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Milí Poľovčania,  
leto skutočne svojimi farbami a zvukmi 
v prírode pripomína cirkus a aj my sme 
zrazu veselší a rozšantenejší. Slnko, tep-
lo , svetlo nás motivujú k aktívnemu 
relaxu a k novým zážitkom i dobrodruž-
stvám. Tešíme sa na dovolenky, výlety, 
stretnutia s priateľmi, pri vode či v ho-
rách, pri guľáši alebo na grilovačke .... 
Tak nech nám všetkým toto leto prinesie 
skutočný oddych, veľa nezabudnuteľ-
ných zážitkov a príjemných chvíľ s dob-
rými ľuďmi. 

 Letnú sezónu začneme najväčšou udalosťou 
našej MČ - Dňom Poľova. Mávame ho posledný júnový 
víkend, tak aj v tomto roku Vás srdečne pozývame na 
ihrisko v sobotu 25. júna. Pripravili sme pestrý program, 
jeho časové rozvrhnutie nájdete v Pozvánke, ktorá je 
súčasťou tohto vydania Poľovčana. Počas Dňa Poľova si 
okrem iného určite nenechajte ujsť koncert skupiny 
EMINENT , ktorá vystúpi s programom Usmejte sa na 
nás. Ten mnohí poznáte z TV JOJ - SENZI TV. 
 Tradičnou letnou aktivitou našej MČ je aj Pešia 
púť do Levoče, ktorá sa v tomto roku koná devätnásty 
krát. Levoča je najstarším pútnickým miestom na Sloven-
sku a púť na Mariánsku horu v prvý júlový víkend je pre 
Slovákov už národným sviatkom. Ak hľadáte letnú spr-
chu pokoja, optimizmu, nádeje, určite sa vyberte do 
Levoče a ak chcete spojiť duchovno so športovo-
turistickým dobrodružstvom , neváhajte a 30. júna sa 
pridajte k vyše 45 člennej pešej výprave Poľovčanov.  
 Keďže nás dobré zvyky neopustili, aj v tomto 
roku chystáme jednodňové zájazdy na termálne kúpali-
ská. 21. júla sa pôjdeme okúpať do Tiszaújvárosa a 18. 
augusta navštívime  Aquapark v Nyiregyháze. Tak pripra-
viť plavky a ide sa k vode! V rámci projektu  Košice - 
európske mesto športu pozývame 16. júla milovníkov 
futbalu na Letný turnaj v minifutbale, ktorý sa uskutoční 
na našom ihrisku  o 9.00 hod. Môžete prísť hrať alebo 
fandiť. Septembrové vydanie Poľovčana nájdete vo svo-
jich schránkach  15. 9. 2016. 

 Starosta a poslanci MČ Košice - Poľov 

Náš Deň matiek 
8. mája 2016 sme sa, ako  
je v druhú májovú nedeľu 
už aj v našom Poľove tradí-
ciou, stretli v kultúrnom 
dome, aby sme pri príleži-
tosti Dňa matiek oslávili 
najkrajšie poslanie ženy - 
materstvo. Sála bola plná 
(nie len) mamičiek, babi-
čiek, prababičiek i krstných 
mám,... Oslávenkyne ani 
účinkujúcich od účasti na 
oslave neodradil ani prud-
ký lejak a padajúce krúpy. 
Keď na pódium vyšli naj-
menší, aj dážď utíchol, a 
cez okná do sály preniklo 
žiarivé slnko. Vystúpenie 
detí našej MŠ bolo milé, 

obzvlášť, keď sa poniekto-
rým malým umelcom ne-
chcelo z pódia dole :-) Po-
tom  vystúpili žiaci Základ-
nej školy v Poľove. Nechý-
bali básne, piesne ani ta-
nec.  Na ľudovú nôtu zanô-
tili ženy z Poľovčanky a 
bodkou za oslavou bola 
sladká pozornosť pre všet-
ky prítomné mamy od pos-
lancov MČ. Starosta v záve-
rečnom príhovore poďako-
val všetkým účinkujúcim i 
pani učiteľkám za to, že 
pripravili nádherný pro-
gram a všetkým mamám 
„za to, že sú!“ Dovidenia na 
Dni matiek opäť o rok.  

