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Verejné zhromaždenie  
Verejné zhromaždenie obyvateľov MČ Poľov bolo zvolané na 
základe uznesenia č.201/2018 z 18. riadneho zasadania MZ MČ 
Košice - Poľov zo dňa 19. 04. 2018 a uskutočnilo sa  v nedeľu 
20. mája 2018 v kultúrnom dome v Poľove. 
Starosta a poslanci ozrejmili prítomným občanom situáciu ohľa-
dom novej koncepcie územného plánu mesta Košice,  ktorá  v 
návrhu neráta s niektorými lokalitami Poľova z pôvodného plánu. 
Poľovčania diskutovali a vyslovili záver, že v novom ÚP majú byť 
ponechané všetky lokality tak ako boli v pôvodnom. Mestská 
poslankyňa Lucia Gurbáľová v rámci procesov tvorby nového 
územného plánu vyjadrila pomoc a podporu pri presadzovaní 
požiadaviek  Poľovčanov. 
V ďalšom bode starosta informoval o aktuálnej situácii v MČ, o 
stave financií a o hospodárení v MČ, odzneli pozvánky na pripra-
vované podujatia, zvlášť na tie, ktorými bude MČ oslavovať 770. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci Poľov. Aj k tomuto bodu 
prebehla diskusia. 
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa prišli zaujímať o dianie v 
Poľove.  

Oslávili sme Deň matiek 
Sála nášho kultúrneho domu ožila v druhú májo-
vú nedeľu aj v tomto roku. Naplnili ju mamky, 
babky, deti a ich pani učiteľky a mnoho ďalších, 
aby sme všetci spoločne oslávili jeden z najkraj-
ších sviatkov Deň matiek.   
Prežili sme nádherné popoludnie plné básničiek, 
pesničiek a úprimných vyznaní vďačnosti a lásky  
všetkým mamám.  Najúprimnejší  vo svojom 
vystúpení boli tí najmenší, deti z našej MŠ, ale 

krásne vystúpenie si pripravili aj žiaci  ZŠ v Poľo-
ve.  Program  obohatila peknými ľudovými pies-
ňami aj ŽSS Poľovčanka, ktorej spev na akordeó-
ne sprevádzal Stano Múdry. Starosta a poslanci 
odmenili všetkých účinkujúcich sladkou odme-
nou a každú mamičku v sále potešili kvietkom.  
Veľké poďakovanie patrí pedagógom MŠ a ZŠ v 
Poľove za to, že so žiakmi  pripravili pekný  pro-
gram. Dovidenia na Dni matiek o rok. 

-lg- 

-lg- 

-rr- 

Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča 
Aj keď leto by podľa kalendára má začať až 21. júna, slnko sa na oblohe už teraz vyníma akoby mu patril 
svet a dáva nám celkom slušne pociťovať teplo svojich lúčov. Verme, že sa bude takto veselo usmievať i na 
školákov počas prázdnin a  na všetkých dovolenkárov a rekreantov , ktorí si  budú užívať leto už kdekoľvek 
a akokoľvek. Všetkým na cestách a necestách počas nasledujúcich letných mesiacov želáme šťastnú cestu, 
šťastný návrat domov a krásne letné zážitky . 

Starosta a poslanci MČ 
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Milí Poľovčania. 
 Iste ste si všimli, že začala druhá a tretia etapa rekon-
štrukcie oplotenia nášho cintorína. Tá pozostáva z dvoch častí 
a to z rekonštrukcie severnej časti (vstup na cintorín), ktorej 

ukončenie je pláno-
vané, aj vzhľadom na 
poveternostné pod-
mienky, do 20. júna, 
a z rekonštrukcie 
východného oplote-
nia, ktorá by mala 
byť realizovaná od 
15.6. do 31.7. Vý-
chodná strana oplo-
tenia bude riešená 
tým istým spôsobom 
ako už existujúca 
západná a južná stra-
na, t.j. prefabrikátmi 
betónových ploto-
vých dielcov. Vstup-
ná časť bude riešená 
kovanou oceľovou 
konštrukciou s no-
vou povrchovou 
úpravou betónového 
múrika - silikónovou 
omietkou a prekrytie 
stĺpov a múrika bude 
riešené prírodným 
kameňom bezšpáro-
vým spôsobom. 

Všetky práce okolo oplotenia cintorína plánujeme ukončiť do 
31. 7. 2018. 

