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Určite mi dáte za pravdu, že šport 
je pre mladých ľudí - a nielen pre 
nich - povzbudením a najlepším 
spôsobom, ako si zušľachtiť telo a zá-
roveň odreagovať stres a získať dobrú 
náladu. Je prospešnejšie, keď vidíme 
mladých behať po ihrisku, než vyse-
dávať pri poháriku či stále pri počí-
tači. A to bol hlavný dôvod volených 
predstaviteľov mestskej časti, aby sa 
snažili v rozpočte vyčleniť finančnú 
čiastkú na výstavbu ihriska. S tým, 
že pani starostka má získať ďalšie 
prostriedky na spolufinancovanie 
tohto diela. Podarilo sa. Dnes máme 
postavené krásne viacúčelové ihrisko 
určené pre volejbal, nohejbal, tenis, 
basketbal a futbal. Na to, aby sa aj 
Poľov mohol pochváliť takýmto zau-
jímavým priestorom na športovanie 
všetkých generácií, sme získali zdro-
je od týchto subjektov:

Úrad vlády Slovenskej republiky •	
prispel čiastkou 39 833 €,
predseda NR SR Pavol Paška zo •	
svojho dispozičného účtu prispel 
čiastkou 9 958 €,
U. S. Steel Košice s.r.o. prispel •	
čiastkou 6 639 €.
Právom im patrí poďakovanie, 

ktoré verejne za všetkých Poľovča-
nov povedala starostka mestskej 
časti Mária Birošová na slávnost-
nom otvorení tohto viacúčelového 
ihriska dňa 19. septembra 2009. 
Pásku na ihrisku slávnostne prestri-
hol samotný predseda NR SR Pavol 
Paška s pani starostkou. Svedkami 
tohto aktu boli aj štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva SR Peter 

Žiga, poslanci Košického samo-
správneho kraja i mestského zastu-
piteľstva Košice. Za U.S.Steel pri-
šiel viceprezident pre ľudské zdroje 
Martin Pitorák.

Po vystúpení folklórneho súbo-
ru Hutčanka z Vyšnej Hutky pre 
všetkých na spríjemnenie krásneho 
sobotňajšieho popoludnia pripravili 
krátke vystúpenie aj deti z materskej 
školy a žiaci Základnej školy v Poľo-
ve. Poľovčanom aj ich hosťom prišla 
zaspievať Nataša Džunková a svoje 
odvážne a unikátne vystúpenie for-
mou vzdušnej akrobacie predviedla 
Katarína Raševová. 

Tento slávnostný deň bol aj 
akýmsi oneskoreným dňom našich 
detí, pretože ten naozajstný sme 
z úsporných dôvodov v podstate 
presunuli z júna na september. De-
ťom to vôbec neprekážalo, prišli si 
na svoje – k dispozícii mali rôzne 
súťaže, nafukovací hrad, mohli sa 
povoziť na koníkoch pod dozorom 
ich majiteľov manželov Stratilo-
vých.

Pretože bolo krásne poobedie, 
kultúrna komisia zorganizovala 
ďalší ročník mini maratónu pre 
deti. Veľkú vôľu a bojovnosť preja-
vilo vyše 50 účastníkov v dvoch ve-
kových kategóriách dievčat a chlap-
cov. Odovzdávali sa aj diplomy, ale 
koniec-koncov zvíťazili všetci, lebo 
každý dobehol do cieľa. 

Deň to bol veselý, pestrý a zau-
jímavý, ako sa môžete presvedčiť 
z našej fotoreportáže na strane 3.
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Do Poľova po prvý raz zavítal predseda Národnej rady SR Pavol Paška

Pribudlo viacúčelové ihrisko

Z obsahu

Pásku na novom viacúčelovom ihrisku prestrihli predseda NR SR Pavol 
Paška a naša starostka. A mohlo sa hrať!