Pozývame Vás na letné akcie MČ 
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S týmto sloganom  Ur-

bariát Poľov, pozemkové spoločenstvo, ktorý je obhospodarovateľom okolitých lesov začal v sobotu 21.5. brigádu na 

zber odpadkov v lese. Brigádu usporiadali za spolupráce Mestskej časti Košice – Poľov a poľovníckeho združenia Háj 

Myslava. Brigádnici vyzbierali spolu vyše 50 vriec komunálneho odpadu. Samozrejme, že nevyzbierali všetko, v lese sa 

nachádza niekoľko ton odpadu. Apelujú 

na všetkých, ktorí si nevážia prírodu 

a pravidelne odvážajú odpad do lesa, aby 

využívali veľkokapacitné kontajnery, ktoré 

sú v obci k dispozícii každý mesiac. Určite 

je lepšie ísť do lesa na prechádzku  

s ruksakom ako s vrecami odpadu.  Účas-

tníci brigády sa rozišli s pocitom dobre 

vykonanej práce. Dohodli sa, že o pár me-

siacov opäť zorganizujú brigádu, na ktorú 

pozývajú ďalších milovníkov prírody. 

V piatok 18. marca 
2016 - týždeň pred 
Veľkou nocou - sa v 
Poľove uskutočnila 
Marcová kvapka 
krvi. Odber mobil-
nou jednotkou NTS 
prebiehal od 8.00 do 
11.00 hod. v sále 
nášho kultúrneho 
domu a s radosťou 
konštatujeme, že počet darcov oproti minulému roku vzrás-
tol. Vyše 20 dobrovoľníkov prišlo reálne zachrániť ľudský ži-
vot. Medzi darcami boli mladší i starší, študenti i pracujúci, 
ženy i muži, ostrieľaní darcovia i nováčikovia. Vzácnu tekutinu 
darovali i poslanci MČ Poľov Roland Lacko a Marek Výrostko. 

Za veľký 
šľachetný 
čin si vše-
tci účastníci vyslúžili 
aspoň malú pozor-
nosť od MČ  v podo-
be vitamínového 
balíčka a od starostu 
na podporu tvorby 
červených krviniek i 
čašu červeného vín-

ka. Darca krvi svojim počinom zreteľne preukazuje, že mu 
život iných nie je ľahostajný. A to je skutočne chvályhodné. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, a povzbudzujeme ich k ďalšej 
účasti na Marcovej kvapke krvi o rok. Taktiež pozývame 
ďalších dobrovoľníkov. Príďte aj vy urobiť dobrý skutok. 

Marcová kvapka krvi 

Komunálny odpad nepatrí do lesa 

(Aj) nelegálna skládka z lokality Sad je už preč 
23 marca t.r. sa nám v spolupráci s Okresným úradom pre životné prostredie konečne podarilo odstrániť nelegálnu skládku v lokali-

te Sad. Skládka naše okolie znečisťovala od minulého roka, keď sa pravdepodobne pri likvidácii „blšáku“ šoférovi auta s odpadom 

zdalo, že zložiť ho pri sade v Poľove je to „najlepšie riešenie“ . Aj keď sa polícii nepodarilo vypátrať vinníka, urobili sme všetko pre-

to, aby čo najskôr skládka z nášho dohľadu zmizla. Bola odstránená na náklady MČ Juh a naša mestská časť zabezpečila nákladku. 

Verme, že ľudí s takýmto nezodpovedným správaním voči prírode a okoliu nie je veľa a podobné záležitoti nás budú obchádzať. 

Marta Krištofová,  

predsedníčka Urbariátu  
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Škola hrou  

     Koncom minulého škol-
ského roku sa naša materská ško-
la Kovaľská 12/A 
dobrovoľne zapojila 
do pilotnej fázy Ino-
vovaného štátneho 
vzdelávacieho pro-
gramu, ktorý bude 
od septembra 2016 
platný pre všetky 
materské školy. Od 
septembra 2015 
uskutočňujeme vý-
chovno – vzdelávaciu 
činnosť podľa nové-
ho školského vzdelá-
vacieho programu 
Škola hrou. Zamera-
nie materskej školy: 
Pohybom k zdraviu 
(športové 
a pohybové aktivity 
ako súčasť zdravého 
životného štýlu), 
Chránime prírodu (rozšírené uplatňovanie prvkov enviro-

mentálnej výchovy formou zážitkového učenia a hry), Pozná-
vame tradície (prehlbovanie vzťahu k ľudovým tradíciám). 
Náš školský vzdelávací program bol ako jeden zo vzorov 
v minulom mesiaci zverejnený na stránke Štátneho pedago-

gického ústavu, čo 
je dôkazom jeho 
kvality, ale zároveň 
nás aj zaväzuje k 
neustálemu skvalit-
ňovaniu našej prá-
ce. 
   Denne sa pani 
učiteľky pripravujú 
na edukačnú čin-
nosť podľa tematic-
kých plánov, ktoré 
si vopred zostavujú, 
využívajú k tomu 
okrem vlastnej tvo-
rivosti aj nové 
učebné pomôcky, 
interaktívnu tabuľu, 
elektronické hračky 
a inú audiovizuálnu 
techniku, nenahra-
diteľné je však zá-

žitkové učenie detí – poznávanie vďaka vlastnému zážitku. 
    

