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Milí priatelia, 

čas dovoleniek sa naplnil a poma-
lým krokom sa presúvame do ďal-
šieho ročného obdobia. Horúce 
letné dni vystrieda chladnejšie po-
časie a školákom sa čas plný rela-
xu a pohody zmení na čas štúdia a 
povinností. 

Hovorí sa, že jeseň je najvhodnej-
šia na premýšľanie. No a okrem 
iného prináša najkrajšie zmeny 
farieb v prírode ... 
Želáme Vám pokojné jesenné dni 
a školákom úspešný štart do nové-
ho školského roka. 

Dom nádeje pred opravou Dom nádeje po oprave 

Vážení spoluobčania, samospráva v činnosti nezaháľa, 

za posledné obdobie sa v našej Mestskej časti toho udialo 

neúrekom. Najúspešnejšou udalosťou bol Deň Poľova, ktoré-

mu v tomto čísle venujeme špeciálnu prílohu. Uskutočnil sa 

18. ročník púte do Levoče, dvakrát sme sa boli kúpať 

v Maďarsku a leto sme zavŕšili akciou na ihrisku pod názvom 

Zamávajme prázdninám.  

V letných mesiacoch prebehla oprava Domu nádeje 

(podhľady a oplechovanie v strešnej časti budovy), na verej-

nom osvetlení sa uskutočnila prvá etapa výmeny žiaroviek za 

LEDkové.  

V najbližšej dobe plánujeme zrealizovať doplnenie 

detského parku Lienka (v rámci darovacej zmluvy od VSDS) 

a na cintoríne položiť zámkovú dlažbu k urnovej stene. Začnú 

aj práce na príprave zimného klziska v areáli futbalového ihris-

ka a podnikneme prvé kroky v prieskume možností realizácie 

chodníka na Poľovskej ul. od Domu nádeje po kostol. 

18. októbra sa uskutoční popoludnie pre seniorov 

a 21. novembra naši speváci a hudobníci chystajú 6. ročník 

koncertu Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte. 

V decembri by sme radi spoločne zapálili prvú sviecu na ad-

ventnom venci v parku a medzi naše deti zavíta aj Mikuláš. 

Miestne zastupiteľstvo najbližšie zasadne 5. októbra  

a ďalšie vydanie Poľovčana Vám doručíme pred Vianocami 18.  

decembra.  

Oprava na Dome nádeje 

-rr- 

www.mcpolov.sk 

 

Trvalky budú špirá-

lu zdobiť do jari, na 

jar ju vysadíme by-

linkami. 

Park ozvláštnila  

bylinková špirála 

Máme novú webovú stránku 

Nové mailové kontakty: 
starosta@mcpolov.sk  
referent1@mcpolov.sk  
referent2@mcpolov.sk 
referent3@mcpolov.sk 

Ladislav Brada, starosta 

mailto:mcpolov@netkosice.sk
mailto:mcpolov@netkosice.sk
mailto:mcpolov@netkosice.sk
mailto:mcpolov@netkosice.sk
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Blíži sa sviatok sv. Michala, patróna Poľova 
V našej MČ sa už všetci pripravujeme na tradičnú cirkevnú slávnosť sv. Michala. Je to chrámový sviatok, ale má 
i význam pre celú obec a jej spoločenstvo, a to nielen pre dávny historický zvyk. Prinášame preto niekoľko uži-

točných údajov, ktoré nám poskytol  farský 
úrad v zastúpení Mons. Antona Konečného ako 
dočasného zástupcu farnosti.  

Prázdniny skončili. Zvoní! 
Po horúcich letných prázdninách si žiaci a študenti opäť sadli do školských lavíc. Oddycho-
vali nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Tentoraz nás v ankete zaujímalo, ako si počas prázdnin 
oddýchli naše pani učiteľky z Poľova a či v novom školskom roku pre svojich žiakov chystajú 
nejaké inovácie alebo ostanú pri svojich overených spôsoboch výučby a výchovy.  

Milí Poľovčania, 

pozývame Vás prežiť duchovnú prípravu pred 

odpustovou slávnosťou počas celého týždňa  

i na samotnú odpustovú slávnosť v nedeľu 27.9. o 10.30.  

Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej sv. omše bude  

dp. dekan Michal Tkáč, farár v Šaci. 

Zároveň pripomíname, že každý piatok bude omša pre deti. Pozý-

vame všetky deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov. 

