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Zastupiteľstvo v novom zloţení 15. de-
cembra 2014 na slávnostnej ustanovujúcej schôdzi 
prevzalo vedenie Poľova a pustilo sa do práce. 
 Hneď na slávnostnom zasadnutí schválilo 
p. Rolanda Lacka za zástupcu starostu a vytvorilo 
si pracovné komisie. Odvtedy zasadalo dvakrát, 
30.12.2014 a 26.3.2015.  Na poslednom zasadnutí 
poslanci  schválili, ţe v komisiách budú pracovať 
aj dobrovoľníci z radov občanov. 

Medzi jednotlivými zasadnutiami sa pos-
lanci schádzajú aj na pracovných poradách, kde 
priebeţne riešia aktuálne problémy mestskej časti.  

S L O V O  RE D A K C I E  
 

 

Milí Poľovčania, 
predstavujeme Vám nový časopis 
našej mestskej časti.  
 Poľovčan bude vychá-
dzať štvrťročne a chceme Vám 
v ňom podávať tie najaktuálnej-
šie informácie o živote v Poľove. 
Robíme ho o Vás a pre Vás, 
preto budeme radi, ak sa stane-
te spoluautormi a svoje názory, 
podnety, pripomienky, či príspev-
ky a fotografie nám zašlete na 
gurbalova@gmail.com alebo v 
papierovej podobe doručíte do 
kancelárie MÚ MČ.  
 Veríme, že bude priná-
šať úžitok i potešenie nám všet-
kým. Tešíme sa na spoluprácu. 

Lucia Gurbáľová 

Ďalšie plánované zasadnutia MiZ 
MČ Poľov: 

25. jún 2015 

17. september 2015 

17. december  2015 
 

Mestská časť pre Vás v najbliţšom 
období pripravuje: 

 Májovú veselicu 

 Deň matiek 

 Predstavenie OD Lorinčík 

 Svätojánsku vatru 

 Deň Poľova (27. júna 2015) 

 

Poľovčan č. 2 vyjde 26. júna 2015. 

 Stojíme na prahu nového volebného obdobia, máme 

pred sebou 4 roky práce v prospech rozvoja mestskej časti 

a jej občanov. Dovoľte mi úprimne zablahoţelať novozvole-

ným poslancom a vyjadriť presvedčenie, ţe spoločnými sila-

mi dokáţeme splniť  naše predvolebné sľuby a urobiť pre 

našu mestskú časť a jej občanov čo najlepšiu sluţbu.  

 Ďakujem všetkým Poľovčanom, ktorí prišli voliť, 

a tým vyjadrili svoj názor na ďalšie smerovanie našej mest-

skej časti. Kaţdý z nás, či uţ je volený zástupca alebo občan 

má moţnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek oblasti ţivota 

v našej mestskej časti, preto sa týmto obraciam na kaţdého, 

kto má záujem pomôcť v rozvoji Poľova, nášho spoločného 

miesta pre ţivot, nech akokoľvek poradí alebo pomôţe. 

 Preţívame pôstne obdobie, prípravu pred Veľkou 

nocou, preto mi dovoľte na záver popriať Vám  radostné pre-

ţitie veľkonočných sviatkov a sviatočnú pohodu vo Vašich  

         rodinách.           

Ladislav Brada 

mailto:gurbalova@gmail.com
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 Veru, len nedávno sme preţívali sviatky pokoja a lás-
ky, obdarúvali sa darčekmi, lúčili sa so starým rokom a vítali 
rok 2015. Aj v našej Mestskej časti sa ţilo Vianocami. V spolupráci s FÚ 
sme inštalovali  drevený Betlehem pred vstup do kostola a pán starosta 
zabezpečil vianočné balíčky, ktoré sme deťom uloţili v kostole pod via-
nočný stromček. Po krásnej jasličkovej slávnosti, ktorú s deťmi pripravila 
Majka Babčáková, si všetky prítomné deti balíčky rozobrali a tie väčšie sa 
pobrali po koledovaní Dobrej noviny.  
 Na sv. Štefana sme zorganizovali Štefanskú zábavu. Prišli mladí i 
starší, celé rodinky, sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Bodaj by 

nie, keď do tanca výborne hrala skupina LIVE, 
ktorá naozaj nenechala nikoho sedieť. Atmosféra 
bola skvelá, mnohí prejavili záujem zabaviť sa aj 
na Silvestra. Takţe v posledný deň v roku sme si 
tanečný večer s kapelou LIVE zopakovali. A opäť 
vo vynikajúcej nálade. O polnoci starosta a poslan-
ci zaţelali všetkým šťastný a úspešný nový rok. 
A zábava pokračovala do skorých ranných hodín. 