O pár dní nám školský zvonec  ohlási  ko-
niec školského roka... a pre nás v škole opäť 
nastáva čas bilancovať, hodnotiť 
a uzatvárať  .  V šk. roku 2015/2016 navšte-
vuje našu školu 42 žiakov v 3 triedach. 
Aj v tomto roku máme za sebou okrem 
snaživej práce a učenia aj veľa zážitkov. Tak 
ako vždy, pripravili sme programy  pre na-
šich starkých aj mamičky, zúčastnili  sme sa 
rôznych akcií v meste, pripravili  sme  je-
senné aj  jarné účelové cvičenie,  navštívili 
divadlo aj múzeá. Na Vianoce sme pripravili 
program o Anjelských Vianociach  

s  vianočnou burzou a na jar sme stihli  
absolvovať   plavecký výcvik. Nakoľko sa 
nám podarilo tento rok získať  príspevok od 
Ministerstva školstva na Školu 
v prírode , tak sme so  staršími žiakmi strá-
vili krásny týždeň v Drienici v Čergovskom 
pohorí. 
Úspechom pre nás je  získanie dotácie od 
Nadácie Volkswagen Slovakia  a tak sme sa 
v spolupráci s našim OZ Aktovka  pustili do  
realizácie projektu Detská oáza , kde sa 
spolu s deťmi, rodičmi  a aj ostatnými Po-
ľovčanmi  snažíme zveľadiť náš školský dvor  
a okolie. Na školskom dvore sme vysadili  
16 ovocných stromov, počas brigády 
s rodičmi sme zhotovili malé záhradky, kde 
nám už rastie zeleninka a jahody, upratali   
sme okolie školy a do konca roka nás čaká 
ešte veľa práce.  Chceme  postaviť  bylinko-
vú záhradku , nové ohnisko a vonkajšie 
sedenie. Všetkým, ktorí nám pomohli 
a pomáhajú v mene našich detí ďakujeme .  
Rovnako naše poďakovanie patrí  aj vede-
niu  našej MČ za poskytnutú dotáciu, ktorá  
bude použitá na rozbehnutý projekt. 
Tieto prázdniny ponúkame deťom možnosť  
stráviť prvý prázdninový týždeň  v školskom 
tábore - Prima leto v Poľove, ktorý organi-
zujeme v spolupráci  s Centrom voľného 
času. Deti  budú mať denne postarané 
o program a zábavu s p. uč. Fedorom ,  p. 
vych. Albrechtovou a ich tímom. Čaká na 
nich pestrý program  a nové zážitky. 
Viac  informácií nájdete  v  letáčiku.  

        Našu školu čakajú  po prázdninách 
nemalé zmeny. V  tomto školskom roku 
končí vo funkcii riaditeľky školy PaedDr. Eva 
Tkáčiková, ktorá po 42 rokoch vešia učiteľ-
stvo na klinec a odchádza do dôchodku. Na 
MD odišla p. uč. Mgr. Eliška Pčolinská - 
obom prajeme  veľa šťastia ... 
Škola pre žiakov otvorí svoje brány 
v septembri 2016  ako elokované pracovis-
ko ZŠ Bernolákova 16  pod  novým vede-
ním.  My veríme, že  našou prácou, snahou 
našich žiakov, podporou rodičov 
a ostatných Poľovčanov sa nám podarí  
z tejto školy vybudovať aj po septembro-
vých  zmenách prostredie, v ktorom  budú 
Vaše deti a naši žiaci šťastní a úspešní. 
Všetkým deťom  a ich rodinám prajeme 
krásne leto ... 

Zo života našich školákov 
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(pokračovanie na strane 4) 

Lenka Albrechtová, vychovávateľka 
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Okrem každodenných činností  sme 
v tomto školskom roku pripravili 
a uskutočnili s deťmi množstvo aktivít, 
z ktorých niektoré spomeniem: Šarka-
niáda, turistická vychádzka so športo-
vým zameraním, exkurzia do enviro-
mentálneho centra spoločnosti Kosit 
s.r.o. v Kokšov Bakši, výstava prác rodi-
čov s deťmi Plody jesene (niektoré 
priam umelecké diela), výstava detských 
prác Zima očami detí v kultúrnom do-
me, Mikulášska nádielka, tvorivé dielne 
s maľovaním vianočných perníkov 
a tvorbou vianočných pohľadníc, via-

nočná besiedka s bohatým programom, 
Detský karneval, na ktorom sa znova 
objavilo niekoľko nami preferovaných 
eko masiek – vyrobených doma 
z odpadového materiálu, exkurzia do 
Planetária, turistická vychádzka ku Dňu 
Zeme, zameraná na krásy a ochranu 
prírody, exkurzia do hospodárskeho 
dvora, kultúrny program ku Dňu matiek. 
Bohatý program sme pripravili deťom 
k Medzinárodnému dňu detí: skákací 
hrad, návštevu polície v škole so zaují-
mavým programom, vychádzka do jaz-
deckej školy, kde sa deti mohli previesť 
na koni.  