 
Eliška Balogová 

„Počas prázdnin som svoj voľný čas naplno 
venovala oddychu. Keďže bolo leto naozaj 
horúce, využila som kúpalisko v Maďarsku 
a tiež predĺžený víkend na Zemplínskej 
Šírave. Myslím, že aj týmto spôsobom som 
načerpala energiu do nového školského 
roka. V škole sme privítali nových prvákov, 
medzi nimi aj dvoch žiakov z Číny, ktorým 
som triednou učiteľkou. Počas letného od-
dychu od školských lavíc som sa teda dô-
kladne pripravila a prichystala pre žiakov 
rôzne hry a aktivity, prostredníctvom kto-
rých si najprirodzenejšie zvyknú na školu 
a jej prostredie.“ 

Miriam Vyšnická 
„Leto som si spríjemnila kúpaním 
a chodievaním na výlety, kde som vyčerpa-
la starú energiu a zároveň naberala novú. 
Plánujem presadzovať interaktívnu formu 
výučby s prvkami zážitkového učenia. 
Chcem prepojiť tradičné metódy s moder-

nými. Budem 
teda čo najviac využívať nové pomôcky, 
ktoré sa deťom budú určite páčiť 
a obľúbia si ich. Teším sa na spoluprácu 
s mojou novou mladou kolegyňou, s ktorou 
využijeme spoločné skúsenosti a možno sa 
od nej naučím aj niečo nové.  Čaká nás 
veľká zmena, pretože máme nový Štátny 
vzdelávací program plný zmien. Bez zme-
ny však zostáva, že s deťmi pracujem vždy 
na 100%.“ 

Lenka Albrechtová 
„Tieto prázdniny som 

začala pracovne, no potom som si 
zaslúžene oddýchla na Slnečnom 
pobreží a taktiež na našom krásnom 
Liptove. Verím, že síl bude dostatok 
nielen  na prácu, ale aj na odoláva-
nie bacilom, o ktoré pri deťoch nikdy 
nie je núdza. Teším sa na nový  škol-
ský rok, na našich školákov aj nová-
čikov. Práca s deťmi je vždy rozma-
nitá a ani my nemôžeme zaostávať. 
Aj ja hľadám popri overených metó-
dach stále niečo nové a zaujímavé.“ 

                   Mária Kvetková 
„Tohto roku mám triedu Delfínikov. 
Preto ma počas prázdnin,  teda aj  
počas dovolenky i mimo nej, zaují-
malo všetko, čo sa týka tohto zvierat-
ka. V tomto školskom roku sa ob-
zvlášť teším na prváčikov. Pripravila 
som si pre nich staré osvedče-
né ,trikyʼ, ale samozrejme, chystám 
aj niekoľko nových metód zo vzdelá-
vania.“ 
 

Danielina anketa 

Mária Sámešová 
Môj oddych bol skôr aktívny, to znamená príroda, turisti-
ka, ale aj kultúrne pamiatky doma i v zahraničí. Letné 
voľno od školy znamená pre učiteľa naozaj zaslúžený a aj 
nutný oddych. Preto som ho aj ja využila na regeneráciu 
tela i duše. September je vždy namáhavý. Našťastie pri-
chádza po prázdninách, takže som na nával povinností 
dostatočne pripravená. Učiteľ by mal venovať  pozornosť 
inovatívnym metódam a formám výučby.  Deti potrebujú 
neustále niečo nové, zaujímavé a aktuálne. Preto sa sna-
žím byť kreatívna a vnášať do vyučovania vždy nové akti-
vity a úlohy.“ 
 

Den  Omš a Spoveď 

Pondelok  21. 9. 
Sv. Matú š , evanjelišta 18.00 od 17.30 

Utorok 22. 9. 
Sv. Piúš z Pietrelc iny 07.00   

Streda 23. 9. 18.00 od 17.30 

S tvrtok 24. 9. 07.00   

Piatok 25. 9. 18.00 od 17.30 

Sobota 26. 9. 
Sv. Kozma a Damia n 18.00 od 17.00 

Nedeľa 27. 9. 10.30   
-lg- 

-dh- 



Boli sme sa kúpať 

Pozývame Vás — príďte! 
 Október je mesiacom úcty k starším. Ide o  úctu k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 

nám žilo lepšie. Ide o úctu k naším rodičom a prarodičom, preto pri tejto príležitosti 
pozývame  všetkých seniorov na nedeľné posedenie do kultúrneho domu 18. 10. o 
15.00. 

