občasník Mestskej časti Košice - Poľov

číslo 1

ý
n
b
e
l
o
V
s
a
č
l
o
p

apríl 2009

ročník V

Prajeme vám príjemné prežitie
veľ konočných sviatkov
Bilancujeme plnenie volebného programu

Volebný polčas
Milí spoluobčania! Nachádzame sa v polovici volebného obdobia
2006 - 2010, takže bude namieste, keď my, volení predstavitelia mestskej časti (starostka a poslanci) - ktorí sme od vás dostali dôveru spravovať veci verejné a zveľaďovať našu MČ, vám predložíme odpočet
doterajšej našej práce, nášho snaženia.
Mnohé veci, resp. akcie sú aj pre
vás ako občana - voliča viditeľné.
Ale tie, ktorých realizácia či konečný efekt si vyžadujú dlhodobejšiu
prípravu, nevidíte a práve aj o nich
vás chceme poinformovať.
• ukončili sme kompletnú rekonštrukciu kultúrneho domu – boli
vymenené všetky okná, aj elektrické
vykurovacie telesá za klasické radiátorové vykurovanie, zrekonštruovali
sme sociálne zariadenia i chodbové priestory, pribudla nová fasáda,
schodiskový priestor vonkajší, osadili sme pergoly, budovu KD zdobí
mohutný erb mestskej časti, na ktorý môžeme byť právom hrdí. A aby
toto dielo nebolo obratom znehodnotené, zabudovali sme aj kamerový
systém s úschovou nahraného materiálu l týždeň.
Celkové náklady na toto dielo či-

nia cca 4,2 milióna Sk, v prepočte
138 585 eur;
• postupne nám rastie aj architektonický zaujímavá stavba „Dom smútku“ - k dnešnému dňu máme zrealizovanú kompletnú elektroinštaláciu,
rozvod vody, kanalizáciu, sadrokartónové doplnky, kompletné omietky
až po pačokovanie, potery, veža je
napojená na bezpečnostné letecké
signalizačné zabezpečenie. Tento rok
plánujeme urobiť vonkajšiu fasádu a
sčasti aj terénne úpravy príjazdovej
komunikácie a chodníkov.
Doterajšie náklady predstavjú 4,769 milióna Sk, v prepočte
158 302 eur;
• viacúčelové ihrisko, ukončíme ho
v najbližších mesiacoch - investície
naň sme získali z rôznych zdrojov
– stavebnú časť (to čo zatiaľ máme

pokračovanie na strane 3

samospráva
Prostriedky na rekoštrukciu chceme získať z EU fondov

Kaplnku už vlastní mestská časť
Mnohí ste si všimli, že sa niečo
deje okolo kaplnky Nanebovstúpenia Pána. Áno, mestskej časti
sa podarilo dostať túto stavbu do
vlastníctva. Už „našu vlastnú“ kaplnku (list vlastníctva máme) plánujeme zrekonštruovať za
pomoci fondov EÚ.
Aby sme zabránili miestnym nespratníkom zriadiť si
v kaplnke „zašiváreň“ s alkoholom alebo inou drogou,
opravili sme dvere, aby sa
dali uzamknúť a dali sme
vyrobiť aj nové okno.
Lipa je strom Slovanov.
Takéto mohutné stromy
stoja pred kaplnkou a medzi
nimi je kríž. Aj tu sme začali
s „upratovaním“. Lipy sme
orezom omladili, kríž sme
zrekonštruovali a okolie sme
vyčistili. Veríme, že požadované zdroje na rekonštruk-

ciu kaplnky získame z niektorého z
fondov, aby sme tejto vzácnej stavbe vrátili jej dôstojnosť.
starostka
Foto: Rastislav Balogh
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Ako sme volili prezidenta SR

Po piatich rokoch občania Slovenskej republiky opäť volili svojho
prezidenta. Ako sme k voľbám hlavy štátu pristupovali my, v Poľove.
V Poľove bolo v zoznamoch oprávnených voličov zapísaných 866 voličov.
V 2. kole volieb, ktoré sa uskuV prvom kole si volebné lístky
prevzalo 423 oprávnených voličov, točnili 4. apríla, sme volili z dvoch
čo znamená účasť 48,84 %. Hlasy kandidátov, ktorí doňho postúpili.
Voliť prišlo 48,1 % zapísaných vopre jednotlivých kandidátov:
ličov.
Dagmar Bollová
3
Ivan Gašparovič
190
Zuzana Martináková
20
Ivan Gašparovič dostal 206 hlasov
Milan Melník
16
Iveta Radičová dostala 204 hlasov.
František Mikloško
35
Iveta Radičová
152
Zdroj informácií:
Milan Sidor
7
Slovenský štatistický úrad

Pýtate sa, odpovedáme

Upratovanie a zber papiera a nebezpečných odpadov v roku 2009

Celoročné upratovanie
veľkokapacitnými kontajnermi

V mestskej časti Poľov budú dva veľkoobjemové kontajnery v roku 2009
rozmiestnené a stiahnuté spolu 10-krát. Každý veľkokapacitný kontajner
bude na určenom stanovišti - podľa dohody s mestskou časťou.
Deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov: štvrtok
Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (od - do):
12. – 19. marca

