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Vážení spoluobčania, 
blížia sa najkrajšie sviatky roka 
- Vianoce, a tak dovoľte, aby som 
sa k vám prihovorila nasledujúcou 
úvahou a výrokom múdreho filo-
zofa Sokrata.
 Ľudí múdrych i nemúdrych má 
dosť každý deň. Nespočetné množ-
stvo najrozličnejších reklám, ktoré 
ponúkajú rôzne druhy radostí, po-
hodlia a bohatstva, ktoré možno 
ľahko a rýchlo získať už hneď a po-
tom ešte viac a viac, sú veľmi, veľmi 
lákavé pre dnešného človeka, ktorý 
sa často len rýchlo chce mať dob-
re. To, že mnohí doplácajú na ne-
rozumnosť, zdá sa, že ďalším vôbec 
nezabráni, aby na svoje dychtivé 
túžby doplatili vlastným nešťastím. 
Nevieme sa poučiť z chýb dru-
hých. Mnohokrát ani na vlastných. 
Dnešný človek často vraví, žijem 
len teraz a tu, len raz, musím vyu-
žiť čo sa dá. Je to ale múdre? Kde sa 
podela múdrosť?
 Lásku nie je možné ani si vypoži-
čať, ani kúpiť. Kto o nej nevie, lebo 
ju nemá, nemôže sa v nej dať za-
stúpiť druhým človekom. Človek, 
ktorý vie o láske, nevytrubuje to 
do sveta a nemusí mať tiež sväto-
žiaru nad hlavou. Nemá ale prázd-
ne ruky. Drží v nich to svoje zažité. 

Zlaté zrno života. Má srdce obda-
rené láskou. A ešte má v sebe tichú 
nádej, že smie ísť životom, milovať 
a tvoriť, aj keď na všetky otázky 
nenájde odpoveď. Ale s odvahou 
bude znova a znova vystupovať na 
cestu životom.
 Európska civilizácia je založená 
na tradícii vzdelania, poznania a 
múdrosti. Generácie pred nami v 
jednotlivých kultúrach, rozličné 
ľudské kvality, rozumnosť, múd-
rosť, šikovnosť, ale i neduhy, hlú-
posť, závisť, zradu, lenivosť, vkla-
dali a usilovali sa žiť v tom, čo tvorí 
základ vzájomného dobrého spolu-
žitia.
 V jednej rozprávke sa napríklad 
hovorí o hlúposti, lenivom človeku, 
ktorý sedel za pecou, jedol buchty 
a spal, ale nakoniec, keď zliezol z 
pece, ukázal sa múdrejší než všetci 
študenti latinčiny, remeselníci a 
panovníci. Možno, že aj v dnešnej 
dobe pre niekoho je ideálom nič 
nerobiť, sedieť za pecou a len ča-
kať, kde, ako a čo využiť, oklamať 
a závidieť tomu druhému, ktorý je 
šikovný a pre prácu nemá čas ani 
na kvalitný odpočinok. 
 Múdrosť nemá ale nič spoločné 
s takouto rafinovanosťou, prefíka-
nosťou, ktorá chce využiť okamžitú 

situáciu, poprípade slabosti dru-
hých pre svoj prospech. Byť múdry 
znamená žiť svoj život aktívne, tvo-
rivo a bdelo.
 Známa je aj duchovná lenivosť. 
Človek je lenivý stretnúť sa sám so 
sebou. Pozrieť sa na seba, do seba a 
stretnúť sa s dobrom a zlom v sebe. 
Najmä so zlom. To človek uteká 
pred sebou. Siaha po rozličných 
frázach, výhovorkách s tým, že to 
všetko nejako dopadne. Čo s tým ? 
Myslím, že odpoveď záleží na kaž-
dom z nás. V našom rozhodnutí, 
múdrosti, bedlivosti, aktivite. My 
sme tvorcami pokoja, alebo nepo-
koja, harmónie, alebo disharmónie 
v nás, úspechov i prehier.
 Zo života múdreho gréckeho 
filozofa Sokrata je známy tento
príbeh: Jeden muž mu chcel čosi 
povedať o svojom priateľovi. „Za-
stav“, prerušil ho múdry muž. 
„Preosial si to, čo mi chceš pove-
dať na troch sitách?. „Na akých 
sitách?“, opýtal sa muž. Sokrates 
vravel: „Prvé je pravdivosť. Preveril 
si si, či je to pravda, čo mi chceš 
povedať?“ „Nie, počul som to len 
rozprávať.“ Sokrates pokračoval: 
„Dúfam, že si to teda skúsil s dru-
hým sitom, a to je dobro. A tak, 

