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„Kto chce niečo robiť alebo riešiť, hľadá spôsoby ako sa to dá. Kto
nechce nič robiť, hľadá dôvody.“

Presvedčia skutky, nie slová
Milí Poľovčania, o niekoľko
dní sa skončí volebné obdobie
2010-2014 a preto vám chcem
preložiť aspoň krátku bilanciu
toho, čo sa podarilo urobiť,
čo máme rozrobené... Držíme
sa hesla „nejsť dopredu, znamená krok späť“. Obdobie,
ktoré sme prežili, bolo plodné
a bohaté na rôzne investície,
aktivity, či už kultúrne alebo
športové. Z kultúrnych spomeniem – fašiangové posedenia
generácií, alebo ináč: minulosť – prítomnosť - budúcnosť.
Pri príležitosti 765. výročia
prvej písomnej zmienky o Poľove sme vydali knihu Poľovských poviedky, ktorá získala
čestné uznanie od SSN. Slovenský syndikát novinárov,
jeho Klub fotoreportérov,
ocenil aj náš kalendár na rok
2014, keď sme v súťaži o najkrajší kalendár obcí získali 2.
miesto na Slovensku. Atmo-

sféra v našej mestskej časti
bola v čase Vianoc obohatená
o betlehem v životnej veľkosti
aj o zvonkohru. Tohto roku pri
príležitosti 766. výročia obce
sme sa tešili z nášho patróna
obce sv. Michala Archanjela,
ktorého sochu sme umiestnili
v parku. Nedá sa prehliadnuť
– je dominantou nášho parku
a nielenže nás ochraňuje, ale

V tomto roku pribudli v Poľove dve významné sochárske
diela – pamätník padlým Poľovčanom v I. a II. svetovej
vojne a socha sv. Michala Archanjela, patróna našej obce.
Viac čítajte v čísle na stranách 3 a 5.

aj víta všetkých, ktorí do našej
mestskej časti zavítajú. Aktivitou, pri ktorej sa obohacuje
obzor vedomostí všetkých záujemcov, boli akadémie tretieho veku a taktiež prednášky
experta Róberta Gregoreka
z Botanickej záhrady UPJŠ.
V tvorivých dielňach sme nabrali zručnosti ako si pripraviť
rôzne ozdoby, praktické košíky, či iné krásy ručných prác.
S týmito aktivitami počítame
aj do budúcna, a veríme, že
im neodoláte.
Pokiaľ ide o šport - futbalisti robia, čo môžu, no chýba
nám dorast. Ale aj tak si dovolím tvrdiť, že nie sú na chvoste
skupiny a že každú druhú nedeľu prilákajú na ihrisko nielen
nadšencov a fanúšikov tohto
športu, ale aj dievčatá, manželky i deti. Už 8 rokov sa v
našej MČ koná Vianočný turpokračovanie na 2. strane

ročník XI

Príďte voliť!
Predseda Národnej
rady Slovenskej republiky
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na
sobotu 15. novembra 2014
v čase od 7.00 hod. do
20.00 hod.
Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice
a mestskej časti Košice
– Poľov sa u nás uskutočnia vo volebnej miestnosti v Kultúrnom dome
v Poľove.

Už máme štúdiu
na nové domy

M

estská časť Košice-Poľov v spolupráci
s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) dala spracovať urbanistickú štúdiu na
budúcu individuálnu bytovú
výstavbu (IBV) v lokalitách
Studne a Pažiť. Do budúcna
sa