6. – 13. augusta

16. – 23. apríla

3. – 10. septembra

14. – 21. mája

1. – 8. októbra

11. – 18. júna

29. októbra – 5. novembra

9. – 16. júla

26. novembra – 3. decembra

Mobilný zber papiera i nebezpečných odpadov a elektroodpadov
Zbery budú realizované súčasne v mobilnej zberni nebezpečných odpadov, ktorá bude
18. apríla a 7. septembra 2009 pred kultúrnym domom
v čase od 10.00 do 17.00 hod.
V uvedenom čase môže každý obyvateľ bezplatne odovzdať papier a nebezpečný odpad nášmu pracovníkovi. Druhy odpadov, ktoré bude možné
odovzdať: akumulátory i pneumatiky (z osobných automobilov), odpadové
motorové oleje, olejové i vzduchové filtre, staré farby, žiarivky a výbojky,
monočlánky, elektroodpady (chladničky, práčky, vysávače, televízory, počítače a pod.).
Veríme, že využijete možnosť mať k dispozícii každý mesiac veľkoobjemové kontnery a tiež zber vyššie uvedených nebezpečných komodít. Nechceme
sa už pri prechádzkach v okolí stretávať s nelegálnymi skládkami odpadu.
Príroda patrí všetkým, zanechajme ju pre ďalšie generácie sviežu a krásnu.

Bude konečne v Poľove pošta?
Pani starostka navštívila krajského riaditeľa Slovenskej pošty Ing. Jozefa
Vrábeľa. Spoločne hľadali riešenie ohľadom zriadenia strediska pošty v
našej mestskej časti aspoň na dve hodiny v popoludňajšom čase, aby Poľovčania nemuseli chodiť po oznámené zásielky až do Šace. Pani starostka
tlmočila návrh, že poslanci sa uzniesli oslobodiť poštu od poplatku za prenájom priestorov. Stanovisko SP: žiaľ, okruh zákazníkov je veľmi malý.
Prečo nemáme v našej mestskej časti bankomat, veď už nebude problém ho umiestniť pri budove KD, kde ho budú strážiť
kamery?
Ani túto požiadavku nenechalo vedenie MČ nepovšimnutú. Pýtalo sa
u troch bankových spoločností. Žiaľ, musíme s poľutovaním konštatovať
- zas len tie čísla - Poľov má malý okruh užívateľov bankomatovej služby.
Proste, musí nás byť viac.				
ma

Oznámenie o vlastníckych vzťahoch
V zmysle par. 6 ods. 3 zákona č. 167/08 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve sú noviny Poľovské ozveny vlastníctvom Mestskej
časti Košice-Poľov.

Uzákonený deň otvorených dverí
A máme po voľbách, alebo ešte budú mať možnosť si aj zvnútra
pred? Skončili ako skončili. Život „obkukať“ vynovené priestory kulvyužitých voličov sa opäť začína túrneho domu ani si pri tom neuvracať do stereotypného normálu. vedomiac, že ich obchádzanie okolo
tejto ustanovizne sústavne
Upokojujú sa naše mysle, hojne
monitoruje osem šošopokropené žlčou z úst
Postreh viek priemyselných kanašich politikov. Opäť
mier.
sa obnažili naše vlčie poUž dlhšiu dobu sa podieľajú svovahy a ukázali náš slovenský naturel. Podia očakávania bola volebná jím „bedlivým kukučom“ na ochrakampaň od niektorých politikov ne majetku našej obce. Pomohli už
špinavá a zákerná. Ale to známe pri objasnení niektorých skutoč„účel svätí prostriedky“ je múdrosť ností a pomáhajú aj pri vytváraní si
mienky o zvyklostiach a návykoch
univerzálna.
V tomto supervolebnom roku nás niektorých našich spoluobčanov.
ešte čakajú najmenuj dvoje volieb.V Raz fdarmo – technika je už taká.
našej dedine bývajú v posledných Nespí ani vtedy, keď my už áno.
rokoch pripravované na ozaj pro- Áno, Poľov nám krásnie.
fesionálnej úrovni v kombinácii s
pozorný volič
estetickým cítením.Voliči mali a aj
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zo života Poľova

Volebný polčas

né svietidlá, doteraz sme vymenili
60 svetelných bodov za úsporné
a dizajnovo krajšie svietidlá verejného osvetlenia. Do konca volebného
obdobia ich vymeníme všetky, veď je
to tiež o šetrení elektrickou energiou
a v konečnou dôsledku aj o šetrení

Kultúrny dom pred a po rekonštrukcii

foto: Rastislav Balogh

Verejné zhromaždenie občanov

skytujeme našim seniorom, spolupracujeme s snimi v klube. Na jeseň
pripravujem ďalší ročník „Akadémie
tretieho veku“, na základe požiadavky
seniorov dohodneme obsah jednotlivých prednáškových cyklov. Veríme,
že účasť bude aspoň taká ako po iné
ročníky, t. j. 30 – 40 účastníkov;

• tento rok vo futbalových súťažiach naštartujú kompletné oddiely:
muži-dorast-žiaci. Mestská časť je
generálnym sponzorom Futbalového
klubu, očakávame, že 2% odvody z
daní futbalistom aspoň trocha vylepšia ich rozpočet. Rozbieha sa činnosť
foto: Tomáš Čižmráik