V rýchlom pokluse dní sme ani nezbadali, že onedl-
ho si rok s rokom ruku podá. Finančne a pracovne 
neľahký rok 2009 už o mesiac vystrieda rok 2010. 
Keďže Poľovské ozveny už dovtedy nevyjdú, želáme 
vám všetkým, milí Poľovčania, zdravia, šťastia a Bo-
žieho požehnania. Nech sa vám vyhýbajú všetky žiale a 
nešťastia, nech vám slúži zdravie a nech vás stretne šťastie 
a láska.

To vám praje starostka Mária Birošová, poslanci miestneho 
zastupiteľstva i pracovníčky miestneho úradu.

Všetko najlepšie v roku 2010

Mestská časť už druhý rok na 
základe poverenia a delegovania 
právomoci primátora mesta Ko-
šice odpredáva predzáhradky vo 
vlastníctve mesta priamo fyzic-
kým osobám, t.j. doterajším uží-
vateľom. Zo 105 parciel - pred-
záhradiek vo vlastníctve mesta 
Košice si ich už v našej mestskej 
časti vysporiadalo 73 občanov. Na 

základe rozhodnutia poslancov 
miestneho zastupiteľstva si tieto 
pozemky budú môcť Poľovčania 
vysporiadať aj v budúcom roku. 
Predzáhradky si, milí Poľovčania, 
nemusíte odkúpiť naraz, môžete 
tak urobiť aj splátkovou formou 
na základe splátkového kalendára. 
Tak ako to doteraz urobili mnohí 
užívatelia.

Predzáhradky vlastní väčšina užívateľov
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Miestny úrad upozorňuje občanov, aby do konca roka 2009 prehodno-
tili svoje rozhodnutia o uzatvorení nájomných zmlúv na hrobové miesta 
na miestnom cintoríne, ktoré ešte nie sú zazmluvnené. Nezazmluvnené 
hrobové miesta s číslom a menom nebohého sú zverejnené na oznamo-
vacej tabuli na budove kultúrneho domu. V nasledujúcom roku mestská 
časť pristúpi k likvidácii nezazmluvnených hrobových miest. Ktoré presne 
sú to, dozviete sa aj na webovej stránke našej mestskej časti www.polov.
sk, pretože už v roku 2010 si budete môcť prezerať miestny cintorín vo 
virtuálnej podobe.

Cintorín bude aj na webe

Stavba, ktorá je poľovskou „pý-
chou“. Do priestoru ticha, pokoja 
a pokory na cintoríne zapadla dôs-
tojne a zároveň veľkolepo. Vyvolá-
va zmiešané pocity, pocit rešpektu 
a slávy zároveň. Stavba je svojou 
architektúrou predurčená aj pre 
mnohé generácie po nás. Aj takými 
slovami sa vyjadrili viacerí archi-
tekti a odborníci v stavebníctve.

Práce na stavbe domu smútku 
sa chýlia ku koncu. Aj keď ani nás 
neobišla finančná kríza, ktorá sa 
prejavila aj na našom rozpočte. Na 
tento rok nám od mesta - tak ako 
každej mestskej časti Košíc - boli 
krátené finančné zdroje vo výške 
cca 700 000 Sk, čo je v prepočte 

23 235 eur. No my sa nevzdávame 
a hľadáme iné zdroje financovania. 
Veríme, že sa nám to podarí a že 
stavbu slávnostne skolaudujeme na 
budúci rok – predpokladáme posvä-
tenie tohto stánku práve na Sviatok 
všetkých svätých v roku 2010.

Medzi naše plány patrí aj vý-
stavba kolumbária – urnovej ste-
ny v nádvorí domu smútku a tiež 
pamätníka padlým Poľovčanom 
v I. a II. svetovej vojne. Aspoň ta-
kýmto spoločným pamätníkom 
vzdáme úctu tým, ktorí nechceli, 
ale museli bojovať za cudzie ideály. 
Uctíme si stratené životy mladých 
ľudí – synov aj otcov.

st.

