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Vianoce 2011
L

áska vždy stojí s otvorenou dlaňou, lebo poslaním Lásky je treba stále dávať, a dávať, a dávať.
Božia Láska je najistejšou navigáciou na ceste k ľudskému porozumeniu. Božie narodenie spája
všetkých ľudí dobrej vôle na tejto planéte a táto zjednotená ľudská dobrota sa prejavuje vo svojej kreativite
v budovaní lepšieho sveta . Aby celý svet slávil Vianoce. Aby celý náš život bol len vianočným časom, aby
každé naše stretnutie bolo ako dar z nebies.
Nech sú vo vašich srdciach Božie Vianoce.
Želá Jozef Maňko - Váš farár

Ako pripravujeme nájomné byty
V

olebný program, s ktorým sme predstúpili pred voličov pred komunálnymi voľbami v novembri 2010, sme začali
postupne napĺňať. Na základe súhlasu
miestneho zastupiteľstva pokračuje mestská časť v zabezpečovaní všetkých náležitostí potrebných k výstavbe nájomných
bytov v Poľove.
Máme už spracovanú urbanistickú štúdiu na zónu, kde sa bude výstavba uskutočňovať. Podľa štúdie je na Kamenici
možnosť výstavby 5-6 nájomných domov
s 12-imi bytovými jednotkami (1,2,3-izbovými). Nájomné domy budú financované
najmä z dotácie Štátneho fondu rozvoja
bývania SR a z úveru. O túto formu riešenia bytovej otázky majú ľudia veľký
záujem. Ak sa podľa zákonných predpisov papierovo podarí dať všetko dokopy,
mohli by sme začať stavať v roku 2013.
Je to náročný proces, pretože v tejto

lokalite je potrebná súčinnosť aj s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., lebo je tam nízky tlak vody,
a tiež s Východoslovenskou energetikou
a.s. Košice, keďže treba postaviť aj novú
trafostanicu. Ďalšími spolupracujúcimi
partnermi sú SPP, a.s. a Slovenský pozemkový fond, ktorý je vlastníkom časti
parcely, na ktorej sa navrhuje príjazdová
komunikácia. A čo je nanajvýš potrebné
a nevyhnutné – geologický prieskum.
Práce a vybavovačiek je teda veľmi
veľa, ale mestská časť má veľký záujem
spustiť výstavbu nájomných bytov. Pretože o ne majú enormný záujem mladí ľudia,
a to nielen z Poľova, ale aj z iných častí
Košíc. Je jasné, že uprednostnení budú
naši žiadatelia, resp. rodáci. Veríme, že aj
napriek súčasnej ťažkej dobe sa nám podarí postupne zrealizovať naše plány.
mb
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Ekonomická situácia
je vážna, ale nestrácajme nádej
Milí Poľovčania!
Rok 2011 pomaly dobieha do svojho
konca. Rok, ktorý má v sebe dve jednotky,
mal by byť rokom takpovediac na jednotku. Ale opak je pravdou. Nielen na Slovensku, nielen v Európskej únii, ale na celom
svete to „vrie“. Ceny sa dvíhajú, životná
úroveň klesá a medziľudské vzťahy chladnú. Určite všetci vnímame, že dobré časy
už boli. Čo je pre dnešnú dobu potrebné?
To, aby ľudia na seba nezanevreli, aby
sa vedeli vzájomne pochopiť, pomôcť si
a túto ťažkú dobu vydržať. Veď naši starkí
hovorievajú, že nikdy nebolo tak zle, aby
nemohlo byť horšie. Boli už aj horšie časy
a aj tie lepšie. Dovolím si tvrdiť, že to zlé aj
to dobré máme stále v rukách my, ľudia.
Áno, je pravdou, že finančných zdrojov je
oveľa menej ako v minulosti, ale mestská
časť sa snaží tieto zdroje vynakladať a využívať tak, aby boli na prospech väčšine
obyvateľom našej mestskej časti. Aby sme
vám mohli pripraviť aj kultúrne podujatia,
pri ktorých si oddýchnete, deti a mládež si
zašportujú, a aj čo-to sa na naučíme ako
to bolo pri tvorivých dielňach. Mestská
časť podľa finančných možností podporuje deti, mládež, športovcov, seniorov, darcov krvi a mnoho krásnych podujatí pre
našich občanov.
V spolupráci s Útvarom hlavného architekta sme spracovali tri urbanistické
štúdie zón, ktoré sú pripravené na IBV
a na výstavbu nájomných bytov v našej
MČ. Spracovali sme projekt na zateplenie a zmodernizovanie budovy telocvične, ktorý sme podali v rámci Ministerstva
životného prostredia SR – Environmentálny fond oblasť G / Zelená investičná
schéma. Pripravujeme projekty a podklady pre Štátny fond rozvoja bývania SR
na výstavbu nájomných bytov. Upravili
sme rigoly v najkritickejších častiach Poľova, vysporiadavame pozemky - a to je
finančné náročné aj na geometrické zamerania.
V tomto roku sme mali veľmi náročné
rozhodovanie, ktoré aktivity spustíme, napokračovanie na strane 2