Slovo o múdrosti  Príjemné prežitie via-
nočných chvíľ a milosti-
vých Vianoc,  nech sa vo 
vašom srdci rozhorí ra-
dosť, vďačnosť, dobrota, 
láska a zavládne pokoj,
  vám želá starostka, 
miestne zastupiteľstvo 
a pracovníci miestneho 
úradu 

 Motto do roku 2005
 Svornosťou malé 
veci narastajú, ne-
svornosťou sa aj tie 
najväčšie rúcajú.

Sallustius
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Rado Kačmár 
1. Ľudia sú to komunikatívni, 
dobre sa mi s nimi pracuje, 
urobilo sa veľa, stačí pozrieť  
na cintorín, park či šatňu. 
 2. Ako športovo založenému 
človeku mi v Poľove najviac 
chýbajú tenisové kurty (mu-
sím chodiť do Šace) a detské 
ihrisko pre najmenších. 

Erika Kvetková 
1. Vysoko si cením prácu 
pani starostky. Je veľmi ak-
tívna a v Poľove to aj vidieť. 
Okolie a vôbec čistota je u 
nás evidentná. 
 2. Najviac mi tu chýba poš-
ta, detské ihrisko a kábelová 
televízia.

Michal Karafa 
1. S vedením miestneho úra-
du som spokojný, veľa vecí sa 
porobilo.
2. Chýbajú mi priestory, kde 
by som strávil svoj voľný čas, 
niečo na športové či  kultúr-
ne vyžitie sa. Bolo by to dob-
ré aj pre mladých.

Jozef Biroš
1. S ľuďmi, ktorých som vo-
lil, som v celku spokojný. 
2. V Poľove mi chýba kon-
trola rýchlosti motorových 
vozidiel, hlavne tam, kde bý-
vam, teda na Pažitnej ulici. 
Autá tu neraz idú aj 100-km 
rýchlosťou. 

?
Anonymná občianka
1. S pani starostkou som 
veľmi spokojná, no poslanci 
podľa mňa nerobia nič. 
2. V Poľove mi chýba koor-
dinátor detského voľného 
času, čiže človek, ktorý by s 
deťmi a mládežou pracoval a 
donútil ich žiť podľa pravi-
diel slušnosti.

1. Ako hodnotíte prácu ľudí, ktorých ste pred dvoma rokmi volili?
2. Čo vám tu najviac chýba?A N K E TA

Od l. januára 2005 sa mení 
systém daní a poplatkov. V 

zmysle zákona číslo 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady dochádza k 
transformácií doterajších daní.
Nové dane predstavujú
 - daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje 
-  za užívanie verejného priestran-
stva.
 Zásadnou zmenou je, že správcom 
dane je Mesto Košice, a nie ako do-
teraz jednotlivé mestské časti. Nové 
Všeobecne záväzné nariadenie schvá-
lilo mestské zastupiteľstvo na svojom 
rokovaní 7. decembra 2004. Podľa 

neho budú jednotlivé mestské častí 
zaradené do dvoch kategórií. VZN 
bude účinné od 1. januára.2005. Aj 
napriek pripomienkam jednotlivých 
mestských častí k výške sadzieb, tieto 
neboli zohľadnené.
 Snahou mesta bolo z titulu zníže-
nia prídelu podielovej dane fyzických 
osôb v roku 2005 kryť schodok, a to 
zvýšením miestnych daní.
 Vážení občania, nové všeobecne 
záväzné nariadenie o miestnych da-
niach je súčasťou Poľovských ozvien. 
Vy, ako daňovníci, ste podľa VZN 
povinní podať pre rok 2005 nové da-
ňové priznanie do 28. februíra 2005. 
Kde a kedy, o tom vás budeme infor-
movať prostredníctvom miestneho 
rozhlasu 

