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Deň Poľova 2015
Posledná júnová sobota v Poľove bola skutočne nevšedná. Bol to
deň s veľkým „ D“ – Deň Poľova, deň, ktorý vniesol do mestskej časti
jedinečnú priateľskú, súdržnú atmosféru medzi jej obyvateľov i hostí.
Starosta i poslanci MČ pripravili bohatý program, na svoje si prišli
deti, športovci, priaznivci kultúry i guľášoví fajnšmekri. Nechýbala
tombola a slávnostná vatra. Ale poďme pekne po poriadku.

Pred Dňom Poľova
Dňu Poľova predchádzali zodpovedné prípravy. Bolo potrebné vyčistiť,
upraviť ihrisko, postaviť pódium, osloviť účinkujúcich, vytvoriť program,
pozvať hostí, nakúpiť a zabezpečiť všetko potrebné a samozrejme organizačne tento deň zvládnuť. Predstaviteľom MiZ MČ pomáhalo veľa ochotných dobrovoľníkov, ktorí si zaslúţia veľké poďakovanie a uznanie.

Všetko začalo
úvodným ceremoniálom
Aj keď súťaţné druţstvá pripravovali svoj guľáš uţ od
rána, Deň Poľova začal slávnostným otvorením
o 11.00 hod. Starosta a poslanci za sprievodu fanfár
vztýčili vlajku Poľova a ceremoniál ďalej pokračoval
na pódiu otváracím príhovorom starostu. Potom zazneli piesne v podaní Speváckeho zboru sv. Michala
a hudobnej skupiny
Luvenum. V závere
úvodného aktu sa
slova ujali členovia
odbornej poroty súťaţe vo varení guľášu, ktorí oboznámili
prítomných

s podmienkami
súťaţe a vyzvali
vedúcich súťaţných tímov, aby
prišli zloţiť sľub
na varechu. Po
slávnostnom
otvorení
s krátkym programom vystúpili
aj deti z našej
MŠ a tieţ ţiaci
poľovskej
Základnej školy. ktoré sa mimochodom len večer predtým vrátili z pobytu v škole prírode.

Poludňajší koncert
LUVENUMu
Na pravé poludnie sa ihriskom rozliehala príjemná
hudba v podaní našich
hudobníkov zo skupiny
Luvenum. Miriam Gurbáľová, Daniela
Huljáková, Katarína Pirošková, Ivana
Bradová, Filip Gurbáľ, Simona Janocsková, Štefánia Glaubicová a speváčka Silvia Gorcsosová pod taktovkou Michala

Balogha predviedli svoj polhodinový
koncert a divákov potešili skladbami
sakrálneho i profánneho charakteru.
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Výsledky v jednotlivých kategóriách

Tradičný poľovský miniMARATÓN

MŠ

Po koncerte sa uţ všetci behuchtiví zhromaţdili na ceste pred ihriskom
a čakali na povel starostu, ktorý mal odštartovať poľovský maratón. Ten sa uţ
tradične v Poľove koná pod záštitou Františka Višnického a v tomto roku sa
doň zapojila takmer 50-ka súťaţiacich. Súťaţilo sa vo viacerých kategóriách.
Maratóncom umiestneným na jednotlivých stupňoch víťazov starosta odovzdal
medailu a pohár, tým menším aj sladkú odmenu. Diplom za účasť dostali všetci účastníci. A my všetkým účastníkom blahoţeláme k dosiahnutým výkonom
a tešíme sa na ďalší ročník poľovského maratónu opäť o rok. Organizáciu
a priebeh maratónu zabezpečili Pavol Ondrejčo, Terka Ondrejčová, Lenka Albrechtová, Slavo Albrecht a Šarika Baloghová.

chlapci

dievčatá

1. Michal Janitor

1. Liana Semanová

2. Samuel Balogh
3. Marek Múdry

1. stupeň ZŠ
chlapci

dievčatá

1. Radko Virostko

1. Soňa Semanová

2. Šimon Albrecht
3. Lukáš Oravec

2. stupeň ZŠ
chlapci

Súťaž vo
varení guľášu
Do súťaţe sa prihlásilo 6 tímov:
FK Poľov (kapitán Lukáš Čonka)
Michalky (kapitánka Monika Lacková)
Poľovníci (kapitán Jaroslav Brada)
Pristaše (kapitán Štefan Kundrák)
MČ Poľov (kapitán Roland Lacko)
Fajný guľáš (Miroslav Marjak)

