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Fašiangy - symbol veselosti, zábav, plesov a hojnosti. Sú pre ne 
typické zabíjačky, jarmoky s mäsovými špecialitami a sladkými 
šiškami. Fašiangy znamenajú obdobie od Troch kráľov až do 
polnoci pred škaredou „popolcovou“ stredou.  
Počas tohto obdobia si môžeme dopriať dobrého jedla, tanca a 
hudby. Popolcovou stredou už totiž začína 40-dňový pôst, ktorý 
trvá do Veľkého piatku. Toto obdobie je prechodom medzi zi-
mou a jarou. 
Z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používalo na ob-
dobie pôstu označenie mjasopust (koniec jedenia mäsa pred 
pôstom). Neskôr sme však prebrali nemecký názov fašiangy. 
Oslavy fašiangov sa na mnohých miestach Slovenska udržali 
dodnes. Niekde sú z nich plesy a bály, inde sa stále nesú v tradičnom folklórnom duchu. 

100 dní od ustanovujúceho zastupiteľstva 

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa v našej mestskej 
časti uskutočnilo prvé zasadnutie miestneho zastupi-
teľstva po komunálnych voľbách. Ustanovujúce zasad-
nutie malo dve časti: slávnostnú a pracovnú. Slávnost-
nú časť zasadnutia otvorili fanfáry a hymna SR, potom 
predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Helena 
Pirošková predniesla správu o výsledku volieb a nasle-
doval sľub zvoleného starostu a zvolených poslancov.   
Ing. Ladislav Brada zablahoželal všetkým zvoleným 
poslancom k získaniu dôvery od voličov a zaželal im 
veľa úspechov, zároveň poďakoval poslancom Ing. 

Stanislavovi Múdremu a Lukášovi Čonkovi za odvede-
nú prácu počas uplynulého volebného obdobia. 
V pracovnej časti nové vedenie schválilo pracovné 
komisie a zvolilo ich predsedov a členov. Starosta Ing. 
Ladislav Brada poveril svojim zastupovaním poslanky-
ňu Mgr. Luciu Gurbáľovú, ktorá získala vo voľbách 
najväčší počet platných hlasov, v rozsahu určenom v 
písomnom poverení.  
Týmto dňom sa starosta a poslanci oficiálne ujali svo-
jich mandátov a funkcií predsedov komisií pre voleb-
né obdobie 2018 - 2022. 

Marek Karafa 
poslanec MČ  

Mgr. Lucia Gurbáľová 
poslankyňa MČ  

Roland Lacko 
poslanec MČ  

Monika Lacková 
poslankyňa MČ  

Ing. Marek Výrostko 
poslanec MČ  

Ing. Ladislav Brada 
starosta MČ 
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Výsledky komunálnych volieb v našej mestskej časti 

V zozname voličov bolo zapísaných 947 osôb. Na hlasovaní sa zúčastnilo 705 voličov,  
čo predstavuje 74,45%.  
Počtom zúčastnených na hlasovaní vo voľbách sme získali prvenstvo nie len medzi všet-
kými mestskými časťami v Košiciach, ale i v celom košickom kraji.  
Pre voľby starostu mestskej časti bolo odovzdaných 699 platných hlasovacích lístkov.  
Pre voľby do miestneho zastupiteľstva bolo odovzdaných 691 platných hlasovacích líst-
kov.  
Za starostu MČ Košice - Poľov bol zvolený Ing. Ladislav Brada (nezávislý kandidát),  
ktorému svoj hlas platne odovzdalo 401 voličov.  
Ostatným kandidátom na funkciu starostu odovzdali voliči nasledovný počet hlasov:  

 Mgr. Mária Birošová (nezávislá kandidátka) – 213 platných hlasov  

 Ing. Marek Výrostko (nezávislý kandidát) – 85 platných hlasov. 
Za poslancov Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice - Poľov boli zvolení:  

 Mgr. Lucia Gurbáľová (KDH, SaS, Nova, SMK-MKP), s počtom platných hla-
sov: 439  

 Marek Karafa (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 414  

 Roland Lacko (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 380 

  Ing. Marek Výrostko (nezávislý kandidát), s počtom platných hlasov: 360  

  Monika Lacková (nezávislá kandidátka), s počtom platných hlasov: 347  
Ostatným kandidátom (náhradníkom), ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho  
zastupiteľstva odovzdali voliči nasledovný počet hlasov:  

 Ing. Ivan Forrai (KDH, SaS, Nova, SMK-MKP) – 295 platných hlasov  

 Matúš Olajoš (nezávislý kandidát) – 253 platných hlasov 

  Darina Vargová (Strana zelených Slovenska) – 159 platných hlasov  

  Silvia Egriová (Strana zelených Slovenska) – 154 platných hlasov  

Víťazom novembrových volieb na primátora Košíc sa stal Ing. 