zo života Poľova

Ekonomická situácia je vážna, ale nestrácajme nádej
dokončenie z 1. strany

koľko finančné prostriedky na investičné
akcie nám z mesta boli pozastavené. Taktiež mesto krátilo mestským častiam aj podielovú daň. Áno, všetko sa krátilo, pretože
jednoducho štát prídely obciam a mestám
krátil tiež. Bol to jeden z najťažších rokov,
kedy samosprávy na celom území boli podfinancované v dôsledku celosvetovej krízy.
A na dôvažok, mestské časti sa nemohli
uchádzať o dotácie z európskych štrukturálnych fondov, pretože sme súčasťou
krajského mesta, a tie sa o dotácie z EU

z operačného systému ROPKa uchádzať
nemôžu. Som presvedčená, že zlé časy sa
pominú a príde aj to lepšie, len treba vydržať a nestrácať nádej.
Na záver, milí Poľovčania, keďže sa rok
2011 končí a blížia sa najkrajšie sviatky
roka - Vianoce - chcem popriať všetkým
v prvom rade zdravie, šťastie, radosť v rodine, pokoru vo svojom vnútri, lásku v srdci, pokoj vo svete a hlavne Božie požehnanie, pretože sú márne naše namáhania
bez Božieho požehnania.
Vaša starostka

Výzva k zimnej údržbe
Z

ima nám klope na
dvere. To pre ľudí
znamená, že v tomto zimnom období je viac času
na oddych, drobné práce
v dome, na záľuby. Ale pre
mestskú časť sú to práce
na zimnej údržbe komunikácií a chodníkov, aby
ste mohli bezpečne cestovať a prechádzať ulicami.
Hlavnú ulicu, t.j. Poľovskú
(po ktorej premáva MHD),
udržiava, čistí a posýpavá mesto Košice, ostatné
spravuje mestská časť. Veľakrát nám pri týchto prácach problémy robia, a tým
aj sťažujú práce samotní
občania. Prečo? Nuž pre-

to, že svojimi autami parkujete na komunikáciách,
a tým bránite plynulému
odhŕňaniu snehu, pripadne posypu. Váš argument,
že kamienky z posypu vám
poškrabali auto, sú bezpredmetné. Kto bude vyvodzovať dôsledky z toho,
že bránite plynulej zimnej
údržbe? Bude to mestská
časť. Z uvedeného dôvodu vyzývame vlastníkov
motorových vozidiel, aby
si autá zaparkovali do
dvorov, prípadne na také
priestranstvo, na ktorom
nebude problém pri odhrňovaní snehu a posype.
Najväčší problém máme

najmä na Kovaľskej ulici.
V uznesení miestneho zastupiteľstva je uvedené, že
ak vyvstane problém zo
zaparkovanými autami na
komunikáciách, táto časť
komunikácie sa v tom čase
neodhrnie – šofér zodvihne
radlicu a vráti sa späť. Zabezpečíme fotodokumentáciu zaparkovaných áut
a požiadame Mestskú políciu riešiť tento problém.
Touto cestou ešte
raz vyzývame občanov
na vzájomnú toleranciu
a ústretovosť najmä počas zimného obdobia, ba
počas celého roka.
mč