• z environmentálneho fondu sme
získali 2 milióny korún na dostavbu
kanalizácie, postupne spracovávame
projekty na inžinierske siete v tých
lokalitách, kde máme spracované
projekty na komunikácie;
• postupne vymieňame svetelné
body verejného osvetlenia za šetr-

foto: Tomáš Čižmráik

• mestská časť má ambície uchádzať
sa o zdroje z fondov EÚ v rámci
programového opatrenia Regenerácia sídiel, z ktorého by sme čerpali
zdroje na rekonštrukcie komunikácií
– Dolinej, Ku Gardu, Pažitnej a Sklepárskej ulice, na kompletnú úpravu
parkov v okolí kultúrneho domu,
kostola a pred cintorínom, ďalej na
výstavbu nových autobusových prístreškov, vybudovanie nových mostíkov i chodníkovej časti tam, kde sa
podľa stavebného zákona chodník dá
vybudovať;
• hľadáme možnosti na získanie
zdrojov, z ktorých by sme zmodernizovali budovu telocvične, čiže zateplili strešnú časť, vymenili okná,
zrekonštruovali sociálne zariadenia
a budovu prispôsobili na multifunkčné zariadenie, resp. komunitné
centrum. Taktiež hľadáme zdroje,
z ktorých by sme zrekonštruovali aj
kaplnku, ktorú sa nám podarilo získať do vlastníctva MČ.
• máme pripravené projekty na
výstavbu komunikácie v lokalite
Za záhradami a Za Baradovou záhradou. Pripravuje sa projekt, resp.
spracováva sa zóna IVB v hornej časti
Kovaľskej ulici (v záhrade Horváthových - vlastníci tejto lokality darovali

foto: Tomáš Čižmráik

foto: Jaroslav Ficeri

turistického oddielu. Aerobik bude
pokračovať už po Veľkej noci. Bude
trocha zmena, cvičenie bude určené
pre mladých aj pre skôr narodených,
pokračovanie zo strany 1
mestskej časti komunikáciu a geo- a lepšom využívaní verejných finanč- resp. pre seniorov (cviky na posilnenie svalstva, chrbtice – uvoľňovacie
zrealizované), je vybudované z tých- metrické zameranie si financovali z ných zdrojov.
• donášku obedov aj naďalej po- cviky);
to zdrojov: 200 000 Sk U.S.Steel, vlastných zdrojov.
300 000 Sk z rezervy predsedu NR
SR Pavla Pašku a cca 300 000 Sk sú
vlastné. Horná časť ihriska, t.j. umelý
trávnatý povrch, mantinely, zriaďovacie vybavenie, osvetlenie, sieťkovanie do výšky 3 metrov sa vybuduje z
dotácie od Úradu vlády SR vo výške
l,2 milióna korún, čo činí 39 833 €.
Aby sme mali aj tento majetok pod
kontrolou, kamerový systém zaveBudova materskej školy pred a po oprave
dieme taktiež na ihrisku;
• v nasledujúcich mesiacoch budú
v našej MČ umiestnené orientačné
tabule – na každej križovatke. Budú
zhotovené z poplastovaného materiálu, takže v Zberných surovinách
ich nebudú chcieť (toto je poznámka
pre „dlhoprstých“ a vandalov). Keď
takéto orientačné tabule „nedostali
nohy“ v MČ Šaca (viete, prečo spomíname práve túto MČ), verím, že
to tak bude aj u nás;
• naďalej budeme pokračovať vo
vydávaní našich Poľovských ozvien
i Poľovského kalendára. Touto cestou
vás chceme požiadať, milí občania,
aby ste prispeli k spestreniu obsahu
novín svojím článkom, postrehmi,
poďakovaním, ale aj kritikou.
Čo uviesť na záver výpočtu hodnotenia volebného polčasu? Snáď iba
toľko, že sa budeme snažiť nepoľaviť
z nášho úsilia zveľaďovať a skrášľovať našu mestskú časť tak, aby bola
príjemným domovom Poľovčanov
a aby návštevníci odchádzali od
nás len s dobrým pocitom. Viem,
že ani pri najlepšej vôli nič nie je na
100 percent. Ale každý vie z vlastných skúseností, že kto robí, robí aj
chyby. Naša snaha je však niekedy
„nabúraná“ vonkajšími vplyvmi –
začínajúca hospodárska kríza bude
mať určite dopad aj na naše plány
pri realizácii niektorých projektov.
Napriek tomu sme optimisti a spolu
s poslancami miestneho zastupiteľstva máme veľkú snahu volebné plány do konca volebného obdobia zo
všetkých síl splniť.
Ďakujem.
Mgr. Mária Birošová, starostka
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apadlo nám, že usporiadať takúto zábavu nemusí byť vôbec zlé. Určite príde veľa ľudí, ktorí sa chcú
zabaviť, uniknúť od každodenných
starostí a stretnúť sa s priateľmi. A
čo bolo najideálnejšie? Že sviatok
svätého Valentína vyšiel tohto
roku na sobotu.
Valentínska tancovačka v Poľove
sa vymykala predstave tradičnému
plesu. Nebola to súťaž o najkrajšie šaty, či účes. Bola určená tým,
ktorí si chceli naozaj dobre zatancovať. Úderom 20. hodiny sa sála
Kultúrneho domu v Poľove rozozvučala tónmi valčíka. Ako prvá
na tanečný parket vstúpila pani
starostka s manželom a po preko-

naní prvého ostychu sa sála zaplnila mladými aj staršími tanečnými
pármi. O príjemnú hudbu sa postaral rovnako ako minulý rok DJ
Dano. V jeho hudobnom bloku
nechýbali klasické tóny polky, nestarnúce hity minulého storočia,
ale aj novinky roku 2009. O polnoci sa žrebovala tombola a mnohí
z prítomných zistili, že niekedy
stačí na výhru aj jeden či dva lístky. Bohužiaľ, čas neúprosne bežal,
až sa priblížila piata hodina ráno,
ktorou sa zábava skončila. Zabávajúci sa opúšťali sálu nadšení,
v eufórii a niektorí ani nevedeli,
že ju opúšťajú. Postupne sa všetci
plní nových príjemných zážitkov
pokojne rozišli domov.

