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„Keď nás živicová vôňa premení na 
krajších, lepších, vtedy sú Vianoce“, 
spieva sa v piesni, ktorá sa teraz šíri 
mediálnym éterom, intenzívne pripo-
mínajúcim, že vianočný čas je opäť tu. 
Čas, ktorý roztápa i najtvrdšie ľady 
a nenechá chladnými ani tie najzatrp-
knutejšie srdcia. Všetci máme k sebe 
bližšie a konečne dáva väčší priestor 
človek človeku. Na Vianoce máme 
možnosť nabiť baterku ľudskosti na 
100% a je na každom z nás, na ako 
dlho nám potom tento zdroj vydrží. 
Ideálne by bolo z neho čerpať až do 
ďalších Vianoc ... 

Prvá adventná nedeľa v našom parku 
 

Adventný veniec neodmysliteľne patrí do našich tradícií a 
jeho symbolika je veľmi krásna. Ihličie, ozdoby, 4 sviece a 
okrúhly tvar - to všetko má svoj význam osve a aj ako 
celok. Všetko dokopy vyjadruje radosť z očakávaného prí-
chodu dieťaťa, ktoré prináša nádej na nový, večný život. V 
prvú adventnú nedeľu sme sa po sv. omši v kostole presu-
nuli do nášho parku a spoločne sme zapálili prvú advent-
nú sviecu na našom veľkom obecnom venci. Všetko sa 
udialo za účasti p. farára Jozefa Maňka, ktorý požehnal 
nie len veľký veniec, ale aj vence, ktoré sme si doniesli zo 
svojich domovov, aby sme potom počas adventu postupne 
na nich zapaľovali sviece v našich domácnostiach. Po ob-
rade požehnania sa podával adventný starostovský punč. 
Dnes už na všetkých adventných vencoch horia všetky 4 
sviece, čo znamená, že Vianoce sú skutočne tu.  

 
 

 

  

Z príchodu Mikuláša tešili sa deti i dospelí 
V nedeľu 11. decembra aj do našej mestskej 
časti zavítal Mikuláš. Deti ho od 15.00 netrpezli-
vo očakávali pred kultúrnym domom a aj keď 
pre technické prekážky trošku meškal, predsa sa 
ho dočkali a privítali ho búrlivým potleskom. 
Dostavil sa v sprievode anjelikov, čertíkov a 
ďalších pomocníkov na koňoch a hneď potom 
ako prišiel, spoločne s deťmi a s p. starostom 
vysvietili v parku vianočný stromček. Stretnutie 
s Mikulášom pokračovalo v sále kultúrneho do-

mu, kde už v teplúčku deti vzácnemu hosťovi 
spievali, recitovali, za čo si samozrejme vyslúžili 
sladký balíček. Radosť detí umocnil i hudobný 
program v podaní skupiny Naša fajta. Deti si 
mohli s Mikulášom, anjelmi, čertmi i potanco-
vať. Dospelí sa zatiaľ mohli zahriať teplým pun-
čom, ktorý bol v ponuke vo verzii s alkoholom i 
bez -  pre deti a šoférov. Deti sľúbili Mikulášovi, 
že budú poslúchať a Mikuláš rovnako sľúbil de-
ťom, že príde opäť o rok.  
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Októbrové stretnutie s našimi seniormi  

Jeseň nám v jednom zo svojich mesiacov  pripomína jednu z najvzácnejších ľudských cností - úctu 
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, aby radšej 
robili šťastnými svoje deti, úctu k naším otcom, k naším mamám, k naším prarodičom. 

23. 10. 2016 sme aj my pre našich seniorov v Poľove pripravili spoločenské posedenie, ktorým 
sme chceli vyjadriť, že si ich vážime a že nám na nich záleží. Popoludnie otvorila novovzniknutá Poľovská 
hudobná skupina Naša fajta, ktorej pre túto premiéru starosta dal pracovný názov MP3 (manželské páry 
tri - Nalevankovci, Pásztorovci a Lackovci). Po úvodnej piesni nasledoval príhovor a slávnostný prípitok 
prednesený starostom MČ L. Bradom. Potom vystúpili deti ZŠ v Poľove, ktoré svojimi pesničkami, básnič-
kami a dokonca i vlastnoručne vyrobenými darčekmi urobili našim starkým veľkú radosť. Pestrým oboha-
tením programu bolo i vystúpenie ľudovej rozprávačky Araňe z Jarovníc, ktorá svojim slovom rozosmiala 
všetkých prítomných. Naša fajta zaspievala a zahrala niekoľko chytľavých skladieb, ktoré si v sále pospe-
vovali i niektorí seniori. Program bol nakrátko prerušený pozornosťou našim jubilantom, ktorým sme spo-
ločne zagratulovali a odovzdali im darček. Po oficiálnej časti pokračovalo posedenie pri koláčiku, guľáši i 
pohári dobrého vínka.  