Mária BIROŠOVÁ, starostka

NOVÉ DANE - AKO NA NE
Správcom dane bude od 1. 1. 2005 Mesto Košice 

Čo pripravujeme pre Vás v roku 2005 
- pokračovanie Akadémie tretieho veku v oblasti „ovocinársto a zá-
hradkárstvo“
- spolufinancovanie stravy pre dôchodcov a donášku stravy imobil-
ným dôchodcom  (prosíme dôchodcov, záujemcov o obedy aby sa in-
formovali na MÚ)
- pracujeme na vybavovaní stavebného povolenia na výstavby „Domu 
pokoja“

Nezostaňte stáť bokom, pripojte sa na Internet
 Nakupovanie z pohodlia domova, čítanie novín skôr, ako si 
ich môžete kúpiť vo svojom stánku, uhradenie účtov bez cesty 
na poštu alebo do banky? Pripadá vám to ako hudba budúc-
nosti. Táto doba je tu a dnes je tu už aj pre vás.

 Projekt pripojenia Mest-
skej časti Košice – Poľov 
na celosvetovú sieť Internet 
prostredníctvom vysoko-
-rýchlostných prípojok sa 
začal realizovať v druhej po-
lovici roku 2004 vyhľadaním 
optimálneho pripojenia do 
Košíc. Tým bola vyriešená 
najkomplikovanejšia časť 
projektu. Následné stretnu-
tie s občanmi, ktorí ako prví 
prejavili záujem o pripojenie, 
bolo štartom druhej etapy – 
budovania prípojných miest. 
V súčasnosti sú v pripravené 
a v prevádzke dva prípojné 
body na  Kameničnej a Pa-
žitnej ulici. 

 Prípoje zákazníkov na 
prípojne body sa realizu-
jú prostredníctvom mik-
rovlnovej techniky a, tam, 
kde to podmienky dovoľu-
jú, kábelovým rozvodom. 
Podmienkou pripojenia je 
priama viditeľnosť na je-
den z prípojných bodov. V 
prípade, že sa blízko seba 
nachádza viac zákazníkov, 
je možné medzi nimi vy-
tvoriť lokálne prepojenie 
prostredníctvom kábla a 
toto ako celok napojiť na 
prípojný bod, čím výrazne 
klesajú náklady na zriade-
nie prípojného miesta. 
 Tretia, súčasná etapa, je 

etapou postupného pripá-
jania žiadateľov a oživenia 
ich prípojok na vysoko-
-rýchlostný Internet. Jej 
ukončenie a tým aj pripoje-
nie všetkých súčasných záu-
jemcov je v pláne do konca 
roku 2004.
 Významnú úlohu v pre-
sadení internetizácie MC 

Košice – Poľov zohráva 
miestny úrad, ktorý sa roz-
hodol rozvoj podporiť aj fi-
nančne. Každý občan, kto-
rý si nechá do konca roka 
zriadiť pripojenie, dostane 
od mestskej časti príspevok 
100 korún na mesiac počas 
prvého štvrťroku 2005.

Ing. Marek ANDRIČIK



Koledovanie detí z eRka 
(Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí) pod 

názvom DOBRÁ NOVINA sa 
na Slovensku po prvý raz usku-
točnilo na Vianoce 1995. V sú-
časnosti sa teda koná jubilejný 10. 
ročník. Pod mottom „Podajme 
ruku deťom“ obnovila DOBRÁ 
NOVINA tradíciu koledovania.. 
V niektorých oblastiach Sloven-
ska sa zachoval zvyk koledovania, 
niekde sa táto tradícia obnovuje. 
Vo vianočnom čase sa skupinky 
detí vydávajú ohlasovať dobrú 
zvesť o narodení Pána do rodín v 
mestách a dedinách na Slovensku 
a stávajú sa tak poslami nádeje. 
DOBRÁ NOVINA chce napo-
môcť upevneniu farského spolo-
čenstva. Vo všetkých diecézach 
ju schválili aj otcovia biskupi.
 Zbierkou pre núdznych tento 
dávny zvyk dostáva nový obsah. 
Ide o snahu prispieť k zmierneniu 
biedy v „treťom svete“ a pomôcť 
tamojším misijným aktivitám. 
Preto je koledovanie spojené s fi-
nančnou zbierkou. Počas uplynu-
lých deviatich rokov sa vyzbieralo 
spolu vyše 61 miliónov korún.