A o rok znova ...
Veríme, že vám valentínske nadšenie vydržalo dlho a dúfame, že sa
v budúcom roku stretneme opäť. A

Náš malý Schengen

Koľko nás je?
Stav obyvateľov našej mestskej časti sa už niekoľko rokov výrazne nemení, pohybuje sa okolo 1 100 občanov. V roku 2008 sa narodilo 16 detičiek,
posledné zbohom sme dali 11 ženám a mužom. Svoje „áno“ si povedalo
a manželstvo uzatvorilo 8 párov. Do Poľova sa prisťahovalo 24 občanov,
naopak odsťahovalo sa 11 ľudí.

Žipovčania žali u nás úspech
O silný emocionálny zážitok
Poľovčanov sa 1. februára postarali členovia folklórneho súboru
Žipovčan, ktorí si pripravili hudobno - dramatické pásmo „O
narodení Ježiša Krista“. Hodinové
vystúpenie súboru bolo úchvatné –
takto sa vyjadrovali mnohí diváci,
ktorí zaplnili celé hľadisko, a ktorí so slzami v očiach odchádzali z
vystúpenia. Na javisku sme videli
hercov od piatich rokov veku až po
seniorov. Emocionálne dramaturgické predvedenie narodenie Ježiša

foto: Zuzana Nemcová

Valentínska tancovačka 2009

Krista režíroval Ing. Janko Veselý,
skromný a príjemný človek – mimochodom odborník v projekcii.
Keďže nacvičenie takéhoto
predstavenia by sa u nás v Poľove
zrodilo veľmi ťažko, aspoň sme si
pozreli, čo dokážu tí „z vonku“. V
kútiku duše som presvedčená, že aj
my, Poľovčania, by sme to dokázali, veď u nás pôsobilo v minulosti
ochotnícke divadlo, len nám chýba
taký človek, akým je Janko Veselý.
Nájde sa, alebo nájdeme ho?
M. Birošová

možno tí, ktorí tentoraz zaváhali,
si nabudúce rezervujú lístok ako
prví.
zn

Poznámka

Vstupom do schengenského priestoru si začali aj naši občania v nemalej
miere užívať pohybu bez obmezení hranicami. Vdychujeme plnými dúškami
tento pocit akože neobmedzenej slobody, a ako by sme sa oň chceli aj podeliť.
Škoda len, že bez dlhého rozmýšľania, a škoda, že aj so svojimi štvornohými
miláčikmi - psami. Niekedy mám taký pocit, že im tej slobody doprajeme
viac ako sebe. A najmä po celé dni. Cudzí by povedal, že v Poľove žije psov
na voľnej nohe viac, ako na Ukrajine, či v Rumunsku. A to už je nelichotivé
prirovnanie. Iróniou ale je, že počas odchytu im ich psí inštikt presne napovie,
kde, a kedy sa „šarhovia“ nachádzajú. Nuž čo, vlastnosť na závidenie... Až
ich ale raz ten inštikt sklame, tak „voňavých“ značiek na našich trávnikoch,
či kolesách odparkovaných áut trošku ubudne. Späť totiž cesty niet, a ak áno,
tak je zväčša velmi predražená.
K tejto téme sa mi je ale asi zbytočné vracať. Ľudská ľahostajnosť, či až
bezohľadnosť nepozná hraníc. Túlavých psov, či bezprízorne blúdiacich domácich psov sa tak ľahko nezbavíme. Je to na zaplakanie. A príde ruja...
Nekonečný príbeh.
rc

Demografický vývoj v roku 2008
Vlani sa v Poľove narodilo 16 detí:
• Adam Chlebana
• Michal Kraus
• Elia Donati
• Karin Makeľová
• Soňa Kundráková
• Julia Janitorová
• Vanesa Birošová

Navždy sme sa rozlúčili
s Jozefom Baloghom
Annou Szanyiovou
Katarínou Ficzeriovou
Margitou Ficeryovou
Františkom Orlovským

• Ráchel Závacká
• Daniela Samešová
• Šimon Albrecht
• Petra Pethoová
• Tomáš Nemec
• Hugo Novák
• Róbert Hodoši
• Samuel Balogh
• Norbert Výrostko
Reginou Balogovou
Silvestrom Kulifajom
Štefanom Birošom
Angnesou Múdrou
Máriou Baltovičovou
Margitou Reforovou
Česť ich pamiatke!

