ani rodinné domy. Prívod vysokého na-
pätia a trafostanica nie je len pre výstav-
bu nájomných bytov, ale aj pre budúce 

V Poľovských ozvenách č. 2/2011 sme vám, milí čitatelia, v článku „Ako pripra-
vujeme nájomné byty“ popísali, čo všetko je k zrealizovaniu takého diela nut-
né uskutočniť. Každý pragmaticky rozmýšľajúci človek vie, že každá investícia 
do novej infraštruktúry prinesie nové možnosti a vyrieši doteraz obtiažne, pri 
dnešnej finančnej situácii až neriešiteľné veci. Z dotácií sa vybuduje infraštruk-
túra, cesty, rigoly. Mladým ľuďom by sme mohli poskytnúť bývanie, čo by mohlo 
prilákať aj ďalších mladých z Košíc späť do rodnej obce.

Najväčším problémom je: 
dohodnúť sa

Každá investícia do novej infraštruktúry prinesie nové možnosti. Aj v Poľove.

dokončenie na strane 2

Bez ohľadu na to, ako bude postupovať 
elektrifikácia južnej časti Poľova, ktorá bola 
v našej mestskej časti spúšťačom emotív-
nych výlevov medzi odporcami výstavby 
obecných nájomných bytov a čakateľmi 
na ne, si dovolím tvrdiť, že ak k inštalácii 
štvrtého napájacieho bodu nedôjde, tak 
bude obec vystavená kolapsu elektrických 
rozvodov už v najbližších rokoch. Mno-
hí z vás si už dozaista všimli, že hlavne 
žiarovky sa stali vaším častým nákupným 
artiklom. Že elektrické spotrebiče vydržia 
čoraz kratšiu dobu. Novodobé spotrebiče 
sú stavané na nepomerne menšie výkyvy 
napätí v rozvodnej sieti ako staršie, kedy 
bolo potrebné myslieť aj na dosť veľkú 
nestabilitu sietí. Takže sa úmyselne predi-
menzovávali.

Za posledných štyridsať – päťdesiat 
rokov pribudlo v dedine vari 100 – 120 no-
vých rodinných domov a prakticky každé 
obydlie prešlo rekonštrukciou. Namiesto 
klasickej žiarovky v každej izbe a tele-
vízora sú inštalované spotrebiče s 10-ná-
sobnou spotrebou. Sú tu výkonné práčky, 
ohrievače, klímy či sušičky.

V neposlednom rade k tomu prispieva-
jú aj firmy so strojmi, zváračkami, atď... Pri 
svojej činnosti musím občas premeriavať 
aj napätie v sieti. Za tie roky pozorujem 
neustále pokles meraných hodnôt. Ak aj 
máme nárok na kvalitných 230 V, často 
nameriam napätie aj o 20 % nižšie. Naj-
horšie je to v špičkách. Tam sa potom 
bežne stáva, že z nabíjačky autobatérie 
sa stávajú „vybíjačky“.

Napätie v napätí
Poznámka

dokončenie na strane 2
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Blíži sa 765. výročie prvej písomnej 
zmienky o Poľove, ktoré chceme dôstojne 
osláviť v septembri. Súčasťou osláv bude 
vystúpenie populárnej všade na východe 
žiadanej skupiny Ondreja Kandráča. Uvá-
dzať do života budeme knihu Poľovské 
poviedky, v ktorej sú zachytené a literárne 
spracované príbehy z Poľova. Vyrozprá-
vali ich najstarší občania Poľova, ktorí si 
ešte pamätajú dávne udalosti, alebo im 
ich vyrozprávali ich rodičia či starí rodičia. 
Poviedky literárne spracovali redaktori 
z literárnej spoločnosti „Pravé orechové“. 
Veríme, že Poľovčania budú hrdí na svo-
ju históriu a získajú dobrý pocit, že si naši 
predkovia žili v relatívnom pokoji, ústre-
tovosti a spolupatričnosti. Na rozdiel od 
dnešnej doby, v ktorej okrem ekonomickej 
krízy ide aj o krízu ľudskosti. 