 

Ohlasovanie narodenia Pána 
uskutočňujú deti v malých sku-
pinkách pod vedením starších 
vedúcich. Deti navštevujú so svo-
jím programom rodiny v našich 
mestách a dedinách. 
 V našej farnosti sa deti zapojili 
do DOBREJ NOVINY prvýkrát 
v roku 2000. Tohto roku sa po-
čas Adventu pripravovalo na ko-
ledovanie okolo štyridsať detí v 

šiestich skupinách. Rovnako sa 
pripravovali deti aj na filiálkach,
v Lorinčíku a na Pereši. Okrem 
prípravy koledníckych piesní a 
básničiek sa deti na stretkách do-
zvedia viac o živote rovesníkov v 
Afrike, ako vyzerá deň v africkej 
škole, spolu sa zahrajú a tiež to, 
na čo budú použité vyzbierané 

peniaze. Medzi skupinkami je 
vyhlásená súťaž o najzaujímavejší 
kolednícky kostým celej skupin-
ky. 
 DOBRÁ NOVINA tentoraz 
podporí vzdelávacie projekty a 
školstvo v Afrike, konkrétne ško-
ly v Nubijských vrchoch v južnom 
Sudáne. Cieľom projektu, ktorý 
Dobrá novina podporuje od roku 
2002, je vyškoliť 300 učiteľov, 
zabezpečiť základné vzdelanie 
pre 500 detí a výučbu angličtiny 
pre 5 000 obyvateľov, ako aj vy-
tvoriť primerané školské osnovy 
so zameraním na matematiku a 
angličtinu. Tak, aby po skončení 
projektu boli obyvatelia Nubij-
ských vrchov schopní prevziať 
zodpovednosť za vzdelávanie 
svojich detí do vlastných rúk. V 
spolupráci s diecézou Rumbek 
podporuje Dobrá novina projekt 
školského vzdelávania, ktorý v 
sebe zahŕňa:
• 43 základných škôl pre 15 700 
detí,

• 2 stredné školy so 412 študent-
mi,
• 2 internáty pre dievčatá a 1 pre 
chlapcov,
• podporné štipendijné progra-
my pre 65 študentov,
• tím externých učiteľov,
• večerné školy pre 200 dospe-
lých, predovšetkým ženy,

• potravinový program pre 8 
000 žiakov.
 V Turkane, v severnej Keni, 
je vysoká miera negramotnosti 
dospelých, preto Dobrá novina 
v spolupráci s diecézou Lodvvar 
podporuje projekt vzdelávania 
dospelých. Funguje tu 27 alfa-
betizačných centier, v ktorých sa 
každý pracovný doň v poobed-

ných hodinách stretávajú v jed-
noduchých triedach alebo vonku 
mladší i starší dospelí ľudia, aby 
sa naučili čítať a písať. Pracovní-
ci diecézy povzbudzujú najmä 
ženy a dievčatá, aby sa vzdelávali 

a našli si v budúcnosti dobré za-
mestnanie. Ako motiváciu tam 
otvorili tvorivé dielne pre ženy, 
kde napríklad pletú košíky, čím 
dostávajú šancu, aby našli uplat-
nenie aj po ukončení školy.
 Ďalšie vzdelávacie projekty 
Dobrej noviny v Keni, v Sudáne 
a Ugande sú: Centrum Panny 
Márie Nepoškvrnenej - nefor-
málna škola pre chlapcov ulice, 
Remeselnícke vzdelávacie cen-
trum Sudán, výstavba základ-
nej školy v Gothakale Uganda, 
dostavba školy v Karenge a Pod-
porný štipendijný program pre 
študentov.
 Deti sa zapoja do koledova-
nia na sviatok Narodenia Pána 
- 25. decembra 2004 popoludní. 
Prijmite ich, podporte ich snahu 
vám spríjemniť vianočné sviatky 
a pomôcť tým, ktorí to potrebu-
jú. 
 Požehnaný Advent a radosť 
z Narodenia nášho Pána Ježiša 
Krista počas vianočných sviat-
kov vám vyprosuje váš duchovný 
otec          Ladislav CICHÝ
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DOBRÁ NOVINA 2004
NA SVIATOK NARODENIA PÁNA NAVŠTÍVIA VAŠE RODINY MALÍ KOLEDNÍCI 