Posedenie trvalo do večerných hodín a na jeho konci si niektorí prítomní dokonca na hudbu Našej 
fajty i zatancovali. V závere sme seniorom odovzdali malú pozornosť a už teraz sa tešíme na podobné 
stretnutie v októbri 2017. 

Starosta a poslanci MČ Poľov 

Naši jubilanti v roku 2016 
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70 
Berberichová Mária 

Brada Andrej 
Lacko Ladislav 
Lipták Vincent 
Pištej Vincent 
Tóth Gustáv 

Vargovčíková Mária 

80 
Baltés Jozef 
Biroš Pavel 

Cehľárová Anna 
Ficeri Michal 

Janitorová Mária 
Múdra Margita 
Vargovčík Jozef 

Výrostková Helena 

90 
Krištofová Mária 

Pirošková - Kiráľová  
Agnesa 

Vyšnický Jozef 

Najstarší občania Poľova 
Dragunová Mária (93 r.) 

Piroško - Kiráľ Vincent (93 r.) Srdečne blahoželáme! 
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7. ročník koncertu „Spievajte mu novú pieseň ...“ 
V sobotu 12. novembra sa u nás uskutočnil  7. ročník koncertu Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte, 
ktorý sa už tradične koná v Poľove ako sprievodné podujatie Festivalu sakrálneho umenia Košice.  
Tento ročník nášho koncertu bol mimoriadne pestrý a rôznorodý. Vystúpil Zbor sv. Faustíny z Valalík, vokálny 
súbor Gregoriana z Dómu sv. Alžbety, ktorý sa prezentoval špecifickejším žánrom - gregoriánskym chorálom a 
detsko-mládežnícky zbor Cherubíni z gr. -kat. farnosti z Ťahanoviec, ktorého najmladší členovia - deti v predškol-
skom veku, boli úplne úžasní. Okrem hostí na koncerte vystúpila i naša mládežnícka hudobná skupina Luvenum 
a samozrejme náš Zbor sv. Michala. Prehliadku kostolných speváckych zborov a hudobných skupín organizuje 
OZ Spevácko - hudobný súbor Poľov v spolupráci s farnosťou Poľov a  Mestskou časťou Košice - Poľov. V závere 
koncertu starosta Poľova poďakoval všetkým za účasť a vedúcim účinkujúcich zborov odovzdal darčekové koše.  
Po koncerte sa všetci účastníci stretli na  recepcii v sále kultúrneho domu.  
Ďakujeme všetkým, ktorí  na koncert prišli a aj tým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a zabezpečení a tešíme sa 
na 8. ročník koncertu  v novembri 2017.  

 Popoludnie s LeGom v našom kultúrnom dome 
Dňa 16.11.2016 o 16.00 hod. sa v kultúrnom dome v mestskej časti Košice - Poľov uskutoč-
nil už 7. ročník obľúbenej súťaže v stavaní LeGa pod názvom „Skladanie z kociek 
2016“. V tomto roku sme súťažiace deti rozdelili podľa veku do štyroch kategórií (A, B, C 
a D). Registrácia súťažiacich prebehla pár dní pre samotnou súťažou (zaregistrovalo sa 43 
detí) a ďalších 10 detí (prevažne z Poľova a Pereša) sme zaregistrovali tesne pred súťažou. 
Prvý krát za 7 rokov organizovania súťaže v skladaní kociek súťažilo viac ako 50 detí. 

       Hneď na úvod patrilo slovo starostovi Poľova, Ing. Ladislavov Bradovi, ktorý privítal 

všetky prítomné deti a ich rodičov. Poprial súťažiacim deťom veľa šťastia a odovzdal 
slovo predsedovi Občianskeho združenia Pomoc Perešu a zároveň starostovi Pereša Ing. 
Jozefovi Karabinovi, ktorý predstavil Občianske združenie Pomoc Perešu, poďakoval 
všetkým partnerom podujatia a súťažiace deti oboznámil s pravidlami súťaže. Následne 
súťaž odštartoval. 

