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Milí občania Poľova,
Milí Poľovčania,
želáme Vám a Vašim rodinámv roku 2020krásne
a pokojné
prežitie
vám želáme
zdravie, lásku,
Božie požehnanie, pokoj v rodinách, veľa radostných a
VIANOC,
šťastných chvíľ s dobrými ľuďmi, úspech v pracovnom i osobnom živote.
veľa láskyNecha saradosti
nám spoločne darí napĺňať vízie a ciele pre
dobro nás všetkých.
nielen počas sviatočných
dní,
Starosta a poslanci MČ Košice - Poľov
ale i počas celého roka 2018
Starosta
a poslanci MČ
Vážení čitatelia,
mediálnej oblasti.
toto vydanie časopisu Poľovčan je pre mňa svojim
spôsobom rozlúčkové. Pozícia viceprimátorky ma viac
zamestnáva, tak sa jeho tvorbe nemôžem venovať v
takom rozsahu ako predtým. Teším sa, že štafetu
môžem posunúť mladej talentovanej študentke, nádejnej novinárke, ktorá sa v budúcnosti chce venovať
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Časy, kedy Poľov pohládzali lúče hravého slnka a deti behali po uliciach sa už
minuli. Začal sa školský rok, spolu s ním

10. ročník koncertu FSU
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prišla aj jeseň. Spoločne sme zapálili
sviečky naším zomrelým a už je tu advent. Verím, že vám prípravy na Vianoce spríjemní aj nové číslo Poľovčana,
spolu s ktorým sa môžete obzrieť za
pomaly odchádzajúcim rokom. Zaspomínajte si na vášho syna stojaceho na
pódiu na Deň matiek, družné rozhovory so susedmi na ihrisku v Deň Poľova či
zájazdy organizované našou MČ. V čísle
vám v rubrike Spoznaj Poľovčana predstavíme pani Stratilovú, ktorá vedie
poľovské jazdiarne a pani Albrechtovú,
učiteľku na našej škole. Číslo uzatvárajú
pozvánky na dalšie udalosti počas Adventu. Tak teda, do čítania!
Barbora Výrostková

Naďalej budem pri tvorbe Poľovčana plne nápomocná
a rada budem na jeho obsahu aktívne spolupracovať.
Spolu s pánom starostom a kolegami miestnymi poslancami želáme Barborke veľa úspechov pri tvorbe
nášho občasníka a tešíme sa na spoluprácu.
Lucia Gurbáľová

Do Poľova zavítal Mikuláš
mátorka. Po nich deti
zabávala dvojica Tom a
Elo, ktorých poznáme
už z Dňa Poľova. Nechýbalo ani pohostenie
či detská tancovačka,
no a nakoniec konečne
prišiel dlho očakávaný
hosť – Mikuláš, spolu s
čertom a anjelom.
Všetkým deťom rozdali
Aj tento rok do Poľova zavítal balíčky plné sladkostí a rozžiasv. Mikuláš, i keď s maličkým rili im oči radosťou avďakou.
meškaním - poslušné i tie
Barbora Výrostková
menej poslušné deti
potešil až v nedeľu, 8.
decembra. Keďže vonku už zúrila zima,
stretnutie prebehlo v
kultúrnom dome. Na
začiatku sa deťom i
rodičom či starým
rodičom,ktorí ich sprevádzali, prihovorili pán
starosta a pani vicepri-

STRANA

2

Obzrime sa za rokom 2019
Asi stopäťdesiat Poľovčanov v sále Kultúrneho domu, ktorou
sa niesla vrava a družná nálada – takto vyzeral u nás 27. október, kedy sme si uctili našich starších. Podujatie otvorila viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová s príhovorom, a zarecitovala
i báseň Jeseň života z jej vlastného pera. Seniorom zaželala
pokojnú jeseň života, nech ich clivota a smútok odchádza. Spomenula aj to, že báseň už prezentovala aj na iných poduja-