keď to nie je pravdivé, je to aspoň 
dobré ?“ „Nie, nie je to dobré, skôr 
naopak…“, povedal muž. A Sokra-
tes pokračoval. „Použime teda tre-
tie sito. Je potrebné, aby si mi to 
rozprával?“ „Nie, nutné to práve 
nie je.“ Múdry Sokrates sa usmial: 
„Ak teda to, čo mi chceš rozprávať, 
nie je ani pravdivé, ani dobré, ani 
nutné, pochovaj to a nezaťažuj tým 
ani seba, ani mňa.“ Tento príbeh sa 
odohral pred mnohými rokmi, ale 
jeho myšlienka je aktuálna aj dnes.

 Vážení spoluobčania, svojou úva-
hou som sa snažila v tomto krás-
nom predvianočnom čase upriamiť 
pozornosť na niektoré neduhy, ale 
aj nevedomosti, ktoré trápia nás 
všetkých, aby sme sa zamysleli sami 
nad sebou, v čom máme nedostat-
ky a sebanápravou prispeli k tomu, 
aby nielen najkrajšie sviatky boli 
tie „naozaj najkrajšie“, ale aj nasle-
dujúci rok a ďalší náš život.
 Pokojné a požehnané Vianoce 
vám všetkým želá 

Mária BIROŠOVÁ, starostka

pokračovanie zo str.  1

Slovo o múdrosti
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 Aj tento rok – 24. októbra – sme 
pozdravili našich seniorov nad 60 
rokov, ktorých sme pozvali na pose-
denie pri teplom čaji či káve, slad-
kom koláčiku a šťavnatom ovocí... 
Prečo? Nuž aspoň týmto popolud-
ním sme sa im poďakovali za všetko, 
čo pre nás urobili, robia a keď im sila 
a zdravie dovolí, aj ešte budú robiť.
Hoci bolo pozvaných 198 dôchod-

cov, nie každému dovolilo zdra-
vie prísť. Tým 120, ktorí prišli do 
kultúrneho domu, spríjemnili čas 
po obede škôlkári i žiaci základnej 
školy. Zabaviť a rozveseliť tancom a 
spevom našich starkých prišla tiež 
folklórna skupina Šačanka zo sused-
nej Šace.
 Malý darček, ktorý dostali z lásky, 
doručili pracovníčky miestneho úra-

du aj imobilným starkým. Darčeky 
a pohostenie bolo to najmenej, čo 
mohli dostať, ale slovíčko „ďakuje-
me“, ktoré vychádza priamo zo srdca 
nás všetkých, má hodnotu v živote 
človeka. Povedala ho za všetkých 
obyvateľov Poľova pani starostka, 
ktorá sa babičkám a deduškom po-
ďakovala za celoživotnú prácu a 

starostlivosť o najbližších. Využíva 
možnosť, aby sa prostredníctvom 
Poľovských ozvien poďakovala aj 
tým, ktorým zdravie nedovolilo 
prísť. Medzi nim bola aj babka Mar-
gita Reforová, ktorá 25. novembra 
oslávila už 96. narodeniny. Boj nech 
žehná vaše kroky!

Redakcia

Zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať sa s tým

Tak ako každý rok i tento 
sme si v októbri pripo-
menuli, že tento mesiac 

je každoročne Mesiacom úcty k 
starším. 
 Úctu, pozornosť, ale aj vďač-
nosť by sme im mali venovať 
nielen v tomto mesiaci, ale počas 
celého roka. Ako na to ? Stačí si 
nájsť troška času, porozprávať sa, 