      Súťaže sa zúčastnili deti z rôznych mestských častí Košíc (Myslava, Lorinčík, KVP, Západ, 
Juh, Ťahanovce, Furča, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Šebastovce), no najväčšie zastú-
penie v súťaži mali deti z Poľova, Pereša a Šace. Každé súťažiace dieťa dostalo džúsik, čoko-
ládovú nugetku a sladkosť zora. Pre nesúťažiace deti boli pripravené koláčiky a teplý čaj. 
Krátko po 17.00 hod. sme v kultúrnej sále privítali postavičky dvoch maskotov, ktoré zabez-
pečil Mgr. Tomáš Gáll, mestský poslanec. Počas súťaže prebiehala burza nového 
a použitého LeGa a po odmenení víťazov všetkých kategórií nasledovalo žrebovanie tom-
boly. 

       V mene celého kolektívu OZ Pomoc Perešu sa chceme poďakovať našim partnerom, 
starostovi MČ Košice – Poľov Ing. Ladislavovi Bradovi, generálnemu partnerovi spoloč-
nosti Ness Košice Development Center a spoločnostiam CERE Invest Lorinčík, s.r.o., KOŠI-
CE HOTEL s.r.o., Datacomp s.r.o., K-Power, Pizza Caffe Napoli, KORZO KRÁĽOVSKÝ PIVO-
VAR,  Stavab, GEODETICCA, s.r.o., RB REKLAMA a primátorovi mesta Košice. Naše poďa-
kovanie patrí aj mestským častiam Košice – Šaca, Košice – Poľov, Košice – Pereš, Košice – 
Myslava a organizáciám, ktoré súťaž „Skladanie z kociek 2016“ podporili a spropagovali  
na svojich webových či FB stránkach. 

Jozef Karabin  

27. 
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Pozvánka pre priaznivcov jógy 
 

Oznamujeme všetkým priaznivcom jogy, že certifikovaná trénerka Ivka Hlivková pokraču-

je v tomto harmonickom cvičení aj v roku 2017 každý pondelok v priestoroch novej spolo-

čenskej miestnosti na prízemí kultúrneho domu v Poľove v čase od 18.30 h do 20.00 h. 

Jóga spája intenzívnu fyzickú aktivitu so psychickým uvoľnením. Dôležitou súčasťou cviče-

nia je práca s dychom. Počas jógy cvičíme s vlastnou váhou tela. Pravidelná jóga Ti spevní 

postavu, zlepší flexibilitu kĺbov a ohybnosť celého tela. Okrem toho znižuje stres 

a prispieva k celkovej rovnováhe človeka. Mimoriadne vhodná je pre ľudí s problémami s 

chrbticou. Čo potrebuješ? Pohodlné oblečenie, karimatku, deku a 2,00 €. Cvičí sa naboso.  

Nech sa páči, pridajte sa k nám, každý je vítaný. 

Erika Meitnerová 

 

Príďte na Silvestrovskú zábavu! 
Prežime spoločného Silvestra a oslávme začiatok no-
vého roka s dobrou náladou a v kruhu priateľov. 

Všetci ste srdečne vítaní. 
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Marcová kvapka krvi bude v Poľove aj v roku 2017 

Národná transfúzna služba v Košiciach oznamuje darcom krvi, 

že mobilný odber krvi sa v Poľove uskutoční 31. 3. 2017 v čase 

od 8.00 do 11.00 v priestoroch kultúrneho domu v Poľove.  

Potreba krvi je veľká. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujú-

ci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochore-

nia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Darova-

nie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec mô-

že poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. 

Je to veľmi prospešný, bezpečný a jedno-

duchý humánny krok. Vítaní sú aj prvodar-

covia. Ak ste pravidelnými darcami krvi, 

budeme radi, ak si svoj ďalší ušľachtilý čin 

naplánujete na 31. marec. Ďakujeme.  

 

Tak ako dnes  
starý rok padá,  
nech do Vášho  

srdca 
šťastie sadá,  

zabudnite  
na bolesť a starosti  

a prežite ďalší  
rok v láske a radosti.  

-rr- 

Oznamy a pozvánky pre Vás 

Dagmara Pásztorová 

Farnosť Poľov Vás srdečne pozýva na bohoslužby 

počas vianočných sviatkov: 

24. 12.     Štedrý deň 8.00, 24.00 (polnočná) 

25. 12.     1. sviatok vianočný 11.00 

26. 12.     2. sviatok vianočný 9.00 

31. 12.     Silvester 17.00 

1. 1.         Nový rok 11.00 