 .V mesiaci november sa v Košiciach pravidelne koná Festival sakrálneho umenia, v 
rámci ktorého Spevácko-hudobný súbor Poľov organizuje koncert „Spievajte mu novú 
pieseň, nadšene mu hrajte“. Tento koncert sa uskutoční 21. 11. o 16.00. Po ňom večer 
o 20.00 bude v sále KD pre všetkých tanečná zábava pri príležitosti 15. výročia činnosti 
speváckeho zboru. Do tanca bude hrať skupina The Fathers.  

 V decembri samozrejme nebude chýbať  Štefanská zábava a nový rok  2016 privítame 
spoločne na pravej silvestrovskej párty.  
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Nová futbalová sezóna v plnom prúde 

Poľovčanky na night RUNe 
Štvrtého ročníka košického nočného behu 4.septembra sa zúčastnilo 1626 bežcov. 
Medzi nimi boli aj naše Poľovčanky: Ivanka Bradová, Zuzka Nemcová a Monika 

Šarišská. Ivana sa medzi svojimi rovesníčkami umiestnila na 3. mieste. Dievčatám k dosiahnutým 
výkonom srdečne blahoželáme a povzbudzujeme ich k ďalším športovým úspechom.  

D alš ie za pašy ješennej c ašti: 
20.9.2015 15:00 TJ Mladošť Kavec any—ZKS  Poľov 
27.09.2015 15:00 ZKS  Poľov—FK Koš icka  Bela 
04.10.2015 14:30 Sla via TU Koš ice—ZKS  Poľov 
11.10.2015 14:30 ZKS  Poľov—TJ Pokrok Zlata  Idka 
18.10.2015 14:00 ZKS  Poľov—FC Lokomotí va Koš ice B 
25.10.2015 10:30 FK Kra šna B—ZKS  Poľov 

Pred zac iatkom šezo ny ša 

c lenovia ZKS  Poľov štretli a 

zvolili ši nove ho predšedú. 

Stal ša ní m Lúka š  C onka. 

 „Do novej sezóny sme vstúpili 

s posilneným mužstvom, keďže 

náš futbalový tím doplnili na-

vrátilci: Ľubo Sapola, Peter 

Grác a Peter Kardoš . Takisto 

sme sa rozrástli o nováčikov 

Maroša Feliksa a Marek Ileni-

na. Obzvlášť nás teší, že rady 

nášho mužstva posilnila  aj 

mladá krv z Poľova: Kristián 

Krištof a Filip Cehľár. Naopak, 

odišiel od nás, na ročné hosťo-

vanie Filip Dubovský“ – hod-

notil šitúa ciú v múz štve novy  

predšeda ZKS  a tre ner Lúka š  

C onka.  

Sezo nú naš i fútbališti zac ali 

remí zovy m za pašom š CF 

Atletico Koš ice. Drúhy  za paš 

odohrali na horú cej po de 

Gyn ova, kde po túhom boji 

vyhrali 3:4. V treťom kole 

naš im hra c om za paš 

š nova c ikom SK Slo-

van B Roma Kecerovce cel-

kom nevyš iel podľa predšta v, 

keď v za vere za pašú inkašo-

vali go l, ktory  priniešol vy šle-

dok 2:2. Po troch kola ch je 

naš e múz štvo jedno z troch, 

ktore  ši ide pomaly – bez pre-

hry za švojí m cieľom š ambí -

cioú doštať 

ša na š pic -

kú tabúľky.  

 

Drz í me 

palce! 

 

Naša hudobná skupina LUVENUM 9.8.2015 
koncertovala v kostole v Nižnej Myšli 

-lg- 

-lg- 

-lg- 

-lg- 

Naši futbalisti na Športovom dni 
v Pereši 12.9.2015 získali vo 

futbalovom turnaji 3. miesto. 

Počas horúcich letných dní je príjemne tráviť čas pri 
vode. Jednodňové zájazdy na kúpaliská v Maďarsku 
sa stali obzvlášť populárnymi a preto sme ani my 
neváhali  a ponúkli možnosť prežiť letný deň na nie-
ktorých z nich.  
16. 7. sa uskutočnil zájazd do známeho termálneho 
kúpaliska v Tiszaujvárosi a 18. 8. sme záujemcami o 

letné ovlaženie v 
aquaparku v Nyí-
regyháze naplnili 
až dva autobusy.  
V prípade priaznivého počasia radi zorganizujeme pre 
Vás jednodňový pobyt na termálnom kúpalisku aj v 
týchto  mesiacoch.  