aktuality

Najcennejšia tekutina na svete je ľudská krv

Poľovská kvapka
bude pokračovať
Začal sa ďalší rok – rok 2009
a ani počas neho nechceme zaspať
a prestať s akciou „Poľovská kvapka krvi“. Kto môže, kto je zdravý
a má aspoň trochu-trošičku odvahy, nech sa pridá k nám – darcom
najcennejšej tekutiny na svete. Pomôžte chorým, a tým pomôžete
aj sebe. Ako? Všetkých záujemcov
pred odberom vyšetrí pani doktorka, sestrička odmeria tlak a pani
laborantka urobí rozbor krvi. Aj tu
sa môžete dozvedieť, či ste zdravý
alebo „niečo na vás lezie“, o čom
ešte neviete, ale v krvi sa to dá zistiť, resp. či ste nebodaj neprekonali
nejakú chorobu, pre ktorú nemôžete byť darcom. A nemusíte chodiť
za doktorom do nemocnice či na
polikliniku, vyšetria vás tu v Poľove – v sále Kultúrneho domu. A keď
je všetko v poriadku, tak sa môžete
pripraviť darovať krv.
Mnohí z vás, mladí aj tí skôr narodení, ste nabrali odvahu a prišli
ste, strach opadol a zo sály ste od-

priebežne a sme veľmi radi, že aj keď
Vaša MČ má len cez tisíc obyvateľov,
príde ich na odber cca 25, vlastné toľko, čo chodí vo väčších obciach. Pani
starostka, ďakujeme Vám pekne za
Vašu snahu získavať nových darcov
a akcia, na ktorú ste pozvali aj deti

chádzali s príjemným pocitom. Stali ste
sa hrdinami
ľudskosti. V
sále vládne
pohoda, pred
odberom vyplníte dotazník, dáte si
chutný čaj a
po odbere vás
miestny úrad
ponúkne káPodporiť Poľovčanov prišla aj starostka mestskej časti
vou, koláči- Džungľa Adriana Balogová
kom a zavše aj
nejakou pozornosťou, multivitamí- zo základnej školy, v nás zanechala
novými pastilkami, sadou bylinko- neopísateľný pocit. Deti sa nebáli,
boli spontánne a veríme, že sú medzi
vého čaju, čokoládou a podobne.
Pani doktorka a personál „trans- nimi budúci darcovia. Ďakujeme
fúzky“ chodia do Poľova veľmi radi, darcom za ich ochotu, s pravidelnými
darcami sme si vytvorili už kamaráto čom svedčí ich poďakovanie:
„Milá pani starostka, veľmi radi ske vzťahy. Ešte raz vďaka.“
prichádzame k Vám do Poľova. Máte
Kolektív Národnej transfúznej
krásnu sálu a na jednotku zorganislužby Košice
zovanú akciu.Darcovia prichádzanú

Pridajte sa k nám – mladé i staršie ženy

Cvičíme pre seba
Pred časom som bola oslovená niektorými, nazvime to aktívnejšie žijúcimi ženami, či by som nevedela vypracovať súbor cvičení, ktorých základom by nebol už pre ne prehnaný energický pohyb. Skrátka cviky bez
ohrozenia ich zdravia. Podarilo sa. Súhrnné cvičenia, ktoré vám budem
môcť prezentovať, sú zamerané na posilnenie nielen vašich svalov a kondície, ale v neposlednom rade aj na posilnenie vášho sebavedomia.
Dúfam, že vy, ženy, si na cvičenia zvyknete a uvedomíte si, že ani maratón sa po dvoch tréningoch vyhrať nedá. Blahodarné účinky telesného
pohybu budú citeľné až po týždňoch a viditeľné možno ešte neskôr... Ale
pohodu na duši a dobrý pocit z toho, že ste pre seba niečo dobré urobili, sa
dostavia už po odznení prvých príznakov prvej únavy.
S cvičením by sme začali spočiatku pozvoľna, striedmo a po stretnutí so
záujemkyňami o cvičenie by sme si uspresnili čas, spôsob, ba aj frekvenciu
našich stretnutí. Samozrejme, uvítame pri tom aj neskôr narodené záujemkyne, ktorým skákacie cvičenia dobre nerobia. Dohodnúť by sa dali aj
termíny pre svižnejšie cviky.
Myslím si, že čas začať by bolo treba posunúť na dobu čo možno najbližšiu. Po dohode s pani starostkou by to mohlo byť už v stredu po Veľkej
noci o 18.00 hodine, keď odhodlanie robiť niečo so sebou je po „sviatkoch
hojnosti“ ešte najväčšie.
Magda Ficeriová

Príďte podporiť krásnu
myšlienku darcovstva. Ďalšie
mobilné odbery u nás v Poľove naplánované na 29. júna
a 2. novembra 2009.

Jar a jej vône
Glosa

Ako vždy,
aj tohto roku sa k nám pomaly prikráda jar. Síce veľmi
pozvoľna a bojazlivo, ale už
ju je vo vzduchu cítiť pomerne zreteľne. Najmä cez deň.
Neskôr večer, alebo skoro
zrána, keď sa na nočnú smenu alebo z nej trúsia zamestnanci oceliarského gigantu,
už tá aróma vo vzduchu taká
príjemná nie je.
Stále sa medzi nami nájdu
ľudia, ktorí si vyprázdňovanie svojich septikov či žúmp
vedia poriešiť aj inak než
prostredníctvom kanalizácie.
Nevábna „vôňa“ sa potom šíri
celou dedinou a stavia krivé
zrkadlo hygienickým návykom našich obyvateľov. Ale
aby som bol korektný....nie
je to zas každodenná záležitosť. No popravde ani nijaká
zriedkavosť.
Neviem, a ani ma nejako
zvlášť nezaujímajú žriedla
tejto zapáchajúcej tekutiny,
isté ale je, že popod detské ihrisko Lienka jedna jej vetva
preteká..
Mali by sme si do svedomia
vstúpiť skôr, ako nám doň necitlivo dupne nejaká uniformovanejšia duša...
jf

Marec - mesiac knihy
Milí Poľovčania, malí i veľkí!
Neviete čo s voľným časom?
Príďte do Verejnej knižnice Jána
Bocatia, ktorá má pobočku aj v Poľove.
Prečo ?