Oslávime výročie Poľova
Pripravujeme

Na Mestskej polícii – stanica 
Šaca, pod ktorú patrí aj Poľov, 
došlo k zmene vo vedení. Ing. 
Vladimíra Šolca vystriedal na 
poste veliteľa Ing. Jozef Dudra 
(na obrázku). Pán Dudra pracuje 
v Mestskej polícii v Košiciach na 
odbore výkonu služby od roku 
1994. Postupne prešiel pozícia-
mi PVS - priamy výkon služby, 
koordinátor a veliteľ stanice. 
Doposiaľ pôsobil na staniciach 
MsP Juh, MsP Stred, MsP KVP 
a naposledy MsP Nad jazerom. 
Veríme, že ako nový veliteľ aj 
pre našu mestskú časť sa rých-
lo „aklimatizuje“ a budeme na-
vzájom aktívne spolupracovať. 

Zároveň ďakujeme Ing. Vladimírovi 
Šolcovi za profesionálny a ľudský prístup 
k riešeniu problémov a na novom praco-

visku (tiež v pozícii veliteľa) MsP - stanica 
Západ mu prajeme všetko dobré. 

mb

Nový veliteľ MsP

rodinné domy a celú investíciu zafinan-
cuje Východoslovenská distribučná, a.s. 
Košice a my z kasy našej mestskej časti 
nedáme ani 1 €! Naše finančné zdroje sú 
minimálne a projekty na tento účel nie sú 
vyhlásené. Na infraštruktúru pri výstavbe 
nájomných domov nám bude pridelená 
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Z vlastných 
zdrojov by sme takú vysokú investíciu 
neutiahli. Tým chcem povedať, že vlast-
níci priľahlých parciel „ak sa dohodnú“, 
budú mať k dispozícií stavebné parcely 
aj s infraštruktúrou. Veľmi ma mrzí, že 
najväčším problémom pre Poľovčanov je: 
dohodnúť sa! 

Milí Poľovčania, všetky trasy predĺže-
nia a napojenia sa na inžinierske siete 
stanovujú správcovia sietí. Trasu vyso-
kého napätia a umiestnenie trafostanice 
určila Východoslovenská energetika a.s., 
Košice, aby bola umiestnená čo najop-
timálnejšie z pohľadu budúcich širších 
vzťahov územia, a aby bol energiou zo-
kruhovaný celý Poľov. Tým by už nebol 
problém s napätím, ako to mávame do-
teraz. Na príklade uvediem, že za 40 ro-
kov pre Poľov slúžia 3 trafostanice, ale 

za tých 40 rokov nám pribudlo cca 120 
nových rodinných domov. Sme radi, že sa 
Poľov rozrastá, ale tým, že rastie, sa mu-
sia vytvárať aj možnosti a to tiež novou 
výstavbou VN pripojenia a novej trafosta-
nice. Poniektorí občania sa pasujú do 
pozície znalcov, a chceli by určovať - či 
touto trasou, či tamtou trasou, či v takej 
výške má byť VN prípojka, prečo nemô-
že byť trafostanica tu či tam. Mestská 
časť už nebude v pozícii terča, a preto 
sme podali návrh Stavebnému úradu na 
stiahnutie pôvodnej navrhnutej trasy VN, 
aj keď rozhodnutie nadobudlo po odvo-
lacom konaní právoplatnosť a Obvodný 
úrad Košice rozhodnutie odobril. Novú 
trasu stanovili experti z Východosloven-
skej energetiky a.s., Košice. Aktuálne sa 
pripravujú všetky podklady pre vydanie 
územného rozhodnutia na novú trasu vy-
sokého napätia. 

Týmto dávame prísľub záujemcom 
o byt, že urobíme všetko pre to, aby sa 
výstavba bytov spustila aj napriek úpornej 
snahe „hŕstky dobrosrdečných ľudí“ tento 
proces smerujúci k výstavbe nájomných 
bytov zastaviť. 

Mgr. Mária Birošová, starostka

Najväčším problémom je: 
dohodnúť sa

Vzdušné vedenie v obci je, zdá sa, už 
na hranici výkonu. Napätie na koncoch vet-
ví je už povážlivé a odchádzajú nielen body 
verejného osvetlenia, ale aj elektrické rúry, 
chladničky a žehličky, ktoré sú vystavované 
vyšším prúdom v dôsledku nižšieho napä-
tia. Jednoducho Ohmov zákon nepustí.

V blízkej budúcnosti bude musieť Vý-
chodoslovenská energetika pristúpiť k in-
štalácii a zokruhovaniu minimálne jedného 
transformátora. My, zákazníci, ich k tomu 
budeme tlačiť. Za svoje peniaze budeme 
požadovať kvalitné napätie 230 či 400 V 
a kvalitné zemnenie. 