Majú zlato v hrdle
V nedeľu 4. decembra sa v Kultúrnom dome v Poľove uskutočnil už 7. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Na košickej turni“,
ktoré zorganizovali Mestská časť Košice - Šaca a Mestská časť
Košice - Poľov. Úroveň bola veľmi dobrá, malí speváci ľudových
piesní majú zlato v hrdle. Nás,
domácich hostiteľov, teší, že
naši dvaja malí reprezentanti zhodne obsadili striebornú
priečku.
Výsledky: I. kategória –
1. Janka Kormanová (Šaca),
2. Timotej Pištej (Poľov),
3. Ninka Rešteiová (Šaca);
II. kategória – 1. Natália Vargovčíková (Malá Ida), 2. Zuzka
Pištejová (Poľov), 3. Alžbeta
Kožejová (Malá Ida); III. kategória – 1. Viktória Salonová
(Malá Ida), 2. Bibiana Bernátová (Šaca) a Viktória HasaTimotej Pištej
ralejková (Malá Ida), 3. Dominika Kormanová (Šaca). jj

Zuzka Pištejová
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Zamyslenie

Tichý plač...

K

eď som predčasom, chodiac po
Poľove, hľadal inšpiráciu na nejaký
ten pichliač, uvedomil som si, ako sa
naša dedinka za posledné roky zmenila. Pribudlo v nej množstvo stavieb.
Kedysi záhradami prerušované rady
domov sa menia na úhľadné, súvisle
pôsobiace rady novostavieb.
Budujú sa domáci, budujú sa cudzí.
Teda pardon, budúci domáci. Dedina,
voľakedy odsúdená na postupný zánik,
začína pomaly prekvitať a rozrastá sa.
Samozrejme, že sa tiež borí s nemalými problémami, ale takéto my na Slovensku už berieme ako samozrejmosť.
Ešte aj ten pochmúrny sad sa vo svetle
týchto skutočností javí menej škaredý...
Ej, škoda bolo, že sa investorom nepodarilo presvedčiť majiteľov pozemkov,
že také satelitné mestečko by sa tam
vynímalo lepšie. Snáď ešte nie je všetko stratené.
Aj v blízkom okolí sa stavia. Nebytové objekty. Či už je to veľkosklad farieb
s prijemným dizajnom, alebo poblíž
stojaca benzínka, ktorá dotvára kolorit
chotára. Rozrobené sú aj práce v okolí
vodnej plochy zvanej Gard. Tiež by tam
mali pribudnúť objekty, ktoré urobia našu
mestskú časť príťažlivejšou. Atraktivita
našej obce nespočíva len v tesnej previazanosti s blízkymi Košicami, či oceliarenským gigantom alebo letiskom, ale
v neposlednej miere aj v absencii jednej
nemenovanej neprispôsobivej menšiny.
No a to všetko je nenápadne vklinené do
pomerne malebnej kotlinky, z východnej
strany otvorenej slniečku...
Ktovie dokedy by som sa rozplýval
nad týmito myšlienkami, keby sa mi do
cesty nepriplietol kameň a moje ružové
okuliare by pri kolízii s ním nepadli na
zem a tým sa môj zrak uprel na sivé,
zaburinené, neobrobené polia a lúky
kde- tu ešte „skrášlené“ kôpkami vyneseného domového odpadu, ktorým
trónili všadeprítomné plastové fľaše
a nezničiteľné igelitky. Trpké to poďakovanie sa nás ľudí lánom polí za to,
že živili a uživili našich predkov a vďaka
ktorým sme na tom svete aj my.
Ešteže som okuliare rýchlo našiel
a opäť som si ich mohol nasadiť. Svet
rýchlo opeknel a ja som zas začal snívať a vnímať krásu vôkol seba. Len
teraz rozmýšľam, či tie okuliare nie sú
náhodou slepecké... A v podvedomí sa
mi zazdalo, že zem si tíško vzdychla...
jf
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aktuality