-lg- 

P O Ľ O V Č A N  

Len nedávno boli Vianoce ... 

... a už je tu Veľká noc 

Božím Požehnaním 
a  Kristovým víťazstvom 
nech sú naplnené Vaše 

srdcia i mysle  počas tých-
to veľkonočných sviatkov 

a nech Vaša radosť 
z nového života je aj ra-

dosťou našej farnosti. 
 

Vaši duchovní otcovia 

Veľkonočné prianie 

       našich pánov farárov 

Program bohoslužieb  

v našom kostole 

 

29.3.Kvetná nedeľa: 

8.00 omša s požehnaním 

ratolestí,14.30 spoveď, 

15.00 krížová cesta, 

17.00 omša 

2.4.Zelený švrtok: 

19.00 omša 

3.4.Veľký piatok: 

12.00 krížová cesta, 15.00 

obrady, 

vyloženie sviatosti do 20.00 

4.4.Biela sobota: 

8.00 vyloženie sviatosti, 

17.00 požehnanie jedál, 

19.30 slávnostná vigília 

5.4.Veľkonočná nedeľa: 

10.00 omša 

6.4.Veľkonočný ponde-

lok: 

8.00 omša 
 

Ľudmila Lacková (38) 
„Sviatky Veľkej noci slávime 
spoločne s rodinou veľmi radi 
aj so všetkými tradíciami, kto-

ré k tomu patria. V 
Poľove sa pečie 
hlávka, ktorú som 
nepoznala, no túto 
tradíciu som do-
behla a naučila 
som sa ju pripra-
vovať. Z domu 
som poznala iba 
tradičnú pasku. 

Michal Balogh (19) 
„Ja radšej od tradícií utekám 
k babke do Bašky, kde si po-
riadne zamaškrtím na všetkých 
pripravených jedlách. Na ob-

lievačku mi už väčšinou nezos-
táva čas, ale sväté omše by 
som nevynechal. S orchestrom 
sme si opäť pripravili zopár 
skladieb na spestrenie litur-
gie.“ 
Zdenko Mudry (47) 
„Mám rád tieto výnimočné dni 
a v pondelok pooblievam všet-
ky ženy v rodine. Veľkonočné 
sviatky však nie sú iba 
o tradíciách. Je to jeden 
z najväčších cirkevných sviat-
kov , počas ktorých si pripomí-
name zmŕtvychvstanie nášho 
Pána Ježiša Krista. Väčšinu 
tohto času trávim doma, vy-
chutnávam si veľkonočné dob-
roty a tradičné jedlá, ktoré sú 

v Poľove zaužívané.“  
Monika Lacková (22)  
 „Vždy, keď som bola malá, 
nechala som sa oblievať 
chlapcami z celej dediny, no 
teraz som radšej s rodinou 
v domácej pohode. Samozrej-
me, blízki známi ma poriadne 
oblejú, no neutekám od tejto 
tradície, veď to predsa patrí 
k Veľkej noci.“ 
Erika Bírešová (34) 
„Už v piatok pečieme a chys-
táme šunku, syrek, hrudku, 
ideme do kostola. V sobotu 
dáme požehnať jedlo a v nede-
ľu zvykneme navštíviť babku. 
V pondelok žijeme šibačkou a 
oblievačkou, tak ako sa patrí.“  

  

 Veľkonočné sviatky sú vţdy plné tradí-

cií a takmer v kaţdej domácnosti sa po skon-

čení 40dňového pôstu poriadne zmení aj je-

dálny lístok. Sú to zároveň najväčšie kresťan-

ské sviatky, a preto sa všetci spoločne stretá-

vame na bohosluţbách a pripomíname si umu-

čenie, smrť a vzkriesenie Jeţiša Krista. Zaují-

malo nás,  

ako preţívate tieto sviatky Vy  :-) 

Danielina anketa 

-dh- 
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 Darovať krv je 

ušľachtilý čin.  