Jaroslav Polaček s počtom hlasov 29 157. Do mestského zastu-

piteľstva sa dostalo 26 nováčikov a 15 poslancov svoj mandát 

obhájilo z minulého volebného obdobia. Najstarším poslancom 

je JUDr. Jaroslav Hlinka a najmladším Bc. Dominik Karafa. V pos-

laneckom zbore je iba 5 žien. Po ustanovujúcom zastupiteľstve, 

ktoré sa konalo 10. decembra 2018, na ktorom primátor i pos-

lanci zložili sľuby, sa novozvolený primátor ujal svojho úradu. K 

1. januáru 2019 vymenoval spomedzi poslancov svojich zástup-

cov: Mgr. Marcela Gibódu a Mgr. Luciu Gurbáľovú.  

Voľby priniesli zmeny vo vedení i v poslaneckom zbore mesta Košice 

Ing. Jaroslav Polaček 

Primátor mesta Košice 

Mgr. Marcel Gibóda 
Námestník primátora mesta Košice 

Poslanec mesta Košice zvolený za voleb-
ný obvod č.1: Sever, Kavečany, Džungľa 

Člen poslaneckého klubu  
Košickí aktivisti a nezávislí 

Mgr. Lucia Gurbáľová 
Námestníčka primátora mesta Košice 

Poslankyňa mesta Košice zvolená  za vo-
lebný obvod č. 5: Barca, Poľov, Šebastovce 

Členka poslaneckého klubu  
Fungujúce Košice 

Komisie pri Miestnom zastupiteľstve  
MČ Košice - Poľov: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  
(Predseda: Monika Lacková) 
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských 
aktivít  
(Predseda: Roland Lacko) 
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné 
prostredie  
(Predseda: Ing. Marek Výrostko) 
Komisia pre kultúru a vzdelávanie  
(Predseda: Mgr. Lucia Gurbáľová) 
Komisia pre mládež, seniorov a sociálne služby 
(Predseda: Monika Lacková) 
Komisia pre šport a voľnočasové aktivity  
(Predseda: Marek Karafa) 
Komisia pre verejný poriadok a prešetrovanie sťažností 
(Predseda: Roland Lacko) 
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 Všetko začalo požehnaním ad-
ventného venca v parku pred kultúr-
nym domom na prvú adventnú nede-
ľu . 

Požehnanie sa uskutočnilo po omši v 
dopoludňajších hodinách a bola sku-
točná zima. Snežilo. To však neodradi-
lo Poľovčanov od účasti na tomto mi-
lom akte a viacerí si na požehnanie 
doniesli aj vlastné adventné vence zo 
svojich domovov.  

Po požehnaní vymrznutým účastní-
kom iste padlo vhod malé občerstve-

nie v spoločenskej miestnosti kultúr-
neho domu a starostovský punč, kto-
rý naozaj zahrial.  

Veniec v parku vytvorili naše ženy pod 
vedením poslankyne Moniky Lacko-
vej, za čo im všetkým patrí veľká vďa-
ka. 

Ďakujeme aj nášmu speváckemu zbo-
ru, ktorý spevom prispel k adventnej 
atmosfére. 

Tešíme sa na adventný veniec v parku 
opäť o rok. 