V dobrej klíme sa lepšie učí
Naša škola poskytuje kvalitné primárne vzdelávanie, ktoré umožňuje deťom 1. stupňa ZŠ získať základné životné
zručnosti a schopnosti, potrebné pre osobný rozvoj aj budúce zamestnanie. Za posledné 2 roky došlo na škole k závažným personálnym zmenám na poste riaditeľky školy.
PaedDr. Eva Tkáčiková, ktorá od septembra prevzala kormidlo školy, je od roku 2009 v poradí už štvrtou riaditeľkou. Tieto personálne zmeny nenarušili kvalitný vzdelávací
proces, predsa však zasiali zrnko nedôvery u rodičov detí.
Viacerí preradili svoje deti do košických škôl, mnohí ich ani
nezapísali do 1. ročníka poľovskej školy.
Snahou nového vedenia
je obnoviť dôveru širokej verejnosti Poľova, zabezpečiť
stabilitu školy a poskytnúť
žiakom kvalitné vzdelávanie
a to najlepšie, čo len škola deťom poskytnúť môže. Robíme
všetko pre to, aby naši žiaci
chodili do školy s radosťou,
aby sa v nej cítili dobre a čo
najviac sa naučili. V príjemnom, rodinnom prostredí bez
stresov, s pocitom bezpečia
sa snažíme vychovávať deti,
ktoré ovládajú nielen násobilku, vybrané slová, efektívne
komunikujú v materinskom aj
cudzom jazyku, ale dokážu
pracovať s informáciami z rôznych zdrojov, vedia vytvárať
a udržiavať pozitívne sociálne
vzťahy, riešiť problémy a konflikty, spolupracovať, zaujať
postoje, akceptovať odlišnosti.
Vzťahy medzi všetkými žiakmi našej školy bez rozdielu
veku či pohlavia sú na vysokej
úrovni. Nemožno ich ani len
porovnávať so vzťahmi medzi
žiakmi na veľkých školách. Sú
základom pokojného pracovného prostredia bez napätia,

s pocitom istoty, že v prípade
potreby vždy niekto pomôže.
Výsledky vstupných previerok
v tomto školskom roku zo slovenského jazyka a matematiky hovoria za všetko. Percen-

na zefektívnenie výučby najmodernejšími metódami a formami vyučovania, pestrú záujmovú činnosť žiakov v mimo
vyučovacom čase ako krúžok
počítačový, tanečný, šikovných rúk a iné, možnosť navštevovať priamo v ZŠ výtvarný odbor základnej umeleckej
školy, vzdelávať sa od 1. ročníka v oblasti informačných
technológií a intenzívne sa učiť
anglický jazyk. Ponúkame tiež
výborné materiálne vybavenie
školy, neuveriteľne nízky počet
žiakov v ročníkoch – vzdelávanie v malých skupinkách so zárukou individuálneho prístupu

to úspešnosti v 2. – 4. ročníku
sa pohybovalo nad 90 %, kým
celoslovenský priemer je okolo 50 %.
A čo našim aj budúcim žiakom ponúkame? Všetko to,
čo žiak potrebuje: 100 % – nú
kvalifikovanosť učiteľov, výchovné a vzdelávacie stratégie

pedagógov u každého žiaka,
podporu detí s nadaním rozvíjať sa podľa svojich schopností,
ako aj zabezpečenie podmienok na vzdelávanie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školský
klub detí s zaujímavou pestrou
činnosťou.