dievčatá

1. Filip Pištej

1. Norika Výrostková

2. Tobiáš Nalevanko

2. Dianka Kundráková

3. Tadeáš Výrostko

3. Simonka Kocanová

Dospelí
muži

ženy

1. Edo Pištej

1. Zuzka Pištejová

2. Slavo Albrecht

2. Kristínka Bírešová

3. Lacko Brada

x

Starosta ponúkol jednotlivým druţstvám finančný príspevok 50,- eur a stanovil podmienky súťaţe: navariť 40l guľášu z ľubovoľných surovín a podľa vlastného receptu.
Odborná porota rozhodla, ţe na 4. mieste sa umiestnili
druţstvá: FK Poľov, Fajny guľáš a MČ Poľov, 3. miesto získali Michalky, na 2. mieste sa umiestnili Pristaše a 1. miesto si vybojovali Poľovníci.
Po vyhlásení výsledkov mohli všetci prítomní ochutnať zhotovené guľášové
delikatesy a porovnávať chute i vône. A môţem povedať, všetky boli dobré.
O čom svedčí fakt, ţe do pár hodín všetky kotlíky zívali prázdnotou.

Odbornú komisiu, ktorá dohliadala na reguMedzi súťaţnými druţstvami bolo jediné
lárnosť súťaţe a vyhodnotila kvality navarezloţené zo ţien — Michalky. Vytvorili ho spených pokrmov tvorili zástupcovia Košického
váčky z nášho zboru sv. Michala a zo ŢSS
klubu kuchárov a cukrárov: Michal Šenitko,
Poľovčanka. Obsadili 3. miesto!
Marián Miščík a Tibor Kubáni.

Poľovníci — tím, ktorý v súťaţi vo varení guľášu získal 1. miesto a stal sa drţiteľom starostovskej varechy a putovného pohára starostu
MČ pre rok 2015.
BLAHOŢELÁME!
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Zelená je tráva, futbal to je hra
O štvrtej hodine popoludní slávnostným výkopom lopty starostu začal futbalový
zápas medzi ZKŠ Poľov a staršími pánmi. Zápas trval 40 minút, rýchlo si získal
fandiace publikum, ktoré sa aktívne vţilo do hry. Rozhodcom aj komentátorom
počas zápasu bol Lukáš Čonka. Aj keď zvíťazili mladí futbalisti (4:1), tí starší sa
za svoje výkony nemuseli hanbiť a všetci hráči si po zápase právom zaslúţili
pivo na účet starostu.

Po futbale sa žilo kultúrou
Keď futbalisti dohrali svoj zápas, zrealizovali sa malé priestorové úpravy a o pár minút uţ ihrisko naplnili priaznivci
folklórneho umenia. Takmer hodinový program si pre Poľovčanov pripravil Detský folklórny súbor Čarnička – deti zo
súboru hrali, spievali, tancovali a predvádzali rôzne folklórne zvyky z abovskej oblasti. Po vystúpení Čarničky
v ľudovom tóne pokračovala a dotvárala atmosféru naša
Ţenská spevácka skupina Poľovčanka. Ţeny vo vlastnoruč-

ne zhotovených krojoch predniesli zmes ľudových piesní,
ktorú si špeciálne na Deň Poľova pripravili pod vedením
Jolany Múdrej, s klávesovým sprievodom (Lucia Nalevanková) a so sprievodom na akordeóne (Stanislav Múdry,
st.). Potom uţ nadišiel čas pre zlatý klinec programu: vystúpenie hudobno – zábavno – ľudovej skupiny ŠČAMBA.
Na tento koncert sa všetci veľmi tešili a môţeme skonštatovať, ţe v čase ich vystúpenia ihrisko skutočne zaznamenalo početné publikum. A to sa bavilo, tlieskalo, pospevovalo si s účinkujúcimi známe skladby...Darmo. Ščamba to
s publikom naozaj vie. :-)

Čomu sa najviac tešili deti?
Organizátori Dňa Poľova pamätali aj na tých najmenších a pripravili pre
nich rôzne atrakcie. Veľkému záujmu sa tešil nafukovací hrad, ktorý zabezpečil KDK Poľov a tieţ maľovanie na tvár, ktoré uţ tradične realizovala talentovaná Danka Huljáková. V čase medzi druhou a treťou sa mohli
deti zapojiť do súťaţí a hier, ktoré pre deti pripravili Lenka Albrechtová
a Mirka Višnická. Keďţe 1. júna deti oslávili svoj sviatok, pri tej príleţitosti im MČ odovzdala MDD balíčky plne sladkých dobrôt a obľúbený bublifuk. Tie staršie deti so záujmom sledovali aj ukáţky policajných zásahov
a hádam najväčší úspech zaznamenala penová šou, ktorú na pozvanie
starostu prišiel predviesť Hasičský a záchranný zbor mesta Košice pod
vedením npor. Tomáša Figuru.(Nielen) deti sa v pene skutočne vybláznili.

