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30. september 2018 sa zapíše do Pamätnej knihy Poľova ako slávnostný deň, deň osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Poľov. V tento zároveň aj odpustový deň našej farnosti sa oslavy
začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč,
emeritný arcibiskup. V úvode sv. omše starosta MČ Košice—Poľov
privítal okrem hlavného celebranta i ďalších hostí z verejného
života a všetkých prítomných kňazov zo susedných i vzdialenejších
farností.
Slávnostnú liturgiu hudbou a spevom sprevádzal Zbor sv. Michala
so sólistom Mariánom Lukáčom a mládežnícky hudobný orchester
Luvenum. V závere omše sa uskutočnil výnimočný akt. O. arcibiskup Tkáč, p. farár Maňko a starosta MČ Košice—Poľov Brada sa
podpísali na Pamätnú listinu osláv 770. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Poľov, ktorá bude uložená vo veži kostola a na MÚ
MČ, aby aj po rokoch pripomenula ďalším generáciám tento slávnostný deň úcty k dejinám Poľova a k jeho predkom.
Po sv. omši celebranti, hostia i prítomní veriaci Poľovčania vytvorili slávnostný sprievod a presunuli sa ku
zrekonštruovanej kaplnke Nanebovstúpenia Pána a ku
novozriadenej krížovej ceste. Krátkou pobožnosťou
otec arcibiskup posvätil nové objekty a zaželal prítomným ich príjemné užívanie. Potom sa miestni obyvatelia rozišli do svojich domovov a pozvaní hostia sa presunuli do spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu k
slávnostnému obedu.
O 14. 00 hod. sa opäť za prítomnosti hostí i obyvateľov
Poľova vo veľkej sále Kultúrneho domu uskutočnila slávnostná akadémia k výročiu písomnej
zmienky o Poľove. Súčasťou tejto akadémie boli spevácke, hudobné, tanečné vystúpenia a
tiež slávnostné odovzdávanie cien mestskej časti a cien starostu mestskej časti osobnostiam
a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Poľova a o jeho reprezentáciu. Motívom celej akadémie bolo pripomenutie jedinečných dejín Poľova slovom i obrazom. Medzi jednotlivými vystúpeniami zneli verše o histórii Poľova, ktoré vytvorila a prednášala moderátorka akadémie
Lucia Gurbáľová.
Po slávnostnej akadémii si hostia, účinkujúci a Poľovskí rodáci, z ktorých mnohí sa dlho nevideli a stretli sa teraz po rokoch, naozaj mali čo povedať. Po krátkej prestávke a malej reorganizácii sály bolo už všetko pripravené pre vystúpenie hudobno—zábavnej skupiny Ščamba.
Sála Kultúrneho domu praskala vo švíkoch, prišli mladí i starší, i celé rodiny s deťmi. A chlapci
zo Ščamby nesklamali. Veselé piesne oživili svojim humorom a bolo to výborné vyvrcholenie
osláv a skvelá bodka za slávnostným dňom.
Na pamiatku osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poľov každá domácnosť obdržala prezentačný balíček s malými darčekmi a tiež bulletin „Vitajte u nás v Poľove“, vytvorený
špeciálne pre túto príležitosť. Ten v elektronickej podobe nájdete i na stránke
www.mcpolov.sk.
Dovidenia na oslavách 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poľov v roku 2028.
Starosta a poslanci MČ Košice—Poľov
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Fotogaléria z osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poľov

Akadémiu otvorili fanfáry a štátna hymna

Vystúpenie Speváckeho zboru sv. Michala
Moderátorka akadémie
Lucia Gurbáľová

TC Meteor Milana Plačka

Vystúpenie mládežníckeho orchestra LUVENUM

Ocenenie osobností

Vystúpenie ŽSS Poľovčanka

Ščamba zabavila plnú sálu Poľovčanov

Poďakovanie bývalým starostom

A zabavili sa i deti ...

