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Editoriál
Nielen smiech je nákazlivý. Panika takisto. Tieto riadky píšem v čase, keď

vrcholí panika okolo koronavírusu, moje gymnázium je zavreté a kultúrne

akcie sa rušia. Ako mnohým, aj mne výnimočná situácia zmenila rutinu a

štátne reštrikcie ma obmedzili. Nedajte sa tým ale rozhodiť. Ja som si zaliala

kávu, sadla za notebook a začala pripravovať nové číslo Poľovčana. Načo

panikáriť? Rešpektujte vládne príkazy, dodržiavajte karanténu, a keď už

musíte ísť von, vezmite si rúško. Nie, pandémiu rozhodne netreba brať na

ľahku váhu, no ani opačný extrém nič nevyrieši. Rovnako ako ja si radšej

spravte kávu, výjdite na záhradku, nastavte tvár jarnému slnku a prelistujte

si nového Poľovčana! Barbora Výrostková, šéfredaktorka

Milí Poľovčania,
prežívame náročné obdobie, neľahké dni a týždne. Nik z nás by pred
časom nepredpovedal, že dnes sa ocitneme v  takejto situácii
a   budeme si musieť odpustiť bežné, donedávna samozrejmé veci. Za
všetkým je koronavírusová pandémia. A  aké nezmazateľné stopy na
nás ešte zanechá, ukáže čas, avšak nateraz všetci vieme, že
najlepšia cesta k  úspechu je dodržiavanie opatrení, rešpektovanie
nariadení a prispôsobenie sa krízovému stavu.
Denne som v  pracovnom nasadení pre naše mesto i  pre vás, a spolu
s  vedením mesta každú chvíľu prijímame rozhodnutia, nachádzame
riešenia, pomáhame ako vieme. Záleží nám na všetkých obyvateľoch
Košíc, teraz sa však viac ako inokedy musíme postarať o  tých
najslabších, najzraniteľnejších z nás – o  seniorov, chorých, starých,
imobilných, chudobných, o  ľudí v  núdzi.
Robíme všetko preto, aby dôsledky situácie boli čo najmiernejšie
a  aby sme to v  tých našich Košiciach spoločne čo najlepšie zvládli.
Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám na nižšie uvedené číslo,
poradíme, poskytneme informácie.
Nezabudnite, nosíme rúško, dodržiavame hygienu, zostávame doma.
Aby sme sa čo najskôr vrátili do škôl, do kostolov, medzi priateľov .. .
Želajme si zdravie, pevnú vôľu, silnú vieru a  veľa trpezlivosti.

Lucia Gurbáľová
námestníčka primátora mesta Košice
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ZLOMOVÉ VOĽBY – AKO VOLIL POĽOV?
29.2.2020 sa konali voľby do NR SR. Viacerí o nich hovorili, že budú zlomové, že doteraz

najsilnejšia strana Smer-SD voľby nevyhrá a príde očista štátu od mafie. Počas kampane sa

na Smer najvýraznejšie doťahovala strana Mariána Kotlebu Ľudová strana naše Slovensko, no

pravdepodobne protifašistické demonštrácie na ich mítingoch znížili ich preferencie.

Nakoniec zabodoval Igor Matovič a jeho hnutie Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti, ktorý

dosiahol želaný efekt snehovej gule po jeho videách spred vily Jána Počiatka v Cannes. Stal sa

víťazom volieb s 25,02% voličskej podpory.

Okrem neho sa do NR SR prekrúžkovali aj Smer-SD (18,29%), Sme rodina (8,24%), ĽSNS

(7,97%), SaS (6,22%) a Za ľudí (5,77%). Tesne mimo parlamentu ostala koalícia strán

Progresívne Slovensko a Spolu, ktorí získali 6,96% hlasov a KDH, ktorí získali 4,65% hlasov.

V POĽOVE VIEDLO OĽANO A KDH
V Poľove bolo rozloženie hlasov iné – jasne vyhralo OĽaNO Igora Matoviča s 31 ,10%, avšak

na druhom mieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie s takmer 16% podporou. Za KDH

zo 150. miesta kandidovala aj Poľovčanka Ľucia Gurbáľová, ktorá v Poľove získala 97

preferenčných hlasov. Na treťom mieste skončil Smer-SD (10,18%), za ním Sme rodina

(8,92%), ĽSNS (6,55%) a Za ľudí (5,85%). Poľovčania by do parlamentu neposlali PS-Spolu

(5,57%), SaS (4,04%), Vlasť (3,62%), SNS (3,34%) a Dobrú voľbu (3,34%). Ostatné strany

mali menej ako 3%. Volebná učasť bola pomerne vysoká, dosiahla 76,8%. Pre porovnanie, v

roku 2016 bola volebná účasť v našom okrese len 55%.
Barbora Výrostková

OĽANO KDH SMER-SD SME RODINA ĽSNS ZA ĽUDÍ

SOLIDARITA V ČASE PANDÉMIE
Naša kostolníčka pani Helena Balogová na

podnet poslanca Mareka Karafu začala šiť rúška

- ako mnohí, aj ona musela zostať doma, pretože

kostoly sú zavreté. Rúška mali byť pôvodne

distribuované na Obecnom úrade, nakoľko ale

kvôli reknštrukcii budovy nefunguje rozhlas,

oslovili sme o pomoc vedúcu potravín. Práve tam

sa totiž stretne najviac ľudí - pani vedúca bola

preto ústretová a distribúciu povolila.