 9. marca sa pre ten-

to skutok rozhodlo 17 Po-

ľovčanov. Prišli do kultúrne-

ho domu, aby pomohli iným. 

A aj keď niektorým nemohla 

byť táto vzácna tekutina 

odobratá z rôznych dôvodov, 

cení sa úmysel a odhodlanie. 

Medzi pracovníkmi NTS 

bola aj naša Poľovčanka 

Dagmara Pásztorová, ktorá 

celú túto akciu pripravila. 

Dobrovoľní darcovia krvi 

neodchádzali naprázdno, od 

MČ dostali balíčky, v kto-

rých boli (nielen) vitamíny.  

 Marcová kvapka 

krvi bude u nás v Poľove 

opäť o rok. 

Marcová kvapka krvi 

Darca krvi 

reálne 

zachraňuje 

ľudské 

životy. 

POĽOV CUP 2015 
 V sobotu 28. 2. sa v našej telocvični na ihrisku 
uskutočnil  2. ročník  turnaja vo futsale, ktorý zorganizo-
valo ZKŠ Poľov v spolupráci s MČ Poľov. Hralo sa štý-
lom: 5 hráčov v muţstve, herný systém 3+1, kaţdý 
s kaţdým. Turnaja sa zúčastnilo 6 muţstiev: Poľov A, 
Poľov B, Lorinčík, Malá Ida, Ecuador a Metro Košice. 
 Hráči i organizátori sa začali v telocvični schá-
dzať pred ôsmou ráno. Niečo po ôsmej turnaj slávnostne 
otvoril starosta Ladislav Brada a zaţelal súťaţiacim veľa 
zdaru a športového elánu. Posledné pokyny k priebehu 
a k organizácii dňa predniesol poslanec Lukáš Čonka, a 
zároveň predstavil aj rozhodcu Slava Albrechta, ktorý 
počas turnaja dozeral na dodrţiavanie pravidiel. 
V priebehu dňa prišiel svojich futsalistov podporiť aj 
starosta z Lorinčíka p. Exner . Atmosféra bola naozaj 
dobrá, z priestorov telocvične bolo cítiť správneho špor-
tového ducha. Mnohých športovcov prišli povzbudiť 

kamaráti a priateľky.  
 Keď sa naplnil hrací plán a muţstvá odohrali 
všetky zápasy, nadišiel čas vyhlásiť výsledky. Okolo 
jednej hodiny starostovia p. Brada a p. Exner a poslanci 
MČ Poľov zagratulovali najlepším, odovzdali muţstvám 
poháre za jednotlivé umiestnenia  a poďakovali všetkým 
hráčom za účasť a za príjemný športový záţitok. Po vy-
hlásení výsledkov sa podával chutný guľáš.                                                                         

 

Výsledky: 

 

6. miesto: Ecuador 

5. miesto: Poľov B 

4. miesto: Metro Košice 

3. miesto: Lorinčík 

2. miesto: Poľov A 

1. miesto: Malá Ida 

Najlepší hráč:  

Ľuboš Seman (Malá Ida) 

 

BLAHOŢELÁME! 

 

Fašiangová 

zabíjačka 

  
 Nápad starostu zrealizovať 
zabíjačku pre všetkých Poľovčanov 
sme si rýchlo osvojili i my poslanci 
a spoločne s OZ SPEHUPO 
a s Klubom kresťanských seniorov 
sme sa pustili do príprav 
a organizácie.  