Z elektriky sa stal tovar. Tiež by sme 
sa neuspokojili v obchode za viac peňazí 
s pripečeným chlebom.

Jaroslav FICERI
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Napätie v napätí



3 zo života Poľova

Počasie nám tohto roku ukazuje všet-
ky svoje tváre. Od záľahy snehu po ex-
trémne vysoké teploty. V utorok 4. júna 
sa nad Poľovom odrazu zatmelo. Búrko-
vé mraky neveštili nič dobré. A potom sa 
spustil prudký lejak. Voda, ktorú premo-
čená pôda ani kanály nevládali absorbo-
vať, sa začala valiť dole dedinou. Potôči-
ky si samy nachádzali cestu, spájali sa, 
čo sa prejavilo predovšetkým na dolnom 
konci, najmä na Sadovníckej a strednej 
časti Poľovskej ulice. Ako voda rýchlo 
prišla, tak rýchlo odišla. Pozrite si foto-
grafiu, ako sa voda liala ulicou po prietrži 
mračien.

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Poľov sú do konca roka naplá-
nované takto:

30. septembra 2013 ●
17. decembra 2013 ● .

Zasadnutia MZ zvoláva starosta a MČ vždy po mestskom zastupiteľstve. Starosta 
na nich podáva informácie aj z rokovania mesta. V prípade naliehavej potreby staros-
ta zvoláva mimoriadne rokovanie.

Termíny zasadnutia miestneho zastupiteľstva

11. - 18. júla 2013
8. - 15. augusta 2013
5. - 12. septembra.2013
3. - 10. októbra .2013
31. októbra - 7. novembra
28. novembra - 5. decembra

Celoročné upratovanie 
veľkokapacitnými kontajnermi 

Krv je najvzácnejšia te-
kutina na svete a nedá 
sa ničím nahradiť. Až 

keď ju sami, alebo naši naj-
bližší naliehavo potrebujú, 
zistíme, aká je vzácna. Pre-
to sa v našej mestskej časti 
snažíme darcov motivovať 

aj tým, že mobilná „transfúz-
ka“ príde k nám do Poľova. 
V pondelok 24. júna k nám 
prišla po 25. krát! To je už čo 
povedať. Oslovujeme aj prvo-
darcov. Pracovníci Národnej 
transfúznej služby sa s mobil-
nou odberovou jednotkou radi 

vracajú do Poľova. Jednak, 
že máme vytvorené výborné 
podmienky na odbery, a tiež 
pravidelných darcov. A tým sa 
chceme poďakovať a zároveň 
ich aj poprosiť, aby v tom vy-
trvali. Veď medzi nimi sa na-
chádza aj držiteľ diamantovej 

Jánskeho plakety Miroslav Ja-
nitor, ktorá sa mužom udeľuje 
za 80 a viac bezpríspevkových 
odberov (ženám za 60 a viac). 
Veríme, že ho viacerí budú 
nasledovať. Každému hrdinovi 
ľudskosti ďakujeme.

mb

Prietrž mračien

Jubilejná Poľovská kvapka

Do jubilejnej 25. Poľovskej kvapky sa zapojili aj pravidelní darcovia krvi 
Marcel Výrostko (vpredu) a Peter Nemec.

Lenke Piroškovej ani Jozefovi Baloghovi ihla neprekáža. Hreje ich po-
cit, že svojou krvou niekomu zachránia zdravie, či dokonca život. 
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Balog Ondrej z Poľovskej
Bernátová Alžbeta zo Sadovníckej
Ferencová Mária zo Sklepárskej
Horváthová Magdaléna z Kovaľskej
Janitor Rudolf z Poľovskej
Karafová Elena z Pažitnej
Krištof Vincent z Kovaľskej
Krištofová Viktória z Kovaľskej
Múdry Stanislav z Kovaľskej
Nemcová Helena z Pažitnej
Nemcová Mária zo Sklepárskej
Nemec Ladislav z Ulice Ku Gardu
Puzderová Margita zo Sklepárskej
Sabolová Margita z Kovaľskej
Szilágyiová Agnesa z Kovaľskej
Verešpejová Magdaléna z Kovaľskej
Výrostková Terézia z Poľovskej