či potešiť ich milým slovom. Ne-
treba sa báť, treba iba chcieť.
 A ak na to náhodou niekto za-
budol, mal možnosť uctiť si ich 
24.októbra 2004 v našom kul-
túrnom dome.
 Len či to naozaj bola úcta? 
Vystúpenie detí z materskej i 

základnej školy ako aj súboru 
„Šačanka“ by sa úctou nazvať aj 
dalo, ale či si ich uctili rodičia s 
deťmi a ľudia, ktorí tam nemali 
byť a ešte sa pritom aj medzi se-
bou zabávali – to je už na zamys-
lenie každého z nás. Veď komu 
by sa páčilo napríklad na oslave 

vzdať úctu tak, že kade – tade 
dookola pobehujú deti, rodičia si 
ich nevšímajú (však je to celkom 
zábavné!) a k tomu ešte z rôznych 
kútov počuť rôzne debaty a šum. 
Však naši starkí už aj tak dobre 
nepočujú, ani nevidia – ich to aj 
tak neruší!
 Práve tento názor zrejme mali 
tí, čo vyrušovali. A ja sa pýtam: 
„Kde sa stratila skutočná úcta?“
Nestranná pozorovateľka podujatia 

(Ne)úcta k staršímP o s t r e h 
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 Každý vidí, ako sa vzhľad nášho 
cintorína zmenil k lepšiemu. Tak to 
vlastne vraveli ľudia, ktorí prišli na 
náš „temetov“ pospomínať si na svo-
jich najbližších a pomodliť sa za ich 
duše. Ani my, ktorí sme tam nechali 
svoje odtlačky, 
sme to tak nevi-
deli. Videli sme 
však niečo iné. Ja 
konkrétne tie tri, či štyri „fúry“ ne-
poriadku, čiže domového odpadu, 
za likvidáciu ktorých sa muselo za-
platiť peniazmi vás (nás) daňových 
poplatníkov. Za peniaze, ktoré dedi-
na každoročne vydáva na odstraňo-
vanie divokých skládok, by sa mohli 
urobiť iné veci.
 Obraciam sa na „vás“ neporiadni-
kov, ktorí ste inak doma poriadku-

milovní, ale verejne „bordelári“: Ne-
máte výčitky svedomia ? Nehanbíte 
sa ? Nebojíte sa, vás polícia prichy-
tí? A že vaše mená zverejníme, aby 
všetci vedeli, kto je kto?

 Už nehovorím 
o tom, že nebude 
vypočuté žiadne 
orodovanie typu: 

„U neho je to výnimka. On je po-
riadny človek.“
 Polícia už bude prešetrovať aj 
anonymné podania.
 Všade vo svete je pravidlom, že 
každý si svoj odpad musí likvidovať 
na vlastné náklady. Dvakrát do roka 
miestny úrad z verejných (teda aj va-
šich) prostriedkov, vážení občania, 
platí odvoz nadodpadu z domácnos-
tí.

 Už sami by sme mali dohliadnuť, 
aby sa na divoké skládky nedostávali 
kilá papiera, haldy fliaš z PVC, de-
siatky pneumatík, či autobatérií. A 
už vonkoncom nie konáre z obreza-
ných stromov.
 Keď sa nám na pokožke objaví 
vyrážka, snažíme sa ju liečiť, či od-
strániť. Urobme to aj s tými vredmi 
v okolí dediny. Alebo aspoň zabráň-
me vzniku nových. Žiadna obec v 
širokom okolí nemá vo svojom okolí 
toľko divokých skládok ako Poľov. 
To som si nevymyslel ja. Kopami 
odpadu je viac zasypaný len Luník 
IX. To na nich sa chceme dotiah-
nuť ? To je teda sakramentský vzor! 
Niektorí sa na neporiadnych Rómov 
pozerajú zvrchu, a pritom sú ako 
oni.   (av) 

Poznámka

Doma čistota, na verejnom smetisko?

 Pán Ježiš nám zanechal posolstvo 
nádeje: Ja som vzkriesenie a život, 
kto verí vo mňa bude žiť aj keď zo-
mrie. 
 A naozaj by to, čo by malo po člo-
veku zostať je krypta či hrobka? V 
starej Rímskej ríši spaľovali telá ne-
božtíkov a zvyšky ukladali v urne. 
Civilizačné zmeny v stredoveku však 
priniesli zmenu a pochovávalo sa v 
blízkosti kostolov, neskôr na okraji 
obcí. Kedysi boli hroby jednodu-
chými zemnými rovmi s drevenými 
krížmi. Na danom území sa mohlo 
pochovávať i niekoľko generácií. Za 
pán rokov z dôvodu výstavby betó-
nových mohyl obsadíme celú plochu 
cintorína. A nasledujúce generácie 
budú stáť pred veľkým otáznikom 
– čo vlastne s toľkým betónom. Ne-
bolo by prospešne ale aj ????? začať 