Dom smútku pred finišom

Už pekných pár rokov sa v našej 
mestskej časti razí zásada, že finan-
cie mestskej časti sa využívajú k 
najväčšiemu úžitku našich obyva-
teľov. Ide o najefektívnejšie využitie 
podielových daní. Medzi ne roz-
hodne patrí nevytápanie prázdnych 
priestorov a neosvet-
ľovanie prázdnych 
ulíc. Všetci sa doma 
snažíme správať eko-
nomicky. Zhasíname 
svetlá, keď ideme z domu preč. 
Alebo upravujeme teplotu obydlia, 
keď vieme, že doma nikto nebude. 
Prečo sa nám ale zdá nepochopiteľ-
né, keď sa takou filozofiou riadi aj 
zastupiteľstvo obce? Šetrenie obec-
ných financií a ich účelné využitie 
by malo byť - a aj je - primárnou 
povinnosťou vedenia obce. Priori-
tou je uspokojenie čo najväčšej časti 
miestneho obyvateľstva. Tieto sku-
točnosti vystupujú do popredia ešte 
okatejšie v časoch prebiehajúcej fi-
nančnej krízy. Ale my na Slovensku 
sa stále správame, ako by sme boli 
na ostrove a nič okolo sa nás netýka. 
Žiaľ, nie je to pravda. Sme súčasťou 
okolitého sveta. Sme tehlou v dome 
zvanom Európa a užívame si v ňom 
teplo i zimu. Slnko i dážď. A teraz 
prší a fúka. No my chceme byť v 
dobrej kondícii až sa ukáže slnko. 
Až sa počasie upraví...

Dotknem sa ešte druhého feno-
ménu - porovnávania. seba s dru-
hými. Nás s okolím. Zväčša vidí-
me seba ako tých lepších. Tých, 
podľa ktorých by sa mali riadiť iní. 
Onehdy sa ma jeden pán spýtal, 

prečo sa u nás svetlo 
v noci vypína, keď na 
Luníku IX nie. No, 
u nás nebýva komu-
nita, ktorá je v širšom 

zornom uhle komisárov z Európ-
skej únie. U nás to „nežije celú noc“ 
ako tam. My neotŕčame dlane a v 
médiach v čase najvyššej sledova-
nosti sa nevyhrážame porušovaním 
zákonov. Sme odkázaní len na Ma-
gistrát mesta Košice. A ten pristúpil 
k úspornému režimu. Naša mestská 
časť má tohto roku v dôsledku krízy 
menej o 700 000 Sk (23 235 eur).

Prežijeme, už sme prežili aj horšie 
veci... ale aj tak si myslím, že pri od-
chode z domu budeme naďalej zha-
sínať. Lebo o tom je hospodárenie.

(poznámka redakcie: Vypínanie 
verejného osvetlenia od nedele do 
štvrtka po odchode posledného nočné-
ho spoja, t.j. od 24.00 do 04.30 hod. 
závisí od ročného obdobia. Piatok a 
sobota, keď je väčší pohyb občanov, je 
víkend - VO svieti celú noc. Centrum 
obce 5 svietidiel VO svieti každú celú 
noc.)

vi

Nie kríza. Hospodárenie!

ZamySleNie

Ďakujeme občanom, ktorí si všímajú dianie v našej mestskej časti 
a majú záujem na jej zveľaďovaní. Tieto slová patria tým občanom, ktorí 
podali podnet na MČ, aby pre lepšiu prehľadnosť aj pre lepšie zoriento-
vanie sa návštevníkov i motoristickej verejnosti (napr. tiež sanitky) sme 
namontovali na všetkých miestnych križovatkách orientačné tabule. Stalo 
sa. Sú estetické a čo je chvályhodné, že sú dodnes „neporušené“ a stoja na 
svojich miestach. Veríme, že aj tí „akčnejší“ obyvatelia našej mestskej časti 
pochopili, že tieto smerovky sú len a len na dobro veci a že im naďalej dajú 
pokoj. Aj keď sa hovorí - nechváľ deň pred večerom.

Všetci dúfame a chceme veriť, že všetci sme na patričnej morálnej úrov-
ni a budeme si vedieť vážiť to, čo sa pre Poľovčanov robí a zveľaďuje.