Dragun Imrich z Pažitnej
Ficeri Imrich z Ulice Ku Gardu
Ficery Ladislav z Pažitnej 
Freitová Margita z Pažitnej
Fusszeková Jolana z Kovaľskej
Horváth Ondrej z Kovaľskej
Karafová Margita z Pažitnej
Liptáková Marta z Poľovskej
Mitriková Mária z Poľovskej
Múdra Jolana z Poľovskej
Múdra Magdaléna z Kovaľskej
Nemec Imrich zo Sklepárskej

Nemec Ján z Pažitnej
Nemec Štefan z Doliny
Sabolová Jolana z Pažitnej
Šmikalová Margita z Poľovskej
Výrostková Marta zo Sklepárskej
Vyšnický Imrichz Kovaľskej

Bradová Mária z Doliny
Karafa Štefan z Pažitnej
Mitrik Pavol z Poľovskej
Múdry Štefan z Poľovskej
Nemcová Marta zo Sadovníckej
Nemcová Viera z Doliny
Nemec Michal z Pažitnej
Pačai Michal z Kovaľskej
Pirošková Mária z Poľovskej
Vargovčíková Terézia zo Sklepárskej

Baloghová Agnesa zo Sadovníckej
Birošová Agnesa z Kovaľskej
Dunaiová Veronika z Poľovskej
Freit Otto z Pažitnej
Krištof Juraj zo Sklepárskej
Mrázová Mária z Pažitnej
Múdry Imrich z Pažitnej
Piroško Ján zo Sadovníckej
Vargovčík Juraj z Pažitnej

Lacková Mária z Kovaľskej

Bernátová Elena z Kovaľskej

Dragunová Mária z Poľovskej

Nemcová Anna z Doliny

Piroško Kiráľ Vincent z Kovaľskej

Najstarší občania
Liptáková Margita z Kovaľskej
Muránska Regina z Poľovskej

Všetkým srdečne blahoželáme!

Naši jubilanti v roku 2013
V tomto roku oslavujú svoje životné jubileum títo naši spoluobčania:

Čo všetko sa u nás v škôlke za celý rok udia-
lo? Mali sme K-a-a-a-a-rneval, boli sme na exkur-
zii v Planetáriu, navštívili sme Bábkové divadlo, do 
1. ročníka základnej školy si rodičia zapísali 10 detí. 
Jarne sme sa prebúdzali – Mamka, ocko poďte sa 
hrať, Deň Zeme sme absolvovali v Kosite - a budeme 
separovať! Našu škôlku navštívili mestskí policajti – 
to bola akcia! Mliečne produkty sme ochutnali po 
krásnom programe ku Dňu matiek. Absolvovali sme 
Challange day - Pohybom k športu, MDD - a Štátne 
divadlo pri rozprávke Spiaca krásavica. Navštívili 
sme poľovskú jazdiareň, keďže máme radi koníky. 
S prípravkou sa rozlúčime na opekačke.

V škôlke 
je veselo
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Uplynulý ročník futbalových súťaží sa 
skončil a tak nastal čas na vyhodnotenie. 
Sezónu sme začali už ako nové občianske 
združenie pod názvom „Združenie kul-
túrnych a športových oddielov Poľov“, 
v skratke ZKŠ Poľov. To prinieslo potrebu 
vybavenia nových re-
gistračných preukazov 
a dalších záležitostí, 
čo nebolo ľahké, preto-
že dnes futbalový zväz 
nepomáha amatérske-
mu futbalu, ale už ho 
len riadi. Či dobrým 
smerom, to sa ukáže 
časom. Ale úlohy, ktoré 
dáva klubom ako pod-
mienku štartu v novej 
sezóne, budú len ťažko 
plniť. 

Začiatok sezóny bol 
trochu rozpačitý, odišlo 
nám niekoľko hráčov, 
ktorých sme nahradili 
novými, ešte neskúse-
nými. To sa prejavilo 
aj na výsledkoch, predsa len traja-štyria 
hráči získavali prvé skúsenosti s veľkým 
futbalom. Ale už v druhej polovici jesennej 
časti sa mužstvo solídne zohralo a zlepšo-
valo sa od zápasu k zápasu, aj keď výsled-
kovo to ešte nebolo ono. No už v prvom 

jarnom zápase sme dokázali zdolať Košic-
kú Belú na jej horúcej pôde a dostali sme 
sa na víťaznú vlnu. To nás vynieslo až do 
možnosti zabojovať o prvé priečky. Hlav-
ne keď sme dvakrát dokázali poraziť lídra 
tabuľky Benecol a len „zlou konšteláciou 