Potešila tombola, prekvapil teplovzdušný balón
Tombola bola naozaj štedrá. Bolo v nej 54 cien od tých skôr vtipných a milých aţ po skutočne zaujímavé a atraktívne. Ceny sa
odovzdávali na dvakrát – prvý krát po vystúpení Čarničky a druhý krát pred vystúpením Ščamby. Nechýbali ani ceny útechy, napríklad košík surovín pre gazdinú darovala bezprostredne po losovaní hlavnej výhry p. starostka Puzderová zo Šebastoviec.
V tombole sa vyzbieralo 747 eur, časť bude pouţitá pre účely MŠ a ZŠ, časť na aktivity pre mládeţ a seniorov.
Prekvapením Dňa bol
teplovzdušný balón.
Záujemcovia
z účastníkov na ihrisku v ňom mohli aj
vzlietnuť a pokochať
sa pohľadom z výšky.
Letovú
prevádzku
balóna sponzoroval
starosta
Brada
Poďakovanie patrí aj dievčatám Monike Lackovej a Silvii Bužoa samotný let pod
vej , ktoré lístky celý deň svedomito a s úsmevom predávali.
vedením balónového
pilota bol za symbolický poplatok. Výťaţok z poplatku bol vyuţitý na predĺţenie letovej atrakcie , takţe balón sa u nás zdrţal o hodinu dlhšie.

Ceny do tomboly venovali:
Ladislav Brada (starosta MČ), p. Liguš (MBJ s.r.o.), p. Brida (Okná
Rafael), Jozef Fabo, Monika Lacková, Štefan Sabadoš, Urbariát
Poľov, Milan Dimun, Zuzana Belanská-Szilagyiová, firma Hornbach,
firma Hunter, reklamná agentúra REPIS, p. Štark, p. Jozef Balogh
(firma TAJBA), p. Šutarík (firma John Garfield), Anton Novotný (Metal
port s.r.o.), TESCO (hlavná ul.), Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Kamenárstvo Šofranko, p. Horkaj (ATVYN s.r.o.) Za
hlavnú cenu – Motorovú pílu Husqvarna špeciálne ďakujeme p.
Ligušovi a firme MBJ s.r.o.

Bodkou za
Dňom Poľova
bola slávnostná vatra

Po Dni Poľova

Známe svätojánske ohne, ktorými sa na Slovensku v júni podľa dávnych zvykov oslavuje leto
a nový ţivot sa u nás v tomto roku symbolicky zapálili na záver Dňa Poľova na ihrisku a bol to skutočne pôsobivý okamih. Plamene a dym vznášajúci sa nad Poľovom bol úţasným kinom pre všetkých prítomných. Vatru deň pred oslavou postavili
a potom aj slávnostne zapálili chlapci Miloš Marják, Matúš Marják, Filip Piroško, Marko Muránsky,
Jakub Bazár, Šimon Libárik a Ján Vaňo. A ako
sme ich pri práci v piatok trocha pozorovali, skutočne sa namakali, takţe vďaka, chlapci. Urobili
ste radosť všetkým nám.
Vatra horela dlho do rána, jej plamene poctivo
sprevádzali neutíchajúci nočný ţivot na ihrisku.
Mnohí sa ešte totiţ ďalej zabávali pri hudbe Old
schol music (Emmerich BAND - one man show).

Medzi obyvateľmi i od hostí počuť pochvalné slová. Skvelá akcia, ktorá poskytla priestor na
zábavu i na stretnutie, neformálne rozhovory, utuţovanie vzťahov. A odmenení sme boli i zhora,
Najvyšší nám doprial skutočne ideálne počasie po celý deň.
Deň Poľova sa vydaril, aj keď nepochybne, je čo organizačne vylepšiť.
Tešíme sa aj na Vaše postrehy a nápady ako ďalší Deň Poľova urobiť ešte
krajším. Dovidenia o rok.
Starosta a poslanci MČ Košice - Poľov

Ďakujeme...
Za pomoc pri čistení a úprave ihriska:
Jaro Tomáš, Vincent Bučko, Marián Brada, Miroslav
Marjak, Slavomír Kvetko, Vladimír Kvetko, Juraj Gergely, Milan Pastorek, Eduard Pištej, Jozef Pastorek.
Za pomoc pri príprave a zabezpečení miestnosti a občerstvenia pre hostí:
Zuzana Belanská a firma Svadobné ozdoby, Gita Puzderová, Mária Barnová, Renáta
Kosturková, Martina Pethoová, Terézia Pištejová, Marek Nalevanko. Za ozvučenie:
Miroslav Nemec. Za zdravotný dohľad: Katarína Pirošková. Za pomoc pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti: Ján Orkuty
Vďaka patrí aj tým, ktorých sme nemenovali a akýmkoľvek iným spôsobom priloţili
ruku k dielu.
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