v našej mestskej časti so „ zeleným 
cintorínom“ ? Veď biblia píše, člove-
če - prach si a na prach sa obrátiš. 
Mestská časť takúto plochu vyhra-
dila na cintoríne povyše kríža, tú 
upravíme pre potreby zeleného cin-
torína Cintorín v roku 2004 dostal 
nový vzhľad – taký, aký tomuto dôs-

tojnému miestu prináleží. Verím, že 
dnešný pohľad na tento kúsok zeme 
zohreje pri srdci každého kto okolo 
prechádza, resp. cestuje, či denno-
-denne prichádza na cintorín, aby v 
hĺbkach myšlienok rozjímal a prosil 
najvyššieho o čokoľvek.
rš

STOJÍM PRI TEBE BLÍZKO

Dosť dlho trvalo, kým zľudo-
vel internet aj v Poľove. Po 

dlhšom hľadaní, ale aj výbere sme 
našli firmu, ktorá dokáže doniesť
internet po mikrovlnách do našej 
dediny. Viem, že chvíľu potrvá, 
kým si naň ľudia zvyknú. Veď ani 

elektrinu nechceli všetci hneď. 
Používanie tejto počítačovej tech-
nológie, vo svete už bežnej, bude 
treba zvládnuť tak, ako čítanie 
či písanie. To je ako nejaký vyšší 
stupeň gramotnosti. Kontrola 
svojich účtov, platenie poštových 
poukážok, nákupy, čítanie novín, 
časopisov, pozeranie filmov, cez
WEB kameru obzeranie miest po 
celom svete. To je len čiastočný 
popis možností, na čo všetko sa 
internet dá použiť. Tí, čo ho už 
majú, hneď naskočili na možnosť 
získania 10 – 20-krát rýchlejších 
mikrovĺn pred klasikou, ponúka-

nou telekomunikáciami. Neho-
voriac už o 24 hodinovom non-
stop programe. Vytvorila sa tu aj 
možnosť otvorenia internetovej 
kaviarne pre mladých, ktorí doma 
nemajú počítač, alebo obľubujú 
hry po sieti.
 Budeme pracovať i na zriadení 
vlastného – poľovského serveru. 
Zo strany vedenia našej mestskej 
časti bola a aj zostáva proklamo-
vaná podpora tejto pokrokovej 
technológie, v ktorej vidíme ur-
čitú garanciu napredovania našej 
mládeže. Vynasnažíme sa nájsť 
cestu k čo najprijateľnejšej cene 
za čo najväčšiu rýchlosť a čo naj-
nižšie zriaďovacie a udržiavacie 
poplatky.
 Čím vyšší počet ľudí sa nahlá-
si, (mimochodom k l.decembru 
2004 bolo zapísaných do zozna-
mu uchádzačov o internet 35 
účastníkov) tým budú podmien-
ky lukratívnejšie a do budúcnos-
ti bude naša rokovacia pozícia so 
zriaďovateľom o rýchlosti a iných 
produktoch lepšia.   (jf )

Konečne
INTERNET!

DOKEDY
BUDÚ MERAŤ?
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 Pomaly sa nám končí ďalší rok. 
Zdá sa aj vám, že veľmi skoro ube-
hol?
 Zvyknem si v myšlienkach prejsť 
celý končiaci sa rok, čo bolo dobré a 
čo zlé. Nie každému z nás sa podari-
lo všetko tak, ako sme chceli.
 Tak to robievam, aj keď sa pre-
jdem po dedine. Každý z nás si musí 
všimnúť, ako obec krásnie. Mnohí 
si upravujú a stavajú domy, cez leto 
ich obkolesia krásne upravenými 

trávnikmi a kvetmi. Pani starostka 
so svojím kolektívom dala upraviť 
park, ale hlavne cintorín. A aj mno-
hí spočiatku ohŕňali nad tým nos, 
musia uznať, keď boli na Všechsvä-
tých na cintoríne, že je veľmi pekne 
upravený. Je to teraz dôstojné miesto 
pre našich zosnulých.
 Pre starších dôchodcov nad 60 
rokov miestny úrad pripravil milé 
posedenie aj s programom, kde sme 
si oddýchli, pobavili sa a aj nás po-