Nosenie rúška netreba podceniť, je to v

súčasnosti najlepšia ochrana, akú pred vírusom

máme. Vzhľadom na vysoký dopyt sú ale

dlhodobo nedostupné, preto je dobrý nápad si

rúško ušiť doma - aj takáto ochrana je lepšia, než

žiadna. Najlepšiu ochranu zabezpečí chirurgické

rúško, no aj kuchynská utierka poskytne viac

ako 70% ochranu, rovnako aj bavlna. Zo

zbytkovej látky si ho môžete ušiť aj vy, v

košickom Korzári uverejnili jednoduchý

fotonávod: https://zena.sme.sk/c/22359594/ako-

vyrobit-ochranne-rusko-na-tvar-postup-krok-za-

krokom -bv-,-rl-zdroj: facebook.sk/veseleruska
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PREČO JE ZATEPĽOVANIE
DOBRÁ VEC?

Klíma na Slovensku sa za posledné

roky výrazne mení – tieto zmeny

môžu negatívne ovplyvniť náš

každodenný život v podobe dlhších

období sucha a horúčav. Priemerná

teplota na Slovensku by sa mohla do

roku 2050 zvýšiť až o štyri stupne.

Možno to nevyzerá ako veľa, no

znamenalo by to, že podmienky, aké

sú v oblasti Komárna, by mohli byť aj

v Tatrách. Tieto zmeny kvôli nižšej

koncentrácii zelene zasiahnu

výraznejšie hlavne väčšie mestá,

preto aj Košice prišli so svojim

vlastným adaptačným plánom.

Jeho súčasťou je aj zlepšenie tepelnej

izolácie budov. Zatepľovanie znižuje

energetickú spotrebu, v zime

udržiava vnútro budovy teplé a v lete

zase chladné. Investícia do

zatepľovania sa jednoznačne oplatí –

z hľadiska ekonomického, nakoľko sú

účty za vykurovanie oveľa nižšie,

rovnako aj z ekologického – tepelná

energia je vyrábaná hlavne

spaľovaním uhlia, pri ktorom sa

uvoľňujú škodlivé emisie, medzi nimi

aj skleníkové plyny.

Vďaka tepelnej izolácii vyhrávajú

všetci - životné prostredie,

samosprávy, ale aj vy, pretože vaše

dane nevyfučia hore komínom, keď sú

minuté na prevádzku, ale obec ich

môže investovať pre vás príjemnejšie.

Pleseň v starostovej kancelárii, vodovodné potrubie
staré niekoľko rokov, či okná s popraskanými rámami.
Náš „kulturák“ už rok-dva potreboval rekonštrukciu,
nehovoriac ani o jeho energetickej náročnosti (=
vysokých účtoch za energie). Preto poslanci
odsúhlasili starostov návrh ho renovovať a vypísali
súťaž, ktorú vyhrala firma UNIRES-Bau. Nakoľko ide
o verejnú budovu, podarilo sa nám na tento projekt
získať aj eurofondy v celkovej výške viac ako 700
tisíc. Usporiť na energiách by sme mali minimálne
tridsať percent.
Zrealizovať projekt avšak nebolo jednoduché ani po
administratívnej a ani po praktickej stránke. Bolo
potrebné vysťahovať väčšinu zariadenia kultúrneho
domu – to je aktuálne dočasne uskladnené v
priestoroch telocvične. Aj touto cestou by sa obecné
zastupiteľstvo chcelo podakovať každému obyvateľovi,
ktorý so sťahovaním pomohol.
Nakoľko sú priestory kultúrneho domu pod
rekonštrukciou, tento rok tu nebudú usporadúvané
žiadne podujatia, na ktoré sme zvyknutí – už budúci
rok sa ale budeme môcť spoločne stretávať v
priestoroch, ktoré sú pohodlnejšie, ekologickejšie a
zdraviu nezávadné. Realizácia projektu totiž začala
20. januára a projekt by mal byť dokončený do
jedenástich mesiacov.