V sobotu 31.1. sa naša zabí-
jačková slávnosť začala o 10-ej hodi-

ne slávnostným otvorením. Pán sta-
rosta privítal všetkých, domácich 
i hostí.  
 Spracovania mäsa sa ujal 
skúsený mäsiar Pišta z Moldavy, kto-
rému pomáhali naši dvaja Vladovia 
Krištofovia. Práca im išla od ruky 
a pod ich dohľadom v kuchyni pripra-
vovali  ďalšie zabíjačkové dobroty 
naše ţeny. Tie si zaslúţia špeciálne 
poďakovanie za to, ţe s láskou 
a ochotou strávili v kuchyni kultúrne-
ho domu sobotňajší čas pre nás všet-
kých, a i za to, ţe nám napiekli šišky, 
fánky, kysnuté a iné koláče, ktoré 
fašiangovú atmosféru počas celého 
dňa chutne dopĺňali. Zo zabíjačko-
vých špecialít mali všetci moţnosť 
ochutnať klobásky, hurky i čerstvo 
navarený perkelt. 
 Od pravého poludnia náš 
fašiangový deň spestrovalo trio Lavi-
las z Torysy. Tento hudobný program 
zabezpečili naše speváčky zo zboru.  

Joţko, Joţko a Janko - spevom a hrou 
zabávali všetkých účastníkov  – 
v bare, v kuchyni, vonku i v sále kul-
túrneho domu. V závere dňa dokonca 
vyburcovali zábavu tak, ţe sa 
i tancovalo. 
 Bol to pekný deň. Mali sme 
moţnosť nahliadnuť do zabíjačkovej 
kuchyne, no predovšetkým bola prí-
jemná rodinná atmosféra a výborná 
zábava. Ţeláme si, aby sa takýto deň 
stal v Poľove novou obľúbenou tradí-
ciou.       -lg- 

-lg- 



Zo života MŠ 
 Materskú školu Kovaľská 12/A 

navštevuje 39 detí. V 1. triede je zapísaných 

22 detí a v druhej triede 17 detí. Máme za 

sebou rôzne úspešné akcie a podujatia. 

 V mesiaci december 2014 našu 

školu navštívil Mikuláš, ktorý obdaroval všet-

ky deti. Tvorivé dielne pred Vianocami pre-

verili zručnosti rodičov aj detí, pretoţe na 

pripravené voňavé perníčky maľovali vianoč-

né motívy. Na celý priebeh a správnu zdobia-

cu hmotu dozerala skúsená perníkarka. Pred 

Vianocami bola materská škola dva – krát 

zatvorená v dôsledku zvýšenia výskytu respi-

račných chorôb, takţe termín vianočnej be-

siedky bol ohrozený, no predsa sa nám ju 

podarilo uskutočniť. Deti predviedli svoje 

umenie recitovať, spievať, hrať a tancovať, 

bolo ţe to radosti z vianočných darčekov pod 

stromčekom. V januári 2015 sa deti vyšantili 

na karnevale, kde sa predviedli vo svojich 

pestrých maskách. Radosť nám urobili „prvé 

lastovičky“ – naše prvé EKO – masky. Sme 

materská škola, zameraná okrem iného aj na 

enviromentálnu výchovu, preto si výrobu eko 

– masiek doma z odpadového materiálu 

zvlášť ceníme. Vo februári bola dva – krát 

materská škola znova zatvorená z toho istého 

dôvodu, ako v decembri – zvýšená chorob-

nosť.  

    Zápis do materskej školy na škol-

ský rok 2015/2016 sa uskutočnil v mesiaci 

február. Z nášho pohľadu budeme mať 

v budúcom školskom roku dostatok detí, no 

konečné výsledky budú známe aţ po disloká-

ciách MMK v apríli 2015. 