Každý si tu nájde svoju knihu,
v ktorej sa ukrýva veľa múdrosti,
tajomstiev, fantázie, záhad, dobrodružstiev, vtipov, humoru poučení, biblických príbehov, životopisy svätých a tiež rozprávky pre
našich najmenších.
Čo je na to potrebné?
Jediná vec – stačí sa
stať čitateľom knižnice.
Tak neváhajte a poďte
k nám !
Kedy? Každý piatok
od 15.00 – 18.00 hod.
Teší sa na Vás
Mária Nemcová,
knihovníčka
foto: Eva Nemcová

5

naši seniori

6

Učili sme sa stolovať i počúvali operu

Klub seniorov je aktívny
nášku jej ďakujeme. Ďakujeme
starostke a poslancom miestneho
zastupiteľstva za bezplatné poskytnutie priestorov v kultúrnom dome.
Tí, ktorí sa na peknom podujatí zúčastnili, určite neľutujú - spolu sme
si posedeli, zaspievali, niečo sa poučili a zamaškrtili. A tí, čo neprišli,
nech sedia aj naďalej doma, ale nech
nekritizujú!
Druhou akciou bola návšteva
Štátneho divadla dňa 18. februára –
boli sme na opere Giuseppe Verdiho
„La Traviata“. V nádherne vyzdobenom stánku umenia sa stačilo započúvať do tónov skvostne a s citom

foto: Marta Pačajová

Aj pre našich seniorov sa začal
rok, rok nášho obnoveného klubu.
Mnohí seniori pomáhajú pri výchove svojich vnúčat, ale mali by si nájsť
čas aj pre seba, lebo aj keď majú svojich blízkych okolo seba, predsa sú
občas sami. Preto by sme chceli znovu usporiadať niekoľko akcií.
Vo februári sme mali už dve akcie. Prvá sa konala 15. februára pod
názvom „Predvedenie stolovania pri
rodinných oslavách či slávnostných
posedeniach“. Stolovanie s odborným vysvetlením nám predniesla
pani Mária Mitriková – za jej ochotu pripraviť slávnostné stoly a pred-

podfarbeným sopránom hlavnej
predstaviteľky Michaely Várady.
Teraz prichádzame s ponukou
pre dámy. Začnime sa viac pohybovať, či už prechádzkami do prírody,

Naši jubilanti v prvom štvrťroku 2009
60 rokov
Puzder Ladislav, Sklepárska ul.
Šarišský Emil, Poľovská ul.
65 rokov
Vargovčík Vincent, Ku Gardu
70 rokov
Kvetko Ladislav, Pažitná ul.
Múdri Imrich, Kovaľská ul.
Ficeri Jozef, Dolina
Piroško Imrich, Kovaľská ul.
Birošová Margita, Sklepárska ul.
Výrostková Mária, Pažitná ul.
75 rokov
Bazár Eduard, Poľovská ul.
Moskvová Magdaléna, Pažitná ul.
Pastoreková Mária, Pažitná ul.

Poslanci Európskeho parlamentu – váš hlas v Európe
Za niekoľko mesiacov sa skončí terajšie volebné obdobie Európskeho parlamentu, pričom nové voľby sú vyhlásené na obdobie od 4. do
7. júna 2009. Počas týchto dní si európski občania v 27 členských
krajinách Únie zvolia svojich europoslancov, ktorí ich budú v Európskom parlamente reprezentovať nasledujúcich 5 rokov. Na Slovensku
sa voľby do EP uskutočnia v sobotu 6. júna 2009 a my na Slovensku
si zvolíme 13 poslancov.
Zvolení poslanci Európskeho
parlamentu budú formovať budúcnosť Európy nasledujúcich päť
rokov. Postarajte sa, aby Európa
bola taká, akú ju chcete mať. Váš
poslanec je vaším hlasom v Európe,
prečo by ste ním teda mrhali? Európsky parlament je významným
a vplyvným aktérom pri prijímaní
rozhodnutí Európskej únie. Hla-

alebo aj pravidelnými stretávkami
v kultúrnom dome na „hodine“
uvoľňovacích a regeneračných cvikov s Magdou.
Marta Pačaiová, predsedníčka klubu

sovanie v parlamente formuje konečné znenie právnych predpisov
EÚ ovplyvňujúce váš každodenný
život, či už ide o jedlo na tanieri,
ceny nákupov, kvalitu vzduchu,
ktorý dýchate, alebo bezpečnosť
hračiek pre vaše deti. Európsky
parlament, volený občanmi od
roku 1979, dnes zastupuje takmer
pol miliardy občanov. Hovorí sa

v ňom 23 jazykmi.
Hoci si to často neuvedomujeme, Európa sa týka nás všetkých:
mladých i seniorov, študentov i dô-

chodcov, mužov i ženy, zamestnancov i samostatne zárobkovo
činných, prívržencov väčšinového
i alternatívneho prúdu, obyvateľov
miest i vidiečanov. Vďaka Európe