 
 Ďalšou veľkou výzvou pre starostu a poslancov je 
rekonštrukcia chátrajúcej kaplnky zasvätenej Nanebovstúpe-
niu Pána. Tá si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu najmä v časti 
stavebných základov a muriva, kde bude použitá technológia 
chemického odizolovania základu a realizácia novej sanačnej 
omietky. Okrem uvedených prác bude potrebné obnoviť náter 
strešnej krytiny a obnovu omietky vežičky kaplnky. Na renová-
cii kríža a umučenia budeme spolupracovať s p. Milanom 
Múdrym.  
 Ďalšou potrebou v súvislosti s týmito prácami je vy-
riešenie prirodzeného odvetrania vnútorných priestorov ka-
plnky. Po rekonštrukcii sa späť do kaplnky vráti pôvodný obraz 
Nanebovstúpenia Pána, soška sv. Antona a svietniky. Súčasťou 
rekonštrukcie bude aj nové premostenie z ulice Poľovská vy-
budovaním nového chodníka, ktorý bude situovaný v strede 
pozemku tak, aby po bokoch chodníka bola osadená krížová 
cesta s tým, že plocha medzi krížom a kaplnkou bude vydláž-
dená a chodník bude pokračovať za kaplnkou až na ulicu Ko-
vaľská. 
 V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zho-
toviteľa uvedených prác, pričom v rámci finančných možností 
starosta a zastupiteľstvo uvažujú nad svojpomocnými prácami 
pri budovaní chodníka a krížovej cesty.  

 

 Ďalej plánujeme výstavbu nového premostenia jarku 
pod kostolom, ktoré by malo slúžiť aj ako núdzové premoste-
nie pre osobné autá, do nosnosti 3,5 tony. Šírka nového pre-
mostenia bude 3,60 s povrchovou úpravou protišmykovou a 
odolnou voči chemickému posypu.  
 
 Vzhľadom na funkcionalitu  bezdrôtového rozhlasu 
pripravuje MČ vybudovanie nového exteriérového rozhlasu s 
pokrytím celého územia MČ. Možnosťou nového bezdrôtové-
ho rozhlasu bude aj 
zachovanie domá-
cich prijímačov so 
záznamníkom.  
 
 Pripravova-
ná je aj výmena 
verejného osvetle-
nia s doplnením 
nových svetelných 
bodov s nasviete-
ním veže kostola , 
umelým osvetlením 
multifunkčného 
ihriska a dokonče-
ním osvetlenia na 
ulici Kameničná.  
 
 Vzhľadom 
k tomu, že jednotliví 
vlastníci pozemkov 
sa nedokážu posta-
rať o predmet svoj-
ho vlastníctva, ne-
vedia zabrániť pre-
rastaniu náletových 
drevín, kríkov, trávy 
do mestských po-
zemkov, čím bránia 
bežnej prevádzke 
na komunikácii, 
musel som siahnuť 
po vlastných zdro-
joch a dať vyčistiť 
úsek ulice Ku Gardu 
dlhý cca 600 m.  
 Verím, že 
spoločnými silami a 
priložením rúk k 
spoločnému dielu 
sa nám podarí zve-
ľaďovať našu MČ a 
aj takýmto spôsobom prispieť k dôstojným oslavám výročia, 
ktoré nás čakajú v septembri. 
 
 Všetkým žiakom a študentom želám úspešné ukonče-
nie školského roka a príjemné prežite prázdnin a všetkým Po-
ľovčanom pekné leto a dovolenky plné relaxu a načerpania 
nových síl.  

 

Návrh nového premostenia jarku 

Návrh rozmiestnenia vonkajšieho rozhlasu 

Vyčistená ulica Ku Gardu 

Práce na rekonštrukcii oplotenia cintorína 

Kaplnka si  vyžaduje rekonštrukciu 

Slovo starostu 

Váš starosta Ladislav Brada 
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Spevácky zbor sv. Michala v Obišovciach 
V sobotu 2. júna 2018 sa v Obišovciach konala  prehliadka speváckych zborov, ktorú organizovala farnosť Obišovce v 
spolupráci s obcami Kysak a Trebejov. 
Koncert sa uskutočnil v priestoroch sanktuária Ružencovej Panny Márie a okrem nášho zboru svoje skladby prezentovali 

aj ďalší účinkujúci: miestny Spevácky zbor sv. Kataríny Alexandrijskej, zbor 
Nocturno (PKO Prešov) a Spevácky zbor Krista Kráľa z Prešova.  Program 
spestrili aj vystúpenia detí, obzvlášť  zaujal detský spevácky zbor z prešov-
skej ZUŠ M. Moyzesa.  Najsilnejším momentom popoludnia bola spoločná 
pieseň účinkujúcich Vykvitla ruža v Obišovskom chráme ... Príjemnú atmo-
sféru nenarušil ani dážď, ktorý nás viackrát prehnal z lavičiek pod striešku 
kostola, aby sme nezmokli. Účasť na podujatí nás obohatila o novú skúse-
nosť a o nové vzťahy s ďalšími speváckymi zbormi, ktorých činnosť je po-
dobná tej našej. Bolo o čom rozprávať, bolo čím sa inšpirovať. No predo-
všetkým sme ako spoločenstvo prežili krásne sobotné popoludnie . 