pani Zlatica Dedková, rod. Múdra, ktorá je rodáčkou z Poľova.
Tá predstavenie otvorila – na sebe mala poľovský kroj, hovorila v nárečí a sršala vtipom. S úsmevom si zaspomínala na mamu Eržiku i oca Jožka. Po nej sa na pódiu objavili už samotní
tanečníci súboru, všetci síce v pokročilom veku, no krútili sa,
skákali a spievali sťa mládenci a dievčence. Za nimi nasledoval
spevácky duet sprevádzaný harmonikou. Tanečníci, ktorí zostali v pozadí, sa počas čísla kývali do rytmu – bolo vidno, že
hudbu majú v krvi a ani vyšší vek ju nezriedil. Kultúrny protiach, všade sa však popýšila tým, že je napísaná pre poľov- gram ukončili tance v horehronskej tradícii a východniarska
ských seniorov. Na záver prejavu odovzdala pozdrav od primá- karička, ktoré zožali obrovský potlesk.
tora Jaroslava Polačeka, ktorý sa udalosti nemohol zúčastniť.
Okrem súboru Senior Vršatec sa o veselú atmosféru postarali i
Nasledoval pán starosta Ladislav Brada, ktorý seniorom poďa- poslanci Roland Lacko a Marek Výrostko, ktorí sa viackrát uistikoval za celoživotné dielo, ich výchovu, ocenil ich múdrosť a li, že žiaden štamperlík neostal suchý.
poprial im pevné zdravie.
Nechýbali ani gratulácie jubilantom a potom sa už podával
O program sa postaral folklórny súbor Senior Vršatec, ktorý slávnostná večera v podobe rezňa a šalátu namiesto tradičnéprišiel až z Dubnice nad Váhom. Súbor pôsobí na slovenskej ho gulášu.
folklórnej scéne už sedemnásť rokov a do Poľova ho priviedla
Barbora Výrostková

Uctili sme si starších

Redakcia Poľovčana oslovila po vystúpení pani Zlaticu Dedkovú, ktorá sa vyjadrila takto:
„S dnešným podujatím som veľmi spokojná, túžila som po tom už viac ako rok, prísť sem. Bola som tu minulý rok, keď bola Úcta
k starším. Rozprávala som sa s pani Luciou Gurbáľovou o našom súbore v Dubnici, že by to bolo pekné – seniori seniorom. Udržujem aj poľovský kroj a propagujem to, aj v Dubnici, a stále rozprávam po východniarsky. Som veľmi rada, že som v Poľove!“
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Jubilanti 2019

Mária Bradová, Pavel Janitor, Imrich Kvetko, Ondrej Lacko, Margita Lacková, Mária Liptáková, Mária Majeriková, Kristína Pastoreková, Ladislav Puzder, Marta Rašiová, Emil Šarišský, Magdaléna Výrostková
80
Agnesa Janitorová, Ladislav Kvetko, Imrich Múdry, Mária Výrostková
90
Mária Bernátová, Mária Birošová, Anna Múdra, Mária Piroško-Kiráľová, Mária Pirošková
Najstaršími obyvateľmi Poľova sú Mária Dragunová a Jozef Višnický.
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Deň Poľova 2019
Ani tento rok MČ Poľov nezabudla na tradíciu Dňa Poľova. 29. júna 2019 sa na futbalovom ihrisku opäť zišli starí aj mladí, aby oslávili nie len deň detí, ale i príchod leta a
prázdnin. Študenti sa rozlúčili so školským rokom, tí starší sa zišli so susedmi či s rodinou a vychutnali si pivo či kofolu pod stanom. Deťom ulahodila cukrová vata i stánok s
hračkami. Obec zabávala divadelná show, ktorú si užili hlavne deti, tombola či hudobné
skupiny Šarišanci a Tomson, nechýbal ani každoročný minimaratón.

Výsledky
poľovského minimaratónu
2019
Kategória – Predškolský vek
Dievčatá: 1. miesto: Mia Šofranková
2. miesto: Karolína Oravcová
3. miesto: Karolína Horská
Chlapci: 1. miesto: Edo Kováč
2. miesto: Lukáš Belušár
3. miesto: Derick Fedorišin
Kategória – Základná škola – 1.stupeň
Dievčatá: 1. miesto: Kristína Vojtašková
2. miesto: Vanesa Talpašová
3. miesto: Erika Talpašová
Chlapci: 1. miesto: Marek Múdry
2. miesto: Emanuel Nemec
3. miesto: Roman Matta

Spoznaj behom Poľov
Keď sme pri behu, nemôžeme opomenúť druhý ročník bežeckej aktivity Spoznaj behom
Poľov, ktorá sa v našej mestskej časti po minulom roku opäť uskutočnila s veľkým úspechom. Vyše 120 bežcov zavítalo do Poľova a vopred starostlivo pripravená trať ponúkla
účastníkom počas behu krásne pohľady na našu lokalitu. Nechýbali fanúšikovia pri štarte a cieli , rovnako tak i tí, ktorí bežcov povzbudzovali zo svojich dvorov. Po behu sa
športovci občerstvili, osviežili a Poľov do neskorých nočných hodín žil družnou a priateľskou športovou atmosférou.