Terka Pištejová a jej
častuška
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Stretnutie s našimi seniormi
Aký by to bol október bez stretnutia s našimi
seniormi?
V nedeľu 21. októbra 2018 sme sa v sále nášho
kultúrneho domu stretli s našimi skôr narodenými občanmi, aby sme vzdali úctu ich veku a skúsenostiam.
Pripravili sme si pre nich krátky kultúrny program, v
ktorom vystúpili speváčky ŽSS Poľovčanka, ale aj malí
tanečníci Derick Fedorišin a Zara Schwartz z Tanečnej
školy Show DS Košice a s tancom Lindy hop vystúpili aj
manželia z Poľova Michaela a Štefan Fedorišin. Súčasťou programu bol aj slávnostný príhovor starostu MČ
Ing. Ladislava Bradu a vyhlásenie jubilantov, ktorí v
tomto roku dosiahli vek 70 a 80 rokov a tiež najstarších občanov Poľova.
Po oficiálnej časti stretnutia sa prítomní mohli
občerstviť guľášom a koláčikom a tiež čašou dobrého
vína. Zároveň sme prítomných seniorov obdarovali
malým darčekom - 5,- eurovým poukazom na nákup v
obchodnej sieti Kaufland.
Sme hrdí na našich seniorov, lebo sú našim vzorom i motiváciou zároveň a sme im vďační za pomoc,
ktorú nám denne preukazujú. Želáme všetkým veľa
zdravia a tešíme sa na stretnutie pri každom ďalšom
podujatí MČ, ale hlavne opäť v októbri v roku 2019.
Starosta a poslanci MČ
Naša JESEŇ ŽIVOTA

Taká je veru dávna pravda odveká:
nezvratný to kolobeh žitia človeka.
Známa vec i v našej obci, to nič nové,
JESEŇOU ŽIVOTA žijeme aj my v Poľove.
Krok, chôdza pomalšie sú, no myseľ jasná.
Dobre pamätáme na mladosť. Bola krásna.
Každá spomienka pred zrakom sa mihotá.
Pane, dopraj nám pokojnú JESEŇ ŽIVOTA.
Ráno vstaneme, sme pánmi svojho času.
Viac vnímame silu slnka, jeho krásu.
Tak nech nám viacej nikto hlavu nemotá,
že pekná nemôže byť JESEŇ ŽIVOTA.
Nech žijú koníčky, výlety, zábava, kniha!
Veď ten dnešný dôchodca, ten nič nestíha.
Svet starkých nie je žiadna všedná sivota.
Naozaj pestrá môže byť JESEŇ ŽIVOTA.

Ťažšie sa nám žije v tom modernom svete,
keďže nie sme tak zbehlí na internete ...
A možno sa nám mládež za to chichotá,
ale i toto patrí k našej JESENI ŽIVOTA.
Obdarení múdrosťou rozdávame rady.
Ideme strážiť deti, porobiť do záhrady.
Každodenná modlitba — pevná istota
všetkých, čo prežívame JESEŇ ŽIVOTA.

Kým je, Bože, k nám Tvoja priazeň žičlivá,
kým nám slúži zdravie, pamäť, v údoch sila,
kým z očí našich detí srší láska a milota,
Pane, chráň nás počas našej JESENE ŽIVOTA.
Tešme sa z našich vnučiek a z našich vnukov.
A i keď niekedy stúpne teplota, tlak, cukor ...
Nech obchádza nás smútok, každá clivota.
Pane, dopraj nám pokojnú JESEŇ ŽIVOTA.
Lucia Gurbáľová

Naši jubilanti 2018
70 rokov
Dragun Imrich
Ficery Ladislav
Freitová Margita
Fusszeková Jolana
Horváth Ondrej
Liptáková Marta
Mitriková Mária
Múdra Jolana
Múdra Magdaléna
Nemec Imrich
Nemec Ján
Nemec Štefan
Sabolová Jolana
Výrostková Marta
Vyšnický Imrich
80 rokov
Baloghová Agnesa
Birošová Agnesa
Freit Oto
Múdry Imrich
Piroško Ján
Vargovčík Juraj
Najstarší občania Poľova:
Dragunová Mária
Vyšnický Jozef

Srdečne blahoželáme!
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Dňa 25. novembra 2018 (v nedeľu) o 15.00 hod. sa v kostole sv. Michala v Poľove uskutoční náš tradičný novembrový koncert „Spievajte Mu novú pieseň, nadšene Mu hrajte“. V tomto roku to bude už 9. ročník prehliadky
speváckych zborov a hudobných skupín, ktoré sa venujú sakrálnej a liturgickej hudbe.
Pozvanie účinkovať
prijali spevácky zbor Wox Columbellae z Moldavy nad
Bodvou, zbor Bona Musica z farnosti Nad jazerom a špeciálnym hosťom bude známa gospelová skupina KÉFAS z Ružomberka. A samozrejme vystúpia i naše zoskupenia z Poľova: Spevácky zbor sv. Michala a
mládežnícky hudobný orchester Luvenum.
Koncert je sprievodným podujatím 29. ročníka Festivalu sakrálneho umenia v
Košiciach a organizuje ho OZ SPEHUPO v spolupráci s Farnosťou Poľov a s MČ Košice—Poľov.
Všetci ste srdečne pozvaní. Po koncerte sa v sále Kultúrneho domu uskutoční recepcia pre všetkých účastníkov koncertu - účinkujúcich i divákov. Rovnako tak na všetkých čaká milý darček od organizátora podujatia OZ Spevácko—
hudobného súboru Poľov. Tešíme sa na Vás.