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
KULTÚRNEHO DOMU

foto: archív MČ

NOVÚ TVÁR DOSTANE AJ TELOCVIČŇA

Mesto Košice každoročne prerozdeľuje peniaze pre
mestské časti. Tento rok starosta Poľova Ing.
Ladislav Brada navrhol, aby boli investované do
telocvične pri futbalovom ihrisku, ktorá bola
dlhodobo v pokútnom stave a nebolo to veru niečo,
čím by sme sa mohli hrdiť. Od mesta sme získali 54
tisíc eur, z vlastného rozpočtu sme použili 20 tisíc.
Aj túto renováciu bude mať na starosti firma
UNIRES - Bau, ktorá pracuje aj na kultúrnom dome.

Aktuálne najvýraznejšou zmenou telocvične sú nové
sociálne zariadenia. Elektroinštalácia, ktorá bola v
nevyhovujúcom stave je renovovaná. Steny sú
čerstvo vymaľované, na zemi je čisté linoleum, na
strope nové svietidlá a nové sú i plastové okná.
Kúpeľne sú vykachličkované a sú v nich
namontované nové sprchy i toalety.
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Aká je vízia do budúcnosti?
Renovovaná telocvičňa bude slúžiť všetkým
športovým nadšencom, futbalistom, ale možno aj
deťom z našej ZŠ a MŠ, ktorí by mohli priestory
využívať na športové turnaje či krúžky. Obec by
chcela obnoviť aj hodiny zumby, ktoré kedysi boli
v sále kultúrneho domu - po rekonštrukcii by boli
v telocvični s pohodlím sprchy hneď po skončení
cvičenia. Posilňovňa bude slúžiť pravidelným
návštevníkom, ktorí si budú chcieť dať "do tela,"
a nové toalety zpríjemnia akcie ako napríklad
obľúbený Deň Poľova. - bv, rl -

foto: archív MČ
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MAREC - MESIAC KNIHY
Marec je mesiacom knihy. Neviem, prečo

práve marec a kto to tak určil, jedno je ale

isté - teraz, v časoch karantény, padne kniha

výnimočne vhod. Preto sme sa pozreli na

históriu poľovskej pobočky Verejnej knižnice

Jána Bocatia a v rámci rubriky Spoznaj

Poľovčana sme pripravili aj rozhovor s pani

Máriou Nemcovou, ktorá v nej kedysi

pôsobila ako knihovníčka.

P: Viedli ste k láske ku knihám aj svoje deti a vnúčatá?

Knihy som čítala svojim deťom, ale viac vnúčatám, keď prišli na víkend, alebo na prázdniny. Radšej mali,

keď som im rozprávky - príbehy vymýšľala, kde som použila ich mená. Tomu sa veľmi tešili.

P: Čo máte rozčítané teraz? A aká je vaša obľúbená kniha?

Momentálne čítam Bibliu. Je to náročná kniha na pochopenie, preto by som chcela teraz v Roku Božieho

Slova viac spoznať podstatu Starého Zákona. Rada si prečítam dobrú knihu, ktorá má vnútorne obohatí

(Cronin - Klobučníkov hrad, Bronteová - Búrlivé výšiny). Viac má zaujíma náboženská literatúra, životopisy

svätých - Páter Pio, Don Bosco, sv. Terézia z Lisieux, Moje srdce zvíťazí.

Pobočka bola zriadená v roku 1970. Tri roky na to

bola pobočka presťahovaná do novej ,

vyhovujúcejšej miestnosti. V osemdesiatych

rokoch bol o knižnicu najväčší záujem.

Spolupracovala so základnou školou, mala

rozhodujúci podiel na rozvoji čitateľského hnutia

žien v obci, rozvinula aktívnu masovopolitickú

prácu, a v roku 1989 bola vyhlásená súťaž o

najlepšieho čitateľa, čo malo za následok výrazné

zdvihnutie počtu výpožičiek. Záujem o knižnicu

ale postupne klesal, bola zameraná najmä na

mladých čitateľov, no aj ich záujem sa znižoval. V

roku 2015 bola pobočka zrušená. Za tie roky sa

na poste vedúcej knižnice vystriedali pani

Pirošková a pani Krištofová, dlhoročnou

knihovníčkou bola pani Nemcová.

P: Ako dlho ste pracovali v Poľovskej knižnici?

Asi tri roky som pracovala ako dobrovoľná

knihovníčka. V apríli 1986 som nastúpila do

Krajskej knižnice (terajšia VKJB) už ako

zamestnankyňa a do Poľova som chodila 2x v

týždni. Asi v roku 1997 som prešla na oddelenie

výpožičiek, kde som pracovala až do
odchodu do dôchodku. V tom čase už pobočka v Poľove bola otvorená len v piatky. Po zrušení pobočky si

centrálna knižnica vybrala z knižničného fondu knihy pre seba aj pre iné pobočky. V priestoroch knižnice

zostali staršie knihy a knihy z fondu, ktorý patril predtým ešte obecnej knižnici. Tento fond zostal aj so

zariadením - s regálmi - v priestoroch kultúrneho domu.