Kabát, košeľa či tielko
P

očúvame teraz z každej strany o dlhovej kríze. Už si na to pomaly nebezpečne zvykáme. Problém je ale v tom, že
tá kríza sa nebezpečne zväčšuje. Už dávno to nie je len o „nenažratých Grékoch“.
Štát preje viac ako zarobí a rozdiel si musí
požičať. A samozrejme na ďalší rok splácať aj úrok z tohtoročnej pôžičky. Každá
gazdinka to pozná, keď má v obchode
stovku a potrebuje kúpiť za stodesať.
V čase núdze či krízy sa normálna domácnosť snaží okresať výdavky. Presne

V ZŠ každoročne organizujeme rôzne podujatia. K najzaujímavejším patria čitateľská
noc v škole, organizovaná
školským klubom detí, cvičenie v prírode za účasti colníkov s bohatým programom pre
deti ZŠ aj MŠ, výchovný koncert v historickej radnici Košíc,
vystúpenie v rámci Mesiaca
úcty k starším, školské kolo
speváckej súťaže Na košickej
turni. V tomto školskom roku
pripravujeme vianočnú akadémiu, karneval, čitateľskú noc
všetkých žiakov na škole, návštevu divadla, deň otvorených
dverí, čitateľské dielne, týždeň
bez sladkostí, školu v prírode,
súťaž Milionár, aktivitu ku Dňu
Zeme, Challenge day, ku Dňu
detí a iné.
Príjemná klíma, dobré
vzťahy medzi žiakmi, ale aj
medzi učiteľmi a žiakmi sú
zárukou toho, že v poľovskej
ZŠ sú všetci ako jedna veľká
rodina. V budúcom i v ďalších
školských rokoch do našej
veľkej rodiny prijmeme nových žiakov a poskytneme im
maximum, ktoré škola žiakovi
môže dať.
tk

obmedzí prísun prostriedkov pre mestské
časti, a tam potom vidno, že Európa je
v dlhovej kríze. Keď dôjdu prostriedky len
také konanie sa očakáva aj od štátu. Ten účelovo na nutný chod úradov, tak nemôvyhodnotí priority. A ako to už býva - zo že dochádzať k potrebným plánovaným
svojho pohľadu. No a samozrejme, v štý- činnostiam.
le „bližšia košeľa ako kabát“.
Zvykli sme si na určitý štanZnamená to, že štát sa snaží
dard. Zrejme si budeme musieť
Poznámka
očesať výdavky na úkor tých,
zvykať na určitú dobu aj na to,
čo nemôžu rozhodovať. Zníže nie všetko bežné bude ľahko
žia sa platby podielových daní mestám dostupné. S Európou, či svetom to nevyzea obciam. Adekvátne sa správa potom aj rá dobre. V čase vyjdenia týchto novín už
mesto vo vzťahu k mestským častiam. Tu zrejme viete, ako to s úniou je, či to rozchouž podľa prispôsobeného porekadla, že dila, či… A my sme súčasťou tohto sveta.
ri
bližšie k telu ako košeľa je tielko. Mesto Či sa nám to páči alebo nie.

4

zo života seniorov

Naši jubilanti v roku 2011
60 rokov

70 rokov

Janočková Marta z Kovaľskej
Ferenc Vincent zo Sklepárskej
Stratil Radomir z Pažitnej
Janitorová Jolana z Poľovskej
Pastoreková Monika z Poľovskej
Bučko Vincent z Pažitnej
Vyšnická Mária z Kovaľskej
Ficeriová Marta z Doliny
Karafová Margita z Pažitnej
Szabados Štefan z Doliny
Dragun Michal z Poľovskej
Bradová Magdaléna z Kovaľskej
Talpašová Magdaléna z Kovaľskej
Výrostko Ondrej z Poľovskej
PiroškoKiráľová Magdaléna z Pažitnej
Talpaš Štefan z Kovaľskej