Mária Birošová

Pre lepšiu orientáciu
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Pribudlo viacúčelové ihrisko
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Mgr. Ľudmila Šofránková vo funkcii ria-
diteľky Základnej školy v Poľove pôsobila 
štvrťstoročie. Žiakom vštepovala učivo tr-
pezlivo a s láskou, až prišiel čas odchodu do 
dôchodku. Od všetkých nás jej patrí veľké 
poďakovanie za to, že pomáhala pripravovať 
pre život celé generácie Poľovčanov. Všetko 
najlepšie, pani riaditeľka!

Od septembra tohto roku prebrala 
„žezlo“ nová pani riaditeľka, Mgr. Renáta 
Baníková, PhD. Veríme, že bude pokračo-
vať v naštartovanej vysokej úrovni vyučo-
vania na našej malej a milej základnej škole 
a pod jej vedením budú poľovskí školáci 
patriť medzi najlepších. Prajeme novej pani 
riaditeľke, aby sa v Poľove cítila ako doma.

Základná škola má novú riaditeľku

S prebúdzajúcou sa jarou sa sta-
la naša predstava skutočnosťou. 
Rodičia našich detí si vyhrnuli ru-
kávy a z dodanej zeminy od firmy 
MALPRA pripravili základ pre 
novozaloženú skalku. O jej úpravu, 
zakúpenie rastlín a ich výsadbu sa 
postaral predseda Rady školy Ing. 
Marek Výrostko a jeho mama Mar-
ta Výrostková (na obr.). Jej konečná 

podoba ulahodí každému oku pri 
vstupe do budovy.

Skupina oteckov, páni Pištej, 
Fischer, Lipták a Karafa urobila 
veľkú radosť deťom osadením dre-
venej veže so šmýkačkou.

V pekne upravenom exteriéri sme 
si posedeli spolu s rodičmi, opiekli 
si slaninku, klobásku, zaspievali 
sme si a rozlúčili sa s nastávajúci-

mi prvákmi aj 
so školským ro-
kom. Bolo nám 
veselo.

Po krátkych 
p r á z d n i n á c h 
sa otvorila brá-
na našej školy 
plnej zážitkov. 
V novom šate 
privítala všet-
ky ustráchané a 
uplakané deti. 

Stopy po slzič-
kách sa stratili 
pri pohľade na 
nové hračky, 
nové hracie kú-
tiky a nových 
kamarátov.

Ani sme dlho 
nečakali a začali 
sme s prípravou 
šarkanou na Šar-
kaniádu.

Musíme sa 
pochváliť, že námaha pri zbere pa-
piera nevyšla nazmar. Za nazbie-
raný papier v rámci súťaže “Moja 
škola separuje s ježkom Separkom” 
sme získali za 2. miesto finančnú 
odmenu 500 €. Odmenou za pra-
covitosť bude radosť v očiach detí 
na Vianoce.

Okrem papiera zbierame aj vieč-
ka od jogurtov “SABI” a dúfame, že 
aj tento rok v nej budeme úspešní. 

Do našich činností sme zapojili 
aj rodičov pod názvom “Mamka, 

ocko, poďme sa hrať”, kde sme 
spoločne vyrábali výtvory z plodov 
jesene. Odmenou za usilovnosť detí 
bola účasť na predstavení rozpráv-
ky “Vlk a kozliatka” v Bábkovom 
divadle v Košiciach.

Nezabúdame ani na starých 
rodičov a v rámci mesiaca “Úcty 
k starším” sme pre nich pripravili 
kultúrny program s ochutnávkou 
tradičných jedál.

Erika Kvetková
riaditeľka materskej školy

V škôlke na plač nie je čas

...ale ešte viacej „smetí“. Tak ne-
jako by sa dalo povedať na úvod 
ohľadne aktivity, s ktorou sme za-
čali v našej ZŠ už v minulosti - so 
zberom papiera a iných druhotných 
surovín. Naším cieľom bolo nielen 
zapojiť sa, ale aj dosiahnuť vynikajú-
ce výsledky. Podarilo sa! V školskom 

roku 2008/09 v rámci súťaže „Moja 
škola separuje s ježkom separkom“ 
sa nám podaril vynikajúci úspech 
–vyhrali sme už po tretíkrát! Za 
vyzbieraných 9 888 kg papiera sme 
získali odmenu 20 000 Sk, ktorú 
vhodne použijeme tak ako po mi-
nulé roky (na školu v prírode, nákup 

učebných pomôcok i kníh). Najlep-
šími „zberačmi papiera“ boli:

1. miesto: Sofia Výrostková
2. miesto: Simonka Ficeryová
3.miesto: Barborka Pirošková
Poďakovanie, samozrejme, patrí 

všetkým, ktorí prispeli do zberu. 
(Viac o našej škole na webovej 

stránke: www.zspolov.wbl.sk)
Renáta Baníková, riaditeľka ZŠ

Na svete je plno detí ...

V poradí už 8. ročník súťa-
že ľudových piesní „Na košickej 
turni“ máme za sebou. I tento-
raz mala organizátorstvo na svo-
jich pleciach MČ Košice – Šaca. 
Tento ročník je postupový, takže 
víťazi Zlatého pásma postupujú 
do krajského kola. Šaca hostila 
folkloristov z celých Košíc 4. ok-
tóbra, zastúpenie mal aj Poľov. Už 
roky žne pre nás slávu náš sólis-
ta Peter Janitor (na obr.), ktorý 
nesklamal ani tento rok a opäť 
získal Zlaté pásmo a tým aj po-
stup do krajského kola. Budeme 
mu držať prsty, aby aj tam vyhral. 
V Šaci sme mali aj ženské zastú-
penie, pani Terézia Pištejová sa 

umiestnila v Bronzovom pásme. 
Ďakujeme našim sólistom.

„Malá turňa“
Je to súťaž v ľudovom speve detí 

do 15 rokov. Organizátorstvo má v 
tomto roku opäť Šaca. Na súťaži, 
ktorá bude v Spoločenskom dome v 
Šaci v nedeľu 29. novembra o 14.30 
hod., budeme mať zastúpenie aj my 
vďaka „malým“ sólistom ľudového 
spevu. Príďte ich povzbudiť! 

Na košickej turni
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Po dvadsiatich rokoch sa v júli 
narodili krásne dvojičky Miško 
a Maroško, ktorá priviedla na svet 
mamička Andrea Janitorová (para-
doxne sama je jednou z dvojčiat). 
O dupľovanú radosť rodičov sa 
prišlo podeliť aj vedenie miestneho 
úradu a pani starostka (tiež mama 
dvojčiat) k tejto milej a vzácnej 
udalosti zagratulovala. Veríme, že 

kartón plienok a malé drobnosti 
pre  Maroška a Miška mamičku 
potešili. Za všetkých Poľovčanov 
prajeme mamke hlavne veľa sily 
a zdravia, aby sa krásavcom moh-
la s pomocou hrdého ocka venovať 
čo najlepšie. Malému poľovskému 
duu želáme tiež najmä zdravie, aby 
rodičom, súrodencom, starým ro-
dičom a aj nám všetkým rozdávali 

len a len radosť a šťastie. Veď dieťa 
- a v tomto prípade dvojnásobne - je 
požehnaním rodiny a celého spolo-
čenstva.

Zamýšľali sme sa aj nad tým, že v 
Poľove sa dvojičky rodili aj v minu-
losti. Zalistovali sme v našej evidencii 
a so súhlasom rodiny uverejňujeme 
fotografie dodnes žijúcich poľovských 
dvojčiat. Určite potešia každého. 