Lucia Gurbáľová

Komunálne voľby 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018
od 7:00 do 22:00 hod.
v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v Poľove (na prízemí).
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Košice
Mesto Košice u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov
zaregistrovaných pre voľby primátora mesta Košice:
1. Alena Bašistová, doc. PhDr., PhD., 42 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislá kandidátka
2. Ján Dečo, Ing., 56 r., odborný konzultant, nezávislý kandidát
3. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 67 r., vynálezca, nezávislý kandidát
4. Richard Havrilla, Ing., 52 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
5. Štefan Horváth, MUDr., 63 r., lekár - manažér, Národná koalícia
6. Džemal Kodrazi, 55 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Milan Lesňák, Ing., 38 r., starosta MČ, nezávislý kandidát
8. Viliam Novotný, MUDr., MPH, 45 r., lekár, Šanca
9. Martin Petruško, JUDr., 45 r., námestník primátora, Smer - sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
10. Jaroslav Polaček, Ing., 41 r., poslanec mesta Košice, poradca v
životnom prostredí, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova,
Občianska konzervatívna strana
11. Ján Struk, 60 r., riaditeľ spoločnosti, Strana moderného Slovenska
(sms)
12. Miroslav Špak, 43 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
13. Vladimír Vágási, Mgr., 56 r., manažér, Most - Híd

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu mestskej časti
Košice-Poľov
Mestská časť Košice-Poľov uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti:
1. Mária Birošová, Mgr., 55 r., kontrolórka vo verejnej správe, nezávislá kandidátka
2. Ladislav Brada, Ing., 50 r., starosta MČ Košice-Poľov, nezávislý
kandidát
3. Marek Výrostko, Ing., 44 r., obsluha AFL, nezávislý kandidát
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Miestneho zastupiteľstva
v Mestskej časti Košice-Poľov
Mestská časť Košice-Poľov uverejňuje podľa §173 ods.2 zákona
č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1

1. Silvia Egriová, 49 r., pedagóg, Strana zelených Slovenska
2. Ivan Forrai, Ing., 30 r., energetik, Kresťanskodemokratické hnutie,
Sloboda a Solidarita, Nova, Strana maďarskej komunity – Magyar
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
Közösség Pártja
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach
3. Lucia Gurbáľová, Mgr., 47 r., stredoškolská učiteľka, KresťanskodeVolebný obvod č. 5 (Barca, Šebastovce, Poľov)
mokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Nova, Strana maďarskej
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
komunity – Magyar Közösség Pártja
4. Marek Karafa, 45 r., predák PVS, nezávislý kandidát
1. Daniel Antal, Ing., 48 r., špecialista úseku viceprezidenta, Spolu 5. Roland Lacko, 44 r., prevádzkový zámočník, nezávislý kandidát
občianska demokracia
2. Mária Birošová, Mgr., 55 r., kontrolórka vo verejnej správe, nezávislá 6. Monika Lacková, 44 r., zdravotný asistent, nezávislá kandidátka
7. Matúš Olajoš, 31 r., vodič MHD, nezávislý kandidát
kandidátka
3. Štefan Daňo, JUDr. RSDr., 70 r., advokát, Smer - sociálna demokracia 8. Darina Vargová, 39 r., obsluha čerpacej stanice, Strana zelených
4. Lucia Gurbáľová, Mgr., 47 r., stredoškolská učiteľka, Sloboda a solida- Slovenska
9. Marek Výrostko, Ing., 44 r., obsluha AFL, nezávislý kandidát
rita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana
5. Mária Kmecová, PhDr., 32 r., prednosta úradu, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Zmena zdola, demoPOĽOVČAN-občasník mestskej časti Košice-Poľov. Vydáva MČ
Košice-Poľov, Dolina 2, 040 15, Košice-Poľov, www.mcpolov.sk.
kratická únia Slovenska, Demokratická strana
Šéfredaktorka: Lucia Gurbáľová (-lg-), redakčná rada (-rr-): Lukáš
6. Igor Sidor, Mgr., PhD., MBA, 54 r., podnikateľ, Šport do Košíc a na
Čonka, Roland Lacko, Stanislav Múdry, Marek Výrostko.
východ
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