hostili.  
 Pre obyvateľov Poľova bol zor-
ganizovaná návšteva  Štátneho di-
vadla v Košiciach. Pozreli sme si 
predstavenie „Ťapákovci“. Bol to 
pekný kultúrny zážitok a príjemne 
prežitý večer. Za všetkých dôchod-
cov  ďakujem. Dovoľte, aby som 
nám všetkým, Poľovčanom aj ich 
blízkym a známym v iných častiach 
Slovenska, pridala skromné prianie:

Marta PAČAIOVÁ

„A znovu opadalo lístie zo stromov, prichádzajú Vianoce. Nech nám oslava naro-
denia Ježiška  prinesie mier, zdravie, lásku, vzájomnú úctu, aby sme mali všetci 
menej bôľu a  viac pokoja, lebo život  je tak krátky. Nepodkladajme si navzájom 
polená pod nohy.“

NECH SA NÁM V POĽOVE DOBRE ŽIJE VIANOČNÝ ČAS
Vianoce, to je niečo krásne,
každý v tej chvíli žasne.
Narodilo sa malé dieťa,
bolo krásne ako kvieťa

Narodilo sa v Bethléme
v jasličkách na slame a na sene.
Chudobní boli jeho otec i mať,
preto sa zložili, kde sa mohlo 
dať.

Preto ten čas vianočný,
buďme ako jedna rodina.
Aby každý bol statočný
a miloval dcéru i syna.

Vianoce, to je niečo krásne, 
preto sa milujme a jeden druhé-
ho si vážme.

B.Birošová, 4. ročník

*****
Vianoce
Už sa blížia Vianoce, ten čas 
rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia, 
šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza a Nový 
ide za ním,
nech Ti len radosť prináša, to je 
mojím prianím.

Veselé Vianoce prichádzam Ti 
priať,
aby človek človeka mal stále 
rád.
Aby jeden druhému viac šťastia 
prial,
aby ten Nový rok za to stál.

Keď Ti snehová vločka padne 
na noštek 
a Ty pocítiš jej jemný božtek,
usmej sa do neba,
veď vieš, že niekde tam som ja a 
myslím na teba.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

želá Monika

*****
Oheň v krbe ticho praská,
b srdciach vládne pokoj, láska.
Z oblohy sa sype sneh,
všade počuť detský smiech.
Už sa stromček ligoce,
prajem krásne VIANOCE!

M. Bérešová, 4. ročník

Hoci je teraz zima, 
zaspomínajme si 
spolu na čas prí-

chodu leta. V tom období 
totiž už tradične pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
detí usporiadala Mestská 
časť Košice - Poľov Juniá-
les. V poradí už štrnásty sa 
konal formou športového 
popoludnia 27. júna pred 
Miestnym úradom.
 Popoludnie sa začalo kres-
lením kriedou na asfalt. 
Deti si ďalej mohli zasúťa-
žiť v chytaní rybičiek, v há-
dzaní lopty do koša a tria-

faní loptičky hokejkou do 
bránky. Pri súťažiach si deti 
mohli overiť svoje schopnos-
ti, ale aj povzbudiť mladších 
kamarátov. Za účasť v súťa-
žiach bolo každé dieťa od-
menené balíčkom sladkostí. 
Odvážnejšie deti jednotlivo 
zaspievali a zarecitovali, čím 
vyplnili čas, kedy sa na vy-
stúpenie pripravila hudobná 
skupina Ščamba, ktorá po-

bavila svojim vystúpením 
nielen najmenších, ale aj ich 
rodičov a starkých. Dokon-
ca aj široké okolie, pretože 
skupina zahrala a zaspievala 
pre všetkých Poľovčanov na 
vlečke pred kultúrnym do-
mom. Svojrázne pódium ni-
komu neprekážalo, naopak. 
To už bolo niečo!

Marcela BIZOŇOVÁ
Foto: Jaroslav FICERI

Z vlečky – pódia sa rozliehal spev široko-ďaleko

JUNIÁLES  2004