Kategória – Základná škola – 2.stupeň
Dievčatá: 1. miesto: Júlia Janitorová
2. miesto: Kornélia Vyrostková
3. miesto: Soňa Kundráková
Chlapci: 1. miesto: Timotej Pištej
2. miesto: Marek Piroško-Kiráľ
3. miesto: Denis Virostko
Víťazom srdečne blahoželáme!

Poľovčania na MMM
6. októbra sa v Košiciach konal aj Medzinárodný maratón mieru. Udalosť bola pod
drobnohľadom lokálnych i svetových médií a zúčastnili sa ho bežci z rôznych krajín,
nechýbali však ani obyvatelia našej mestskej časti.
V minulosti na maratóne zahviezdil Poľovčan František Višnický (61), jediný Slovák,
ktorý maratón vyhral dvakrát – v rokoch 1983 a 1986. Jeho osobným rekordom je čas
2:14:14, ktorý dosiahol v roku 1984, nebolo to avšak v Košiciach. Tento rok sa už maratónu nezúčastnil, urobili tak však ďalší Poľovčania – Matej Brada či Slavomír Albrecht, ktorý sa umiestnil na 91. mieste s časom 03:18:05.
Poľovčania bežali aj 4,2 kilometrový minimaratón, medzi nimi Eleonóra Výrostková:
„Milujem šport i atmosféru maratónu. Na Slovensku snáď nie je podobná udalosť, na
ktorej by sa zišlo toľko ľudí so spoločným cieľom. Páči sa mi i keď bežím sama, no byť
súčasťou takéhoto obrovského davu je neopísateľný pocit.“
Barbora Výrostková

23. novembra 2019 k večeru sa v našom kostole konal 10. ročník koncertu kresťanských speváckych zborov a skupín. Tento koncert začal netradične vystúpením tých,
ktorí stáli pri zrode tejto aktivity a celých desať rokov strážia a rozvíjajú myšlienku
prezentovať prácu neprofesionálnych speváckych zborov a hudobných skupín, ktoré
spestrujú obrady v kostoloch a život vo farnostiach. Lucia Gurbáľová, Mária Kvetková, Lucia Nalevanková a Michal Balogh zahrali úvodnú skladbu, po ktorej Lucia Gurbáľová predniesla slávnostný príhovor. Poďakovala sa za 10 rokov priazne publika a