Pačai Vincent z Kovaľskej
Semanová Agnesa z Doliny
Piroško Imrich z Poľovskej
Grimplini Ladislav z Doliny
Janitorová Mária z Poľovskej
Kvetková Margita z Pažitnej
Karafa Michal z Pažitnej
Horňáková Margita z Ku gardu
Horňák Pavol z Ku gardu
Albrecht Bartolomej z Doliny
Tomášová Margita z Pažitnej

65 rokov
Brada Andrej z Kovaľskej
Tóth Gustáv zo Sadovníckej
Lipták Vincent z Poľovskej
Berberichová Mária z Doliny
Vargovčíková Mária z Pažitnej
Pištej Vincent z Kovaľskej
Lacko Ladislav z Kovaľskej

75 rokov
Biroš Pavel zo Sklepárskej
Múdra Margita z Kovaľskej
Vargovčík Jozef z Pažitnej
Vyrostková Helena z Doliny
Baltés Jozef z Kovaľskej
Cehľárová Anna z Poľovskej
Janitorová Mária z Kovaľskej
Ficeri Michal z Kovaľskej

80 rokov
Pastorek Ján z Pažitnej

Bernát Imrich z Doliny

85 rokov
Krištofová Agnesa z Poľovskej
Múdra Alžbeta z Poľovskej
Múdra Regina zo Sadovníckej
Pirošková Agnesa z Poľovskej
Pastorek Vincent z Ku gardu
Vyšnický Jozef z Kovaľskej

90 rokov
Vyšnický Imrich z Kovaľskej

Najstarší občania
Medzi mužmi: Brada Pavel
z Kovaľskej ulice, ktorý sa
v októbri 2011 dožil 99 rokov.
Medzi ženami: Liptáková Margita z Kovaľskej, v januári
2011 oslávila 91. narodeniny
a Muránska Regina z Poľovskej, ktorá sa 91 rokov dožila
vo februári 2011.
Všetkým čo najsrdečnejšie
blahoželáme!

Jeseň života je krásna – jeseň života je dar
P

osedenie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa opäť uskutočnilo aj v našej mestskej časti. Na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 23. októbra, sme pozval 211 seniorov
nad 60 rokov, ktorých evidujeme v Poľove. Nie každému však
dovolili prísť povinnosti či zlý zdravotný stav, ale i tak prišli starkí
v hojnom počte.
Sme radi, že aspoň takto vám vieme spríjemniť jeseň života,
aby ste si posedeli pri káve, koláčiku a tento rok aj pri fajnom
gulášiku. Je to dobrá príležitosť porozprávať sa a tým pádom si
aj oddýchnuť. Pripravili sme pre dôchodcov kultúrny program,
v ktorom vystúpili deti z poľovskej základnej školy a speváci ľudových piesní, sólisti Vincent Marcin z Čakanoviec, pani Olajošová z Nováčan a naša Terézia Pištejová z Poľova.
Veľa zdravia vám, milí seniori!
Mária Birošová

foto k článku: Marek Výrostko
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zo života Poľova

Na ihrisko sa vrátila radosť
A nie je to len radosť z toho, že sa podarilo začať novú
sezónu, že sa nám v nej celkom darí a že verní fanúšikovia,
ale aj ostatní si našli cestu na naše zápasy. Je to radosť
z toho, že na ihrisku je rušno a najmä deti a mládež často
využívajú priestory určené na šport a zábavu. Veď šport
na našej amatérskej úrovni je a musí byť zábavou tak pre
športovca, ako aj pre diváka.