80 rokov
Kravjanský Pavel, Sadovnícka ul.
Birošová Mária, Poľovská ul.
Nemcová Agnesa, Dolina
Srdečne blahoželáme
môžeme bez ťažkostí cestovať, študovať a pracovať v zahraničí. EP sa
neúnavne usiluje o čistejšie životné
prostredie, bezpečnejšie chemikálie, kvalitnejšie služby a pracovné
miesta. Je horlivým obhajcom práv
spotrebiteľov, rovných príležitostí a ľudských práv nielen v EÚ,
ale aj v zahraničí. Nejde však len
o zákony. Peniaze na nové cesty,
čistejšie pláže, výskum, vzdelávanie, rozvojovú pomoc... Poslanci
takisto rozhodujú o tom, na čo sa
vynaložia naše európske finančné
prostriedky.
Neváhajte! Bez väčšej námahy
povedzte Európe, čo si želáte. Po
voľbách máte možnosť sledovať,
čo pre vás zvolení poslanci robia
– stačí navštíviť stránku www.europarl.europa.eu
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šport

Jarná časť
Dospelí
12. kolo (19. apríla): Poľov - Myslava o 16.00 hod.
13. kolo (26. apríla): Vyšné – Opátske o 16.00 hod.
14. kolo (3. mája): Poľov – Athletico „B“ o 16.30 hod.
15. kolo (10. mája): Poľov – voľno
16. kolo (17. mája): Poľov – Pereš o 17.00 hod.
17. kolo (24. mája): Ťahanovce – Poľov o 17.00 hod.
18. kolo (31. mája): Poľov – Athletico „A“ o 17.00 hod.
19. kolo (7. júna): Myslava – Poľov o 17.00 hod.
20. kolo (14. júna): Poľov – Vyšné Opátske „B“ o 17.00 hod.

Dorast
10. kolo: Kechnec – Poľov
11. kolo: Poľov – Athletico
12. kolo: Poľov – Kechnec
13. kolo: Athletico – Poľov
14. kolo: Poľov – Kechnec
15. kolo: Athletico – Poľov

21. kolo (21. júna): Athletico „B“ – Poľov o 17.00 hod.
Úradný hrací čas podľa dohody s FZ bude vždy nedeľa pred zápasom mužov cca o 14.00 hodine.
1. Poľov – ihrisko v Poľove
2. Kechnec - ihrisko Seňa
3. Athletico – ihrisko v Sokoli

Vianočný futbalový turnaj ulíc sa vydaril

Pohár získala Kameničná

foto: Zuzana Nemcová

Vďaka úspechu uličného turnaja
o putovný pohár v roku 2007 sa
komisia športu v spolupráci s Futbalovým klubom rozhodla usporiadať
ďalší ročník. A ja s istotou môžem
povedať, že ich konanie bolo správne. Lebo toto podujatie bolo tým
NAJ... NAJviac sme na ňom zabavili, NAJlepšie sme sa navzájom spoznali a aj samotný výsledok bol NAJ
neočakávanejší.
Organizátori sa poriadne potrápili
pri vytváraní jednotlivých mužstiev.
Ich cieľom bolo zložiť skupinku pre
každú ulicu, aby to bolo zaujímavé i
spravodlivé pre všetkých. Práve preto nemohol každý reprezentovať tú
svoju. Ochotní športovci boli zara-

dení do ulíc Ku Gardu i Kameničná
a nakoniec sa všetkým vyhovelo.
Všetci dobre naladení, dúfajúc
v najlepší výsledok a v zisk cennej
trofeje, netrpezlivo očakávali prvý
výkop. Sám duchovný otec Róbert
Lapko prišiel povzbudiť športovcov
(hoci len na krátky čas) a nezabudol
ani povolený „doping“... Každý si
na ňom ochotne a rád pochutnal.
Všetko prebiehalo podľa predstáv.
Občerstvenia bolo dosť, potu neúrekom a nechýbala ani bojovnosť. Samozrejme, nálada narastala
s pokročilou hodinou. Bohužiaľ,
neobišli sme sa bez úrazu. Hneď
v prvom zápase sa zranil jeden náš
spoluhráč. Okamžite ho odviezli do

nemocnice, kde podstúpil potrebné
vyšetrenia. Našťastie sa ukázalo, že
to nebolo nič vážne, a tak sa mohol
vrátiť medzi nás a povzbudzovať až
do konca. Aj to je dôkaz toho, že k
hre sa zodpovedne postavili všetci
športuchtiví.
Zástupcovia ulíc:
POĽOVSKÁ – E. Šarišský, E. Talpaš, D. Vírostko, J. Piroško, G. Dragún a M. Brada.
PAŽITNÁ – M. Pastorek, Ľ. Hudák, M. Karafa, R. Lacko, T. Varga
a E. Šofránek.
SKLEPÁRSKA – J. Tomáš, P. Kolesár, J. Biroš, Š. Kraus a M. Karafa.
KU GARDU – M. Pastor, L. Kvetko, D. Pastorek, T. Cehľár, M. Dučai a D. Šofránek.
KOVAĽSKÁ – L. Čonka, M. Bazár, M. Ondrejčo, M. Krištof, R.