10. ročník
„Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte“

za podporu starostu Ladislava Bradu a mestskej časti. Koncertu sa zúčastnil aj pán
primátor Jaroslav Polaček, ktorý v závere všetkých pozdravil a poďakoval účinkujúcim, zároveň im odovzdal Ďakovný list mesta za účasť na koncerte, ktorý bol súčasťou 30. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. Na tomto koncerte okrem domácich
vystúpili aj hostia: Zbor sv. Faustíny z MČ Košice—sídlisko KVP a Ukrajinský národný
zbor Karpaty. Po koncerte si všetci pochutnali na dobrotách poľovských žien v sále
kultúrneho domu. A opäť bolo dobre. A opäť sa tešíme na ďalší ročník v roku 2020.
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Spoznajme Poľovčana
Peter Sado (37) sa nedávno spolu s rodinou prisťahoval do Poľova. Jeho láskou sú motorky, dokonca má aj titul majstra Slovenska v motocrosse. V rozhovore nám o tom povedal viac.
B: Ako ste sa dostali k takejto záľube? Ako dlho sa jej venujete a čo všetko to obnáša?
PS: Už ako trojročný som mal prvú skúsenosť s motocyklom, avšak moja vášeň sa naplno rozvila až
v pätnástich, kedy som sa stal držiteľom vodičského oprávnenia na malý motocykel. Inšpiroval ma
k tomu môj otec, bývalý reprezentant Československa. To on ma nahovoril, aby som motorky skúsil aj ja. Neskôr som sa začal aj zúčastňovať pretekov terénnych motocyklov.
B: Kedy ste začali pretekať s Pionierkami?
PS: Môj brat mal motocykel Jawa 50 Mustang. Jeho kolega mu povedal o pretekoch pionierok. Zaujalo ho to natoľko, že si tie preteky skúsil.
Môj otec v tom videl potenciál, chcel, aby brat pokračoval v „rodinnej tradícii.“ Brat súhlasil, potom som si to vyskúšal aj ja a takisto ma to
oslovilo. Po čase to brata omrzelo, ja som ale v pretekoch pokračoval. Keď otec navrhol skúsiť celú sériu pretekov, súhlasil som.
B: Po akom čase prišli vaše prvé víťazstvá?
PS: Už prvý pretek sa mi pošťastilo vyhrať, dokonca s dosť veľkým náskokom. V pretekoch sme pokračovali, za rok sme sa spolu s otcom zúčastnili asi šiestich-siedmich, dokonca sa nám podarilo nazbierať dosť bodov na to, aby sme sa stali majstrom Slovenska.
B: Kto bol pre vás najväčšou oporou počas pretekania?
PS: Určite otec, robil mi trénera, mechanika, sponzora aj morálnu podporu – jednoducho ma podporoval z každej strany. Bol som veľmi rád, že
môžem tráviť toľko času so svojim otcom – výsledky našej práce sa dostavovali jeden za druhým. Po štyroch rokoch som aj vďaka nemu postúpil o dva triedy vyššie. Nevyznie to asi dobre, ale v tých nižších som nemal premožiteľa, po pár pretekoch sa mi smiali, že „Sado, ty si len vezmi
pohár a choď preč, vieme aj tak, že to vyhráš!“ (smiech) Až som sa cítil zle, že stále len vyhrával, snažil som sa nájsť súpera. Po tom, čo sme
dominovali v týchto dvoch triedach som nahovoril otca, aby sme to skúsili v tej najvyššej.
B: Radíte sa teda medzi skúsených jazdcov?
PS: Áno, v týchto pretekoch už nie je nič zadarmo, jedná sa o centimetre a sekundy. Tu som sa cítil ako doma, konečne som mal s kým závodiť.
Minulého roku sme skončili druhí. Možno ďalší rok prinesie viac.
B: Nie je tu rivalita už priveľká?
PS: Áno, často sa tu robia veci, ktoré predpisy nedovoľujú. My s otcom sme zástancami toho, že pravidlá sú na to, aby sa striktne dodržiavali,
bohužiaľ naši súperi ich neraz berú na ľahkú váhu.
B: Čo vám toto súťaženie dalo?
PS: Naučil som sa, že na závody sa nechodí vyhrávať, ale že na závody sa chodí s pokorou. Treba ukázať, čo vieš, čo je v tebe, a potom sa možno aj dostaví výsledok.
B: Ako sa k tomu stavia vaša rodina?
PS: Niektoré motocykle som musel predať, nemám už toľko času. Nejazdím už celoslovenský seriál, len východoslovenský. Deti to baví, o motocykle majú záujem, radi sa so mnou povozia, keď sme na závodoch. Zatiaľ ešte neviem, či ich k motorkám chcem viesť rovnako, ako mňa môj
otec, to ukáže až čas, čo ich skutočne baví - do ničoho ich nechcem nútiť. A manželka, tá sa na to rada chodí dívať, všetci ma podporujú. Tých
závodov nie je veľa, takže ma veľmi neukracujú o čas strávený spoločne.
B: Aké iné záľuby máte?
PS: Mám záľubu v zbieraní historických motocyklov. Najradšej mám značku Jawa, páči sa mi ich spracovanie, jednoduchosť, funkčnosť. Takéto
veterány mám štyri, ale nejazdím na nich, pre mňa majú historickú hodnotu. Okrem toho sa venujem oprave áut – to sa už stalo mojou povinnosťou, druhým zamestnaním.
B: Posledná otázka – v Poľove bývate ešte len krátko, od leta. Ako sa vám tu páči?
PS: Veľmi. V Poľove som mal už pár známych, roky sme sa nevideli. Na Dni Poľova som ich kopec postretával na ihrisku, okamžite sme sa spoznali. Neprišli sme teda do úplne cudzieho prostredia. Žijú tu slušní ľudia, zatiaľ sme nemali s nikým problém, dokonca nám aj pán starosta
vyšiel v ústrety, z čoho som bol veľmi milo prekvapený. Musím vyzdvihnúť aj susedské vzťahy, mal som z toho obavy, ale musím povedať, že to
je veľmi dobré a verím, že to takto bude aj do budúcna. Myslím si, že už sa sťahovať nebudeme, sme tu spokojní (smiech).
Barbora Výrostková
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