Osemnásta 

púť z Poľova 

do Levoče 
 V dňoch 2. - 5. júla t.r. sa usku-
točnil už 18. ročník Pešej púte Poľovča-
nov na Mariánsku horu v Levoči. Tradič-
nej aktivite samozrejme predchádzali 
zodpovedné prípravy, ktorých sa zhostili 
skúsení pútnici Marcel Gurbáľ a Zdenko 
Múdry. Bolo potrebné zabezpečiť mno-
ho vecí, od teplej stravy, nocľahu, pod-
mienok pre osobnú hygienu, vozidla pre 
batožinu, sprievodného vozidla či auto-
busu na cestu späť, čo si vyžadovalo nie-
len čas a námahu organizátorov, ale aj 
zabezpečenie finančných prostriedkov 
na pokrytie výdavkov. Organizátori ďa-
kujú MČ Košice – Poľov, OZ Spevácko-
hudobný súbor Poľov a Nezávislým 
kresťanským odborom Slovenska za 
príspevky, ktoré pomohli vykryť náklady 
a spolupodieľali sa na zabezpečení tohto 
spoločensko-duchovného podujatia. 

 Púť začala vo štvrtok 2. júla sv. 
omšou v našom kostole, ktorú celebro-
val Martin Novotný, farár farnosti Pereš 
a Lorinčík. Ten bol zároveň aj účastníkom 
samotnej púte, ktorý na púť so sebou 
priviedol aj skupinu mladých zo svojej 
farnosti. Tí sa od začiatku rýchlo adapto-
vali a veľmi dobre zžili s  pútnickou par-
tiou. Prítomnosť duchovnej osoby na 
púti je vždy bonusom a v tomto prípade 
to naši pútnici vnímali obzvlášť pozitívne. 
Pán farár bol duchovným sprievodcom, 
motiváciou v kritických okamihoch 
i výborným parťákom na rozhovor. Patrí 
mu veľké poďakovanie za ochotu a čas, 
ktorý strávil s ľuďmi 4 dni putujúcimi za 
duchovným zážitkom. 

 Záver prvého dňa púte bol 
v Košickej Belej. Druhý deň pútnici kráča-
li z Belej do Krompách a hádam najkritic-
kejší úsek pre sebazapieranie pri neľah-

kom putovaní bol 

v sobotu na trase 
Krompachy – Levo-
ča. O to väčšia 
radosť sa dostavila 
podvečer, keď 
pútnici dosiahli 
cieľ a utáborili sa 
na Mariánskej ho-
re v Levoči. Mnohí 
práve ten moment 
považujú za najsil-
nejší, pre ktorý sú 
rozhodnutí ísť pešo do Levoče aj budúci 
rok. 
 Tradičnú púť v tomto roku 
ozvláštnila aj skupinka cyklopútnikov. Tí 
na svojich bicykloch vyrazili z Poľova 
v piatok v skorých ranných hodinách 
a pripojili sa k peším pútnikom 
v Jaklovciach, kde všetci už spoločne 
obedovali. Pozitívnu energiu pútnikom 
odovzdával aj Dominik Pištej. Pútnik na 
vozíku, avšak s veľkou silou a túžbou 
dôjsť do cieľa, vždy dobre naladený, 
s chuťou vtipkovať bol pre mnohých sku-
točným obohatením. Dominik, za to, že 
sa na to dal, zaslúžene má náš veľký ob-
div a všetkým tým, ktorí mu pomáhali 
púť zvládnuť patrí úprimná vďaka. 