Chystáme sa
zdolať Kriváň
Na tento rok je prichystané prekvapenie pre všetkých milovníkov
slovenských hôr, viac či menej zdatných. Akcia bude mať názov „Výstup Poľovčanov na Kriváň“. Tento
tatranský štít má 2 495 metrov.
Možno si niektorí z vás pri čítaní
týchto riadkov v duchu vravia, že
by to nezvládli. Naopak, z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že táto
túra či skôr vychádzka je vhodná aj
pre pasívnych športovcov.
Preto všetkých na ňu srdečne
pozývam. V prípade pozitívnych
ohlasov na tento výlet je možné založiť turistický oddiel pri MČ Poľov a spoznávať tak spolu čarovné
kúty Slovenska.
Viac na www.polov.sk a na informačnej tabuli miestneho úradu.
Veronika Ondrejčová
Staňo a M. Ondrejčo.
SADOVNÍCKA – J. Piroško, Sapola, Ľ. Sapola, D. Maťáš, Ľ. Vargovčík a I. Sedlák.
DOLINA – S. Albrecht, V. Ficery,
F. Tóth a Liguš.
KAMENIČNÁ – B. Pištej, A. Dimun st., A. Dimun, M. Hužvár a I.
Krištof.
Konečné poradie:
1. Kameničná ulica
2. Sadovnícka ulica
3. Pažitná ulica
Putovný pohár odovzdala starostka MČ Mária Birošová, ktorá bola
na „svoju“ ulicu patrične hrdá. Po
rozhovore s niektorými účastníkmi,
ktorí vyčítali len jediný nedostatok –
a to že sa takýto turnaj nekoná častejšie, môžem len potvrdiť, že aj tu
platilo staré známe: „Dobrého veľa
nerastie.“ Veronika Ondrejčová

foto: Zuzana Nemcová

Vyžrebovanie súťaží vo futbale

naši najmenší
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V poľovskej škôlke je vždy veselo
Je to pre nás už tradícia, že sa Poľovčanom chválime dianím v materskej škole. Školský rok 2008/2009 sa
začal ako obvykle – veselo s počtom
27 detí. Naďaôje sa zameriavame na
prehlbovanie prvkov enviromentálnej výchovy a ľudových tradícií.

(15. októbra 2008). Ukázali sme
im, ako sa hráme, čo všetko dokážeme. Pomohli nám pri tom
aj naši rodičia. Z plodov jesene
(jabĺk, sliviek a maku) nám tety
kuchárky pripravili výborné koláčiky. To vám bola dobrota!

Samozrejme, všetko hravou formou • “Na Košickej turni” – tak sa nazýva
prehliadka v ľudovom speve v Šaci,
spolu s učiteľkami a rodičmi:
ktorá sa konala 23. 11. 2008. Na
• cibrili sme si jazýček riekankami
ľudovú nôtu veselo spievali: Ele• počúvali rozprávočky pred odpoonóra Výrostková, Viktória Bračinkom

do I. ročníka ZŠ. Zúčastnilo san
• Mikulášsko-vianočnú
nádielku
a ňom 9 detí – Zuzana Pištejová,
s ochutnávkou tradičných vianočViktória Bradová, Viktória Ficeryných jedál a všetkého, čo k tomu
ová, Imrich Tóth, Samuel Talpaš,
patrí, sme slávili 12. 12. 2008
Miroslava Vaňová, Eleonóra Výv priestoroch MŠ za účasti rodirostková, Šimon Piroško a Dávid
čov, starkých a prizvaných hostí.
Nemec.
Všetkým sme zaspievali a zarecitovali koledy, básničky, pesničky. • Fašiangy sme oslavovali tak ako
sa patrí fašiangoým karnevalom,
A napokon – odmena sám Mikuktorý bol 21. januára. Nechýbala
láš s veľkým vrecom sladkostí pre
hudba, tanec, súťaživé hry a samokaždého.
zrejme fašiangové dobroty – kys• Zapojili sme sa do projektu IBM –
nuté koláče, šišky, čaj a kava pre
KidSmart – Slovensko. MŠ Poľov
všetkých deti aj ich rodičov a stavyhovela požadovaným kritériám
rých rodičov.
a tým získala počítač pre deti. Tie
sa už môžu oboznamovať s prácou • Snehovú nádielku sme využívali
na stavanie snehuliakov, guľovačna PC a zvyšovať si informatickú
ku a sánkovačku.
gramotnosť. Máme z toho veľkú
radosť. Slávnostné memorandum • Marec je už tradične mesiacom
zápisu detí do materskej školy na
bolo podpísané medzi Magistránový školský rok 2009/2010. Prvý
tom mesta Košice a spoločnosťou
marcový týždeň prišli rodičia priIBM – KidSmart 15.januára tohto
hlásiť svoje ratolesti. V septembri
roku na MŠ Dénešova Mali sme
nám pribudne 9 nových škôlkátam svoje zastúpenie riaditeľkou
rov.
školy Erikou Kvetkovou.
• Hneď na druhý deň na to sa Erika Kvetková, riaditeľka školy
foto: archív MŠ
uskutočnil slávnostný zápis detí

dová a Zuzana Pištejová, ktorá sa
• hrali sme sa na mamičky, oteckov,
umiestnila na 1.mieste v kategórii
baa j na stavbárov a predavačov.
detí do 7 rokov.
• tancovali sme, spievali...
• pozorovali sme prírodu – na jeseň • Príchod Mikuláša sme očakávali
pred kultúrnym domov. Prišiel
i v zime
ihneď po rozsvietení vianočného
• zbierali sme dary jesene – listy,
stromčeka. Pozdravili sme ho kokvety, šišky.
ledami , pesničkami a básničkami.
Spomedzi akcií spomeniem:
To sa nám naozaj vyplatilo, lebo
• Šarkaniáda - zhotovenie a púšťanie
Mikuláš rozdával odmenu každéšarkanov 1. 10. 2008
mu. Bol to balíček plný dobrôt.
• Pozdravili sme našich starkých
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