mú

máme z nich dvojitú radosť
60
Puzder Ladislav, Sklepárska ul.
Šarišský Emil, Poľovská ul.
Bradová Mária, Dolina
Lacková Margita, Kovaľská ul.
Kvetko Imrich, Kovaľská ul.
Pastoreková Kristína, Poľovská ul.
Výrostková Magdaléna, Kovaľská ul.
Liptáková Marie, Kovaľská ul.
Janitor Pavel, Dolina
Lacko Ondrej, Pažitná ul.
65
Vargovčík Vincent, Ku gardu
Ambriško Jozef, Dolina
Janitor Štefan, Pažitná ul.
Fussezek Ladislav, Kovaľská ul.
Pirošková Marta, Kovaľská ul.
Nemec Ján, Poľovská ul.
Janitorová Margita, Pažitná ul.
70
Birošová Margita, Sklepárska ul.
Kvetko Ladislav, Pažitná ul.
Múdri Imrich, Kovaľská ul.
Ficeri Jozef, Dolina
Vyrostková Maria, Pažitná ul.
Béreš Vincent, Poľovská ul.
Kravcová Elena, Pažitná ul.
Janitorová Agnesa, Poľovská ul.
Jokeľová Mária, Sadovnícka ul.
75
Moskvová Magdalena, Pažitná ul.
Pastoreková Mária, Pažitná ul.
Reforová Mária, Dolina
Cehlárová Mária, Pažitná ul.
Gotthardová Mária, Poľovská ul.
Janitor Michal, Kovaľská ul.
Orlovská Mária, Poľovská ul.
Kravec Pavol, Pažitná ul.
80
Birošová Mária, Poľovská ul.
Kravjanský Pavel. Sadovnícka ul.
Nemcová Agnesa, Dolina
Cehľárová Margita, Poľovská ul.
Pirošková Mária, Kovaľská ul.
Tóthová Regina, Pažitná ul.
Múdra Anna, Sadovnícka ul.
Kvetková Margita, Sadovnícka ul.
Bernátová Mária, Dolina
Piroško Kiráľová Mária, Kovaľská ul.
85
Moskvová Mária, Poľovská ul
Múdry Ladislav, Sadovnícka ul.
Nemcová Margita, Dolina
Nemcová Regina, Poľovská ul.
Verešej Štefan, Kovaľská ul.
94
Ficeriová Margita, Poľovská ul.
97
Brada Pavel. Kovaľská ul.

Všetkým srdečne blahoželáme!

Naši jubilanti

Jarko a Mirko Tomášovci

Andrea a Denisa Janočkové Mirka a Daniel Birošovci

Róbert a Žaneta Szilagyiovci

Oľga a Mária Piroškové Magda a Marta Pačajové
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Je jesenný čas a píše sa nedeľa 25. októbra 2009. Kolobeh kalendár-
neho času zosvetlil už listy stromov podobne ako kolobeh života vlasy 
prítomných tohto dňa v sále kultúrneho domu. Jeseň a staroba zdá sa majú 
rovnocenný význam, a preto nie je možné ich z kolobehu života vynechať. 
Ak by nebolo jesene, svet by nepoznal prekrásne obdobie prechodu z leta 
do zimy, obdobie dozrievania plodov práce ľudských rúk a príprav prírody 
obklopujúcej človeka na zimný odpočinok. Ak by nebolo starých ľudí, 
tento svet by bol ochudobnený o odovzdávanie plodov ducha a životných 
skúseností mladým. Ak by nebolo starých ľudí, ako v jednej z rozprávok, 
kde mladý kráľ rozhodol, že starí ľudia sú už na obtiaž a že ich už viac ne-
potrebuje, svet by sa stal vyprahnutým a nastala by v ňom duchovná spúšť. 
V tomto vzácnom období staroby okrem dostatku životných skúseností 
ostáva starým ľuďom aj primeraný dostatok času použiteľného na mod-
litbu, ktorou v pokore od Pána času vyprosujú často to, čo mladí v tomto 
zhone nestíhajú.

To, že mesiac október je venovaný úcte k starším, a že naše miestne zastu-
piteľstvo tak ako v predchádzajúcich rokoch ani tento rok na to nezabudlo, 
považujeme za správnu voľbu. Že je to tak, svedčila doslova natrieskaná 
sála kultúrneho domu. Príjemné posedenie počas nedeľňajšieho popolud-
nia otvorila príhovorom pani starostka. Potom nasledovala kultúrna časť, 
počas ktorej seniorov potešil svojím spevom zlatý slávik z Poľova alias Peťo 
Janitor a súbor Šačanka zo Šace. Dobrú náladu, ktorú účinkujúci vniesli 
medzi prítomných, umocnilo občerstvenie a na koniec tiež malé darčeky. 
Klub kresťanských dôchodcov v rámci tohto dňa pripravil malú výstavku 
ručných prác ako aj vypestovaných plodov ovocia a zeleniny z vlastných 
záhrad niektorých členov.