       

 Ja som na Mariánsku horu v Levoči dorazila v nedeľu rá-

no. Čakala som, že v stanovom tábore Poľovčanov nájdem unavené, 

zničené tváre a telá, mrzutých a smutných pútnikov, s ktorými na 4. 

deň púte už nebude reč. Opak bol pravdou. Ani menšie zranenia, 

nehody a únava neobrali toto spoločenstvo o dobrú náladu. Privítali 

ma usmiatí ľudia, plní radosti a nadšenia  z prekonania seba sa-

mých, zo zvládnutia neľahkej cesty a z dosiahnutia cieľa. Všetci sme 

boli pripravení čo najintenzívnejšie prežiť vrcholný okamih púte – 

slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval kardinál Stanislaw Dziwisz, 

arcibiskup krakovský a bývalý sekretár zosnulého pápeža Jána Pav-

la II. Tohtoročná púť sa niesla v znamení 20. výročia návštevy sväté-

ho Jána Pavla II. a modlitieb za rodinu. Po nej nasledovala cesta 

domov, ktorá tiež stála za to. Duchovný otec sa ukázal aj ako hu-

dobník a hrou na akordeóne sprevádzal veselý spev pútnikov, ktorý 

sa z autobusu rozliehal široko-ďaleko. Púť ukončil pán farár Novo-

tný požehnaním pri kríži pred našim kostolom v Poľove.  

Musím skonštatovať, že večer som bola mierne unavená 

len z jedného horúceho dňa stráveného v dave, a preto snímam klo-

búk pred všetkými, ktorí kráčali pešo v skutočných páľavách cesta-

mi-necestami celé 3 dni v spoločenstve ľudí rôzneho veku, rôznych 

názorov a pováh. To je ozajstná obeta, ktorá povznáša do iného 

sveta. Zážitky pútnikov svedčia o tom, že sa to oplatí zažiť.                                      
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Monika (40) 
Čo Ťa motivovalo k účasti na pešej púti do Levoče? Už 7 rokov som sľubovala 
dcére, že pôjdeme spolu, ale hlavne som chcela poďakovať Panne Márii za 
zdravie mojej rodiny a prosiť o požehnanie. 
Aké sú Tvoje dojmy z prežitej pešej púte? Vrelo odporúčam každému, keď 
viem za čím idem, nemyslela som na únavu. Duchovne nás sprevádzal duchov-
ný otec z Pereša, ktorý nám povedal, že my sa modlime každým krokom. Veľmi 
dobrá organizácia a dobrá nálada. Škoda, že trasa je zväčša po ceste, ale zvládli 
sme to vďaka Panne Márii, keďže sme si uvedomovali, že to, kam ideme je 
veľká milosť a Jej pozvanie...A pozvanie od Panny Márie sa  predsa neodmieta. 
Zúčastníš sa pešej púte z Poľova do Levoče aj o rok?   
Ak to bude možné , ANO. 
Ďakujem organizátorom, že sa o nás starali počas celej púte. Dúfam, že nás 
o rok bude ešte viac. 

Dominik (18) 
Čo Ťa motivovalo k účasti na pešej púti do Levoče? Chcel som ísť k Panne 
Márii poprosiť o zdravie a ochranu. 
Aké sú Tvoje dojmy z prežitej pešej púte? Všetko bolo super, najviac sa mi 
páčilo Rádio Pútnik, ale aj to, že som sa spoznal s novými kamarátmi. To spo-
ločné spanie malo svoje čaro (až nato, že ma mamka zabudla vyzuť). Keď sme 
išli cez dediny, všetci nás zdravili, veľmi sa mi to páčilo. Som šťastný, že som sa 
mohol takejto púte zúčastniť a ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali (Marcel, 
Janko, Mimka, Jakub, Pali, Peťo, ...atď.) 
Zúčastníš sa pešej púte z Poľova do Levoče aj o rok?   
ÁNO!!! Ak mi niekto pomôže.  

Lucia Gurbáľová 

Fotky z púte nájdete na https://www.facebook.com/Pesia-put-do

-Levoce/106012782044  

Zuzka (13) 
Čo Ťa motivovalo k účasti na pešej púti do Levoče?  Motivovala ma moja rodi-
na, kolektív, kde sme si všetci rovní. Bola to výzva, či som ochotná ísť pre lásku 
k Panne Márii tri dni pešo. 
Aké sú Tvoje dojmy z prežitej pešej púte? Sú veľmi dobré, keď máte po boku 
dobrých ľudí, tak sa kráča lepšie. Je to stará tradícia v modernom duchu, vďaka 
našim skvelým organizátorom. Škoda, že takých akcií nie je viac.  
Zúčastníš sa pešej púte z Poľova do Levoče aj o rok?  Určite áno. Odkedy som 
prišla domov, tak sa teším, kedy budem znovu kráčať k Panne Márii. 

-lg- 