V týchto dňoch začína MŠ Kovaľská 12/A so zbierkou historických hračiek 
(najmenej 40 rokov starých), ktoré plánujeme vystaviť v októbri 2016 pri príleži-

tosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome. Pokiaľ máte Vy, alebo Vaši známi, či priatelia, takéto hračky (aj 
poškodené), prineste ich do materskej školy, my ich zaregistrujeme a starostlivo odložíme. Po skončení výstavy 
Vám ich na požiadanie vrátime. 

Výzva MŠ 

Boli sme pri tom, keď Košičanka Veronika Petríková získa-
la titul profesionálnej majsterky sveta v kickboxe.  

Na jednu z najväčších športových udalostí  mesta, nie len  v rámci projektu Košice - európske mesto 
športu a i v Košiciach vôbec, sme boli pozvaní aj my - zástupcovia MiZ Poľov . Na  veľký galavečer kic-
kboxu,  ktorý sa uskutočnil v Športovej hale SOŠ Železničného 4. júna 2016, nás pozval pán Peter 
Bonk , organizátor tohto medzinárodného podujatia a zároveň tréner  šampiónky Veroniky Petríkovej.  
S pánom Bonkom sme nadviazali spoluprácu a v Deň Poľova príde so svojimi zverencami z klubu ŠKP 
Policajná  škola Košice predviesť i našim mladým Poľovčanom ukážky tohto bojového športového 

umenia.  
Počas galavečera  sa odohralo 7 finálových zápasov, po 
jednom z nich bol do ringu pozvaný i náš starosta Ladi-
slav Brada, aby víťazovi odovzdal cenu. Najsilnejším 
zážitkom bol zápas večera medzi našou Veronikou a 
Poľkou Malgorzatou Dymus. S hrdosťou sme prežívali 
okamih, keď bol našej Košičanke odovzdaný  najcennej-
ší opasok. Prezentáciou kickboxu na našom ihrisku 25. 
júna 2016  možno odlepíme od počítačových monitorov  
i naše deti a mládež a vzbudíme u nich záujem o pohyb 
a zdravší život napríklad i takýmto druhom športu.  

Boli sme pri tom 

Iste sme všetci  postrehli , že bar je minulosťou  
a jeho priestory sa zmenili na nepoznanie. Z  
tmavého, pochmúrneho, napáchnutého miesta 
sa v priebehu  pár mesiacov stala presvetlená , 
čistá, útulná sála. Vykonalo sa preinštalovanie 
elektriky do stropu, dali sa nové omietky, vyme-
nili sa vchodové dvere za nové, nastriekali radiá-
tory. Bola obnovená časť podlahy a zakúpili a 
namontovali sa nové svietidlá. V záverečnej fáze  
šmrnc miestnosti dodali nové okenné a vertikál-
ne žalúzie v poľovských farbách.  Kapacita miest-
nosti je 70 - 80 osôb a keďže je vybavená novou 
kuchynkou, je veľmi vhodná pre realizovanie 
menších osláv i posedení pri príležitostí rôznych 
spoločenských udalostí.  Nová spoločenská 

miestnosť bola prakticky už uvedená do života 
prvou  akciou - schôdzou seniorov  a ponúkame 
ju k využívaniu všetkým vám, milí Poľovčania i 
vašim priateľom a známym.  

Novú miestnosť by sme radi ešte zveľadili 
výzdobou stien a preto sa obraciame na 
vás s prosbou, aby ste nám poskytli staré 
fotografie Poľova, z ktorých dáme vyrobiť 
repliky. Tie nám budú nie len zdobiť steny, 
ale aj pripomínať históriu miesta, kde žije-
me . Fotografie označené menom doneste 
na MÚ, potom vám budú vrátené.  Vopred 
ďakujeme.  

Daniela Ondrejová, riaditeľka MŠ 

(pokračovanie zo strany 3) 
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Z baru spoločenská miestnosť 

Starosta a poslanci Poľova 

POĽOVČAN 