Vracajúc sa domov pomalým krokom prislúchajúcim veku zúčastne-
ných, akoby bolo cítiť závan jari z pookriatia z príjemného posedenia blíz-
keho spoločenstva ľudí. Ľudí, ktorým sa hovorí seniori a ktorí boli vďační 
„Najvyššiemu“, že im daroval čas ešte byť tu, a organizátorom, že ich po-
zvali.      Margita Nemcová

Október - čas úcty k starším

V tomto roku náš klub dôchodcov absolvoval viacero stretnutí. Spo-
meniem z nich len dve, ktoré priniesli veľa pozitívneho. Prvým bolo Ce-
loslovenské stretnutie seniorov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. júla 
2009 na Mariánskej hore v Levoči. Na Levočskú horu nás cestovalo 45 
seniorov. Bolo to stretnutie na vysokej duchovnej úrovni pre všetkých se-
niorov, nielen poľovských, ale z celého Slovenska.

Potom 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme boli 
ráno na svätej omši a poobede sme si zorganizovali opekačku v lese. Zú-
častnilo sa na nej 14 seniorov s tromi vnúčatami. Škoda, že nás nebolo 
viac, ale dúfam že na budúcej opekačke bude oveľa väčšia účasť. Deň bol 
perfektný, počasie ideálne, posedeli sme si, podebatovali, zaspievali s har-
monikou, opiekli špekáčiky, ale hlavne sme zrelaxovali.

A prečo som spomenula len tieto akcie? Pretože pre mňa osobne to boli 
silné zážitky spojené s načerpaním duchovnej a fyzickej sily. Som presved-
čená, že aj iní majú podobný názor ako ja a dúfam, že tým, čo sa zúčast-
nili, práca neutiekla!

Starnime s radosťou v srdci.
Marta Pačaiová, predsedníčka klubu

Klub seniorov je činný
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Skončila sa jesenná časť mest-
ských majstrovstiev vo futbale 
a nastal čas na bilancovanie, zhod-
notenie doterajšieho účinkovania 
v súťaži. Nevstupovali sme do 
nového ročníka s veľkými očami, 
keďže odišla naša najväčšia opora 
Dano Grác na hosťovanie do Štít-
nika (IV. liga - JUH) a vedeli sme, 
že nebude ľahké ho nahradiť. Hlav-
ne jeho bojovnosť, srdce zapálené 
pre futbal a skúsenosti získané vo 
vyšších súťažiach. Na druhej stra-
ne mužstvu prospelo, že sa medzi 
žrde postavil brankár, ktorý už nie-
čo odchytal - hráčom to dodalo na 
istote.

V prvých zápasoch sa to ukázalo 

ako naša výhoda a dokázali sme ich 
doviesť (aj keď niekedy so šťastím) 
do víťazného konca. V posledných 
dvoch kolách nás však šťastena 
opustila, svoje urobili aj zranenia 
či choroby, a to nás stálo lepšie vý-
sledky. To nič nemení na tom, že 
v jarnej časti sa pokúsime zabojovať 
o špicu tabuľky. Predchádzajúce zá-
pasy nás presvedčili o tom, že vyhrať 
sa dá nad každým, a čo je dôležité, 
začali sme vyhrávať aj na ihriskách 
súperov. Vonku vybojované body 
treba však potvrdiť aj doma, čo sa 
nám až tak nedarilo. Keďže mestské 
majstrovstvá sú najnižšou súťažou, 
nemôžeme v nej hľadať kvalitu, ale 
skôr chuť pobiť sa o výsledok. Kým 

v minulosti bola našou prednosťou 
povestná bojovnosť na domácom 
ihrisku a súperi k nám chodili s 
rešpektom, v novom ročníku mi - 
až na niektoré výnimky - chýba. Je 
to škoda, lebo sme mohli zimovať 
s vyšším počtom bodov na konte a 
pozerať sa na ostatných zhora.