Pred jarnou časťou sme naše mužstvo 

posilnili o nového hráča Martina Neu-

bauera, z ktorého sa nakoniec na konci 

sezóny stal náš nový kapitán. Prvý zápas 

sme hrali na pôde Moldavy nad Bodvou, 

kde sme si naším najlepším výkonom 

v sezóne poradili s domácimi presvedči-

vo 1:7. Po tomto výbornom vstupe nás 

hneď nepríjemne schladila smutná sprá-

va o zranení nášho vodcu mužstva 

a kapitána Petra Andrejca, ktorý si natr-

hol sval v stehne a bolo jasné, že do 

konca sezóny bude odpísaný. Po tejto 

správe nás hneď stihla aj ďalšia, keďže 

si náš brankár zlomil ruku a tým pádom 

naše dve najväčšie opory mužstva boli 

zrazu „out“ . V nasledujúcom 

kole do brány nastúpil tréner 

Lukáš Čonka a aj keď neraz prekvapil 

nádhernými zákrokmi, predsa len sa 

ukázalo, že mu chýba prax. Celú sezónu 

sme sa  trápili zraneniami, či už to bol 

zlomený palec, natrhnuté väzy v kolene 

alebo dokonca ďalšie roztrhnuté väzy 

v stehne.  Napriek takýmto situáciám 

sme aj so skresanou zostavou dali za-

brať každému súperovi a až na jeden 

zápas, ktorý nám akosi nevyšiel, sme 

boli každému protivníkovi viac než vy-

rovnaným súperom. Na záver by som sa 

chcel poďakovať každému jednému 

hráčovi, fanúšikom a vedeniu za ďalšiu 

sezónu zvládnutú na jednotku.  

Lucia Gurbáľová 

9. marca t.r. sa uskutočnil ďalší ročník 
tradičnej Marcovej kvapky krvi v Poľo-
ve. Dvadsiatka darcov si našla cestu 
do kultúrneho domu, aby urobila dob-
rý skutok a  darovala najvzácnejšiu 
tekutinu pre život. Atmosféra bola 
výborná aj vďaka profesionálnemu 
prístupu pracovníkov NTS, ktorí vedia 
s darcami viesť rozhovory odbúravajú-
ce akýkoľvek stres z bielych plášťov či 

z ihiel...  Aj v tomto roku priviedli do 
kultúrneho domu počas odberu pani 
učiteľky našich žiakov ZŠ, aby sa v 
rámci vyučovacieho procesu naučili 
ako sa daruje krv pre záchranu života 
iných. Lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť určite platí aj v tomto prípade a 
naše deti tak raz iste nájdu odvahu 
pre tento ušľachtilý čin. Ďakujeme 
darcom i organizátorom.  -lg- 

Marcová kvapka krvi 

Aktuality z futbalu 

Lukáš Čonka 

Poľovčanka je späť 

Ženská spevácka skupina obnovila 
svoju činnosť a v staronovej zostave 
už stihla mať aj premiéru. Prezento-
vala sa v programe na Deň matiek a 
išlo jej to veľmi dobre. Svojim reper-
toárom chce ulahodiť najmä milovní-
kom folklóru a tradičnej ľudovej pies-

ne. Želáme veľa tvorivých síl ... 

-lg- 
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Milí obyvatelia a priatelia Poľova, 
dovoľte, aby sme Vám pripomenuli pár dôležitých podujatí, ktoré v 
MČ chystáme v nasledujúcom období. 
23. júna Vás všetkých pozývame na Deň Poľova, ktorého podrobný 
program nájdete  v pozvánke (je prílohou tohto Poľovčana). Začína-
me na ihrisku o 14.00 hod. a srdečne pozývame aj všetky deti, pre 
ktoré je pri príležitosti MDD pripravený špeciálny program, ako aj 
balíčky s cukrovinkami. Atraktívnymi hosťami Dňa Poľova budú ľudo-
vý rozprávač Jožko Jožka a úsmevno—zábavná skupina TRAKY z Čane. 
Vystúpi aj ŽSS Poľovčanka a na počúvanie i do tanca zahrá naša sku-
pina TOMSON.  
V dňoch 5. - 8. júla sa uskutoční 21. ročník tradičnej Pešej púte z Po-
ľova do Levoče, nech sa páči, ak máte záujem zapojiť sa do tejto du-
chovno— spoločenskej aktivity, hláste sa u organizátorov na uvedené 
kontakty . 
Pripravujeme aj jednodňové zájazdy do Tiszaújvárosa, tohtoročné 
letné kúpanie plánujeme v dňoch 12. júla a 9. augusta. Hlásiť sa mô-
žete už teraz na MÚ MČ Poľov.  
Udalosťou roka v našej MČ budú oslavy 770. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Poľov. Oslavovať budeme v nedeľu 30. septembra 
2018 súčinne s odpustovou slávnosťou v našej farnosti. Oslavy začnú 
slávnostnou sv. omšou za účasti arcibiskupa Bernarda Bobera, po nej 
bude nasledovať posvätenie zrekonštruovanej kaplnky Nanebovstú-
penia Pána. Popoludní sa uskutoční slávnostná akadémia so slávnost-
ným udeľovaním ocenení osobnostiam a kolektívom v našej MČ. Vy-

vrcholením osláv bude zábava so skupinou Ščamba. 
Okrem vyššie spomenutých akcií chystáme aj mnoho ďalších 
sprievodných aktivít, o ktorých sa dozviete priebežne z vývesky, z 
webovej stránky alebo z rozhlasu. 
Tešíme sa na spoločne prežité okamihy pri rôznych podujatiach. 

-lg- 

Oznamy a pozvánky pre Vás 