M

ám radosť z toho, že
občania majú možnosť plne využívať
tieto priestory a ony nezívajú
prázdnotou. Mám radosť, že
vidím mladých ľudí využívať
voľný čas takto zmysluplne.
Mám radosť, že hlavne mladí
futbalisti nie musia, ale chcú
hrať futbal, že chcú prísť na
tréning. Bohužiaľ, chýba nám
stredná a staršia, skúsenejšia
generácia, čo však mladí nahradili príkladnou bojovnosťou. Pred novou sezónou to
vyzeralo všelijako, nevedelo
sa, či vôbec bude nejaká a aká
súťaž. Nevedelo sa, či bude
mať vôbec kto hrať a či Poľov
postaví mužstvo - a keď, tak
aké? Nakoniec sa do súťaže

prihlásili len štyri mužstvá, čo
nie je veľmi atraktívne, ale je
to odraz súčasnej ekonomickej situácie a aj toho, že dnes
je oveľa viac možností využitia
voľného času.
Voľakedy sa hral futbal všade, dnes je veľa nových druhov a možností športového,
a nielen športového vyžitia.
Preto mám radosť, keď vidím
mladých ľudí športovať a ešte
väčšiu radosť mám, keď vidím,
že ich v tom niekto podporuje.
Patrí za to vďaka najmä vedeniu našej mestskej časti a hlavne pani starostke, že podporuje na hranici (a možno až
za ňou) nielen futbalový klub,
ale tiež naše ženy a dievčatá
pri cvičení zumby a pilatesu

a aj za to , že naše deti môžu
využívať ihrisko i telocvičňu.
Chcem poďakovať aj p. Múdrej a p. Korodiovej za príkladnú spoluprácu pri využívaní
priestorov futbalového ihriska,
pri organizovaní futbalových
zápasov, často aj nad rámec
ich povinností. Chcem poďakovať aj tým, ktorí pomáhajú
pri činnosti futbalového klubu,
predovšetkým pri príprave ihriska na zápasy – Pavlovi Ondrejčovi a Vladimírovi Ficerimu
za ich ochotu a spoľahlivosť.
A nakoniec chcem poďakovať
samotným hráčom, že si nájdu
každú nedeľu čas a chuť hrať
nielen pre seba, ale aj pre pobavenie spoluobčanov. To, že
majú veľkú chuť a ochotu obetovať svoj voľný čas, sa prejavilo aj vo výsledkoch na ihrisku. V tejto sezóne sa nám darí
nielen výsledkovo, keď nad
naše sily je zatiaľ len mužstvo
z Košickej Belej (je béčkom
Vyšného Opátského, čo sa
odzrkadľuje aj na zostave vo

vzájomných zápasoch), ale aj
herne sa je na čo pozerať. Hra
získala svoju tvár a myslím si,
že uspokojí aj náročnejšieho
diváka. Po jesennej časti nám
patrí druhá priečka, v jarnej
polovici môžeme zabojovať
o prvé miesto, čo je dobrá
reprezentácia našej mestskej
časti.
Nakoniec mám radosť aj
z toho, že z hráčov, ktorí už
ukončili aktívnu činnosť, sa
vytvorilo mužstvo starých pánov, ktoré odohralo niekoľko
dobrých zápasov v Haniske,
v Moldave nad Bodvou či doma
proti Kavečanom. Som rád, že
si môžem s nimi občas zahrať
„ako voľakedy“ a dúfam, že sa
nám podarí odohrať niekoľko
zápasov aj na domácom ihrisku, aby sme potešili aj poľovských fanúšikov. Na to všetko
potrebujeme podporu aj vás,
spoluobčanov, aby sme sa
všetci chodili na ihrisko dobre
zabaviť.
Slavomír Albrecht