    V mesiaci marec deti 1. triedy na-

vštívili planetárium, kde sa zoznámili prístup-

nou formou s tajomstvami vesmíru. Návšteva 

zanechala na deťoch veľký dojem, preto sme 

sa na tému vesmír zapojili aj do výtvarnej 

súťaţe Vesmír očami detí. V tejto súťaţi bol 

so svojou kresbou úspešný Daniel Kassai pod 

vedením pani učiteľky Tomašekovej a jeho 

dielko postúpilo na slávnostnú vernisáţ v 

planetáriu. Deti so súhlasom rodičov absolvo-

vali logopedickú depistáţ s moţnosťou náv-

štev logopéda aj psychologickú depistáţ pred-

školákov, ktorej výsledkom je miera 

pripravenosti dieťaťa  na vstup do 

prvého ročníka základnej školy. Naši 

predškoláci sa na základnú školu 

tešia, často ju navštevujú, aby vyuţli 

telocvičňu, plánujeme v najbliţších 

dňoch aj návštevu prvého ročníka 

a našim cieľom v nezastupiteľnej 

spolupráci s rodinou je  prispieť 

k tomu, aby vstup do prvého ročníka 

základnej školy bol pre ne radostný 

a úspešný. V mesiaci marec nás ešte 

navštívi bábkové divadlo Slniečko, 

ktoré  svojim predstavením motivuje 

deti k zdravému ţivotnému štýlu. Do konca 

školského roka máme ešte pestrý program, 

zavŕši ho rozlúčka s našimi predškolákmi. 

    V novom roku 2015 sa Rodičovské 

zdruţenie pri materskej škole zaoberalo neu-

tešenou finančnou situáciou, v ktorej sa ma-

terská škola ocitla vďaka  nezodpovednosti 

jedného z rodičov. Z tohto dôvodu sa bez 

pomoci rodičov a podpory širšej verejnosti  

naša materská škola nebude rozvíjať 

a modernizovať tak,  ako sme to plánovali. 

    Veríme však, ţe spoločnými silami 

prekonáme všetky úskalia a naša energia 

a úsilie sa odrazí na tom najdôleţitejšom – 

spokojnosti a úspešnosti našich detí. 

 

Mgr. Daniela Ondrejová, riad. MŠ 

A čo je nové v ZŠ? 
 Všade naokolo počúvame, ţe ţivot  plynie v dnešnej dobe  

prirýchlo... 

My v našej škole to vnímame akosi intenzívnejšie,  veď len nedávno 

sme zahajovali nový školský rok a uţ čoskoro  nás čaká vysvedčenie. 

Naši prváci, ktorí pred mesiacmi zasadli do školských lavíc plní oča-

kávaní, vedia  uţ krásne čítať aj počítať.  Tých, ktorí do lavíc zasadli 

pred štyrmi rokmi,  čoskoro čaká nová škola a opäť niečo nepoznané.  

A tak plynie náš školský ţivot .... 

     V tomto roku sme spolu okrem učenia preţili aj pekné chvíle pri  

organizovaní  podujatí ako sú návšteva Kositu a Steel parku,  Deň 

jablka spojený s výstavou na našej škole,  westernový karneval, účasť 

na hokejových zápasoch v Steel aréne, Hviezdoslavov Kubín aj obľú-

bená Noc s Andersenom.  

 Najviac nás potešili vaše reakcie na náš vianočný program s 

názvom Tradičné Vianoce, s ktorým sme sa  predstavili v sále kultúr-

neho domu a zoţali sme veľký úspech. Ďakujeme aj za vašu podporu 

na našom Vianočnom trhu a za spoluprácu pri organizovaní celej 

akcie zo strany obce. 

     Vianoce nám spríjemnili aj pozdravy a pohľadnice od detí z celého 

sveta, nakoľko sme sa v rámci anglického jazyka zapojili do projektu 

Christmas cards Exchange – výmena vianočných pohľadníc. 

     Z projektov, na ktorých sme sa zúčastnili  sa nám podarilo získať 

dve interaktívne tabule s projektormi, ktorými sa vybavili ďalšie trie-

dy.  Okrem toho sme získali interaktívne športové náčinie, v zbere 

papiera sme boli na  1.mieste a  v zábavnej súťaţi s Domestosom na 

8. mieste.  

      Tento školský rok  sme radi, ţe sa naše počty navýšili a od 

septembra 2015 budeme môcť otvoriť ďalšiu triedu pre nových prvá-

kov. Pribudne nám 12 prvákov a niekoľko nových  ţiakov aj do iných 

tried. V polročnom hodnotení sme 

si udrţali prvenstvo v prospechu 

ako škola s najlepším celkovým 

prospechom medzi základnými 

školami v meste. 

            Uţ teraz sa tešíme ako si 

uţijeme  v krásnom stredisku v 

Poráčskej doline pripravovanú 

Školu v prírode. 

Všetkým vám ďakujeme za vašu 

podporu a pomoc a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu 

Kolektív ZŠ Poľov 
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