hviezd“ sme si neodniesli tri body z ihriska 
druhého mužstva tabuľky Sokoľa, aj keď 
na ihrisku sme vyhrali 3:2. Bohužiaľ, zá-
ver sezóny nás vrátil naspäť na zem, prišli 
zranenia, pracovné povinnosti a tak úzky 
káder nedokázal pokračovať v dobrých 

výsledkoch. Šancu dostali hráči, ktorí ne-
hrávali pravidelne a chytili sa jej veľmi dob-
re. Hra mužstva bola na dobrej úrovni, no 
bohužiaľ na výsledkoch sa prejavil nedo-
statok hráčov. Veď v posledných štyroch 
zápasoch nastúpilo len 10 hráčov a v tom 

poslednom po ďalšom 
zranení a červenej 
karte ich ostalo osem. 
Je to škoda, pretože 
za prvým mužstvom 
sme zaostali len o 7 
bodov a celkove sme 
boli tretí. Ale na dru-
hej strane táto ťažká 
situácia spojila muž-
stvo, ktoré príkladne 
bojovalo o svoju česť 
a za svoje výkony sa 
vôbec nemusí hanbiť. 

Ukázalo sa, že je 
na čom budovať, muž-
stvo má svojich ťahú-
ňov a ďalší sa svojimi 
výkonmi k nim pridali. 
Len škoda niektorých 

šikovných hráčov, ktorých futbal akosi pre-
stal baviť. Budeme musieť káder doplniť 
o dvoch-troch nových hráčov, ktorí budú 
ochotní nedeľu čo nedeľu bojovať o dobré 
meno našej mestskej časti. 

Slavomír Albrecht

V závere výsledky ovplyvnil nedostatok hráčov
Skončila sa ďalšia futbalová sezóna

Základná škola v Poľo-
ve je jedinečnou medzi 
košickými školami, keď 

už 3. rok obhajuje prvenstvo 
v prospechu ako najlepšia 
škola v meste a má popredné 
miesto na Slovensku. V tejto 
jedinej štátnej škole rodinné-

ho typu s najmodernejšími 
formami a metódami vzdelá-
vania má každý žiak svoj počí-
tač, ktorý na hodinách využí-
va, môže navštevovať priamo 
v škole hodiny klavíru, taneč-
nej, výtvarnej a inej činnosti. 
Naši žiaci skvelo reprezentu-

jú školu v rôznych súťažiach. 
V zbere druhotných surovín 
vyhrávajú. Máloktorá škola sa 
môže pochváliť takým množ-
stvom mimoškolských aktivít 
ako tá naša. Napriek tomu, 
že je malá, počas školského 
roku prekvapí viacerými kul-

túrnymi programami. V tomto 
školskom roku sa žiaci úspeš-
ne prezentovali muzikálom, 
ktorý sa každému páčil. Aké 
prekvapenia v nasledujúcich 
rokoch sa na škole pripravu-
jú, uvidia všetci, ktorí sa stanú 
členmi našej školskej rodiny.

Naša Poľovská superškola
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6juniáles

Koniec júna je pre nás, Poľovčanov, 
mesiacom, kedy sa uvoľnia deti - aj ško-
lopovinné, pretože už známky budú mať 
zakrúžkované, t.j. „v suchu“ a uvoľnia sa 
aj rodičia. K uvoľneniu prispievame kaž-
doročne aj my, organizátori Juniálesu. 
V rámci neho usporadúvame aj Poľovský 
mini maratón, nad ktorým záštitu každý 
rok preberá náš Ferko Višnický, dvojná-
sobný víťaz MMM. Čo všetko Poľovčania, 
malí i veľkí tento rok mohli okúsiť, na Ju-
niálese, vidno na našich záberoch. Mali 
sme skákací hrad, velikánsku šmýkačku, 
až zo Žiliny k nám došlo Divadlo na hoj-
dačke. Žiaci a aj muži si prišli na svoje, 
keď odohrali futbalové zápasy. Žiaci z niž-
ného konca zvíťazili nad vyšným koncom 
a „starí páni“ vyhrali nad aktívnymi hráčmi. 
To bolo prekvapko! V konečnom dôsledku 
nešlo o víťazstvo, ale o dobrý pocit z krás-
neho dňa v športovom duchu. 

Deti dostali balíček sladkostí, rozdali 
sa diplomy aj medaily, ba aj počasie nám 
prialo a všetci sa už môžeme tešiť na 
prázdniny. Hurá!
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