Naši škôlkari sú najlepší zberači papiera
Z

a prvý polrok školského
roku 2011/2012 sme boli
v materskej škole veľmi aktívni. Pre detičky sme spolu
s rodičmi pripravili množstvo
zaujímavých podujatí. Hneď
začiatkom októbra sme navštívili knižnicu v obci. Už 7. októbra 2011 boli v našej MŠ colníci. Prezentovali svoju prácu,
deťom sa páčili názorné ukážky samotnej práce i predmetov
súvisiacich s ich poslaním.
Mimoriadne úspešní sme
boli v zbere papiera, v súťaži
vyhlásenej spoločnosťou KOSIT pod názvom „Moja škola
separuje s ježkom – Separkom“. V jej 6. ročníku sme získali 1. cenu a finančnú odmenu
660 euro. Finančné ocenenie
za najviac nazbieraného papiera získal aj rodič dieťaťa
Denis Virostko. Zároveň sa
MŠ prihlásila aj do 7. ročníka
tejto súťaže. Takže zbierame
papier spoločne s rodičmi po

celý školský rok. Zo získaných
finančných prostriedkov zabezpečíme potrebné pomôcky
pre našich školkarov.

Šarkaniáda 26. októbra – to
bol deň, keď sme si vyskúšali
chôdzu a beh so zhotovenými
šarkanmi. Niektorý sa vznášal

Mesiac október známy
ako Mesiac úcty k starším
sme si spoločne pripomenuli
slávnostným popoludním dňa
18.10.2011. Deti sa prezentovali krátkym vystúpením, mamičky robili z jesenných plodov
jesenné výtvory a spolu všetci
sme sa pohostili chutnými koláčikmi a čajom, ktoré pre nás
pripravili tety kuchárky.

do výšky, iný sa nechal ťahať
akoby bol lenivý. Do súťaže
v speve ľudových piesní „Na
košickej turni“, organizovanej mestskými časťami Šaca
a Poľova 4. decembra, sme
prihlásili dvoch speváčikov:
Lauru Bradovú a Timoteja
Pišteja. Svedomite sa pripravovali, aby získali veľký potlesk a aby prezentovali našu

školu a obec v danej kategórii
detí predškolského veku.
V decembri prišiel Mikuláš
a očakávame vianočnú nádielku. V priestoroch ZŠ v Poľove sme si pozreli hudobnú
rozprávku pre deti „Brumkáčikov boľavý zúbok“. Je to príbeh z ríše lesných zvieratiek,
ktoré silou svojho priateľstva
dokážu zdolať nielen boľavý
zúbok, ale aj prefíkanú líšku.
Popoludnie 13. decembra patrí stretnutiu spolu s rodičmi na
mikulášsko -vianočnej besiedke spojenej s ochutnávkou tradičných vianočných jedál.
Po aktivitách decembrových si oddýchneme počas vianočných prázdnin od
23. 12. 2011 do 5. 1. 2012.
V tomto čase bude prevádzka na MŠ prerušená. Riadna
prevádzka začne 9. januára
2012.
Erika Kvetková
riaditeľka školy

udialo sa

Deň Poľova
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T

ohtoročný Deň Poľova bol upršaný, ale nakoniec sa počasie umúdrilo, takže každý si mohol nájsť niečo pre seba.
V sále kultúrneho domu vystúpil spevácky zbor Karpaty (ktorý
zaspieval aj v kostole na svätej omši), bežal sa maratón, hral sa
futbal. Deti sa vyšantili v telocvični, kde mali postavený skákací
hrad a rôzne súťažné stanovištia. Vďaka maliarskej šikovnosti
Daniely Huljakovej sa tváričky detí premenili na zvieratká.

Vydarenou akciou na konci školských prázdnin bola „Poľovská farma“. Pílilo sa drevo a dojilo sa tak ako na naozajstnej
farme, ktorá nás niekoľko mesiacov rozveseľuje na jednej z televíznych staníc. Na svoje si prišli všetci, deti súťažili, mládež si
pred kultúrnym domom zatancovala na diskotéke pod holým nebom. Záver diskotéky patril krásnej záverečnej piesni v podaní
Heleny Vondráčkovej „Dlouhá noc“. Veru, bola dlhá a krásna...

foto na strane: Daniela Huliaková

Poľovská farma
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