Na druhej strane mám radosť, 
keď v nedeľu vidím na ihrisku celé 
rodiny. Chlapi sledujú futbal, ženy 
debatujú (a možno sledujú futba-
listov), deti sa vyšantia do sýtosti 
a všetci odchádzajú domov plní 
zážitkov. Veď futbal je ako divadlo, 

úlohou hercov je pobaviť divákov - 
a o to nám ide. Aby Poľovčania mali 
kam v nedeľu poobede ísť, stretnúť 
známych, prehodiť pár slov.

Neostáva nám nič iné, len sa zod-
povedne pripraviť na jarnú časť, aby 
sme bavili ľudí čo najlepšie. Aj keď 
naši futbalisti sú len amatéri, hrajú 
na úkor svojho voľného času a ne-
môžeme od nich očakávať profesio-
nálne výkony, verím, že v jarnej časti 
zabojujú o dobré výsledky a urobia 
dobré meno našej mestskej časti.

Slavo Albrecht

Futbal je v polčase

Tento výraz som si zapožičal z terminológie použí-
vajúcej sa vo výrobných objektoch a fabrikách. Ide o 
spôsob správania sa osôb v známom okruhu ľudí. Cez 
takéto „slepecké okuliare“ by som rád pozrel na našu 
obec v prvých riadkoch tohto článku.

Teda – obec je príjemná polohou, neohrozovaná veľ-
kými rozmarmi počasia. Poľov nie je sužovaný šialený-
mi vetrami, ani bičovaný silnými búrkami. Výhodou 
môže byť aj blízkosť mesta. Vlastne využívame výhody 
mesta aj výhody dediny.

Ľudia ... No, ako ľudia. S kladmi aj zápormi. Ako vša-
de. Žiadne evidentné odchýlky od normálu. Iný obraz sa 
nám ale naskytne, keď si tie čierne okuliare dáme dolu, a 
ako cudzí odbočíme vpravo z hlavnej cesty z Košíc. Vte-
dy s prekvapením začneme vnímať úzke, kľukaté cesty 
a v mohých prípadoch zarastené priedomia, často akoby 
opustené. Ľudia chodia po cestách, akoby v živote nepo-
čuli výraz „auto“. Malé motorky a horské bicykle riadia 
„piloti“ z kategórie, ktorá si myslí, že smrteľnosť nie je 
ich chorobou. Ohľaduplnosť - to je čo za výraz? Hlavná 
cesta je pre cudzinca nepochopiteľne zúžená smiešnymi 
skladíkmi a komôrkami na najexponovanejších miestach 
dediny. Poniektoré priľahlé trávnaté priestranstvá popri 
ceste zdobia kamenné balvany, len aby sa nebodaj, keď 
bude potrebné vyhnúť sa autom autu alebo autobus au-
tobusu, to neurobili na „mojom“ zelenom páse. Už radšej 
ani nespomeniem previsnuté konáre stromov prečnieva-
júce na komunikáciu. Odrezať ich ani za svet, veď v jese-
ni si pozbieram orechy alebo iné ovocie.

Každý vie o čom píšem, každý vie o tých miestach. 
Len sme si na ne nevdojak zvykli. My. Ale nie cudzí 
návštevníci, či noví obyvatelia dediny. Práve oni mi 
vnukli napísať tento ich postreh. Skúsme si dať preč 
„bielu paličku“ a „čierne okuliare“ a pozrieť sa na reál-
ny stav našich ciest a nájsť východisko v mene zdravia 
našich občanov. 

fj

Prevádzková slepota

1. Athletico B 10 7 2 1 30:8 23
2. Poľov 9 6 0 3 25:18 21
3. Košická Nová Ves B 9 5 1 3 30:26 16
4. Myslava 9 5 0 4 18:15 15
5. V. Opátske B - Košická Belá 10 3 2 5 19:25 11
6. Athletico A 9 2 1 6 15:26 7
7. Pereš 10 1 2 7 9:28 5
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