 

Počas Vianoc to u nás naozaj žilo 

 V nedeľu do Poľova zavítal populárny hosť. Mikuláš! Ten  spolu s anjelom 
a čertom prišli pozdraviť naše deti a samozrejme, doniesli aj mikulášske balíčky. 
Deti sa na túto návštevu tradične dobre pripravili a mnohé mali pre Mikuláša 
pripravenú peknú pieseň či riekanku. Každé dieťa mohlo zavesiť ozdôbku na 
vianočný stromček a tak si ho počas tohto podujatia spoločne vyzdobili. Deťom 
zaspievala sympatická speváčka Dianka a keď i tí najmenší zahodili trému a  
ostych, neváhali sa spolu s ňou pochytať  za ruky do tanečného kruhu. Keď sa 
Mikuláš odobral za ďalšími deťmi, predtým všetkým prítomným sľúbil, že keď 
budú deti poslúchať svojich rodičov a budú dobré, príde v roku 2019 opäť. Deti 
v sále ešte chvíľu spolu s rodičmi pobudli a v družných rozhovoroch pokračovali 
priatelia, susedia i známi ... 

 Aký by to bol Silvester bez správnej silvestrovskej zábavy? Ani v našej 
mestskej časti tomu predsa nemohlo byť inak. Na silvestrovskej zábave do tan-
ca hrala skupina Tomson a zábava bola skutočne vynikajúca.  Prítomní sa vy-
tancovali a posilnili dobrou kapustnicou. Zábava pokračovala do skorých ran-
ných hodín a šťastný nový rok si potom mali možnosť Poľovčania vzájomne 
zaželať i cez deň po   adorácii pri starostovskom punči.  

Nový rok sme privítali ohňostrojom 

 Nesklamali ani koledníci Dobrej noviny. Na prvý sviatok vianočný sa zor-
ganizovalo 16 koledníkov, rozdelili sa do troch skupín a navštívili viac ako päť-
desiat domácností, aby tam básňami a piesňami pripomenuli Božie narodenie a 
vyzbierané peniažky darovali chudobným deťom v Afrike. Najmladší koledník 
mal 9 rokov, najstarší 18 a spolu vyzbierali 539,93 eur.  Dobrá novina sa konala 
v Poľove už po 14 - krát. Ako je už zvykom, poďakovaním dobrovoľníkom zapo-
jeným do Dobrej noviny bola opäť návšteva kina, ktorú mládež stihla ešte cez 
zimné prázdniny.  

29. decembra  sa  Spevácky zbor sv. Michala 
a sympatizanti OZ Spehupo zúčastnili diva-
delného operetného predstavenia Netopier, 
v ktorom jednu z hlavných úloh hral náš Po-
ľovčan Marián Lukáč a ďalší Poľovčan Igor 
Dohovič ml. predstavenie dirigoval. Po pred-
stavení sme si uroblli spoločnú fotografiu.  

-rr- 
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9. ročník tradičného novembrového 

koncertu  sa v našej mestskej časti ko-

nal tento krát v nedeľu, 25. novembra 

2018 so začiatkom o 15.00 hod a  uká-

zalo sa, že nedeľa na koncert pritiahla 

do kostola viac návštevníkov ako pred-

tým zaužívaná sobota. Svojou návšte-

vou a účinkovaním nás poctil zbor VOX COLUMBELLAE z Moldavy nad Bodvou pod vedením Józsefa Havasiho aj 

zbor BONA MUSICA z mestskej časti Nad jazerom, ktorý dirigovala Mária Juhásová. S novými skladbami sa predvie-

dol aj náš mládežnícky orchester Luvenum s dirigentom a skladateľom Michalom Baloghom a spolu so sólistami  

Mariánom Lukáčom  a Petrom Janitorom vystúpil aj domáci Spevácky zbor sv. Michala pod taktovkou Mariky Kvet-

kovej.  Spestrením koncertu bolo vystúpenie gospelovej kapely Kéfas, ktorá síce nemohla prísť na náš koncert v pl-

nej zostave, ale  aj v komornom počte zaspievali a zahrali pár skutočne nádherných skladieb.  Opäť vznikli nové 

vzťahy a priateľstvá, účinkujúci sa vzájomne inšpirovali a vymenili si kontakty. Aj o tom je toto pôsobivé podujatie, 

ktoré o rok oslávi svoju desaťročnicu. Veríme, že si naďalej zachová svoju tradíciu a bude stále priťahovať nie len 

spevákov a hudobníkov, ale i poslucháčov a divákov. OZ Spehupo sa na organizáciu jubilejného ročníka veľmi 

Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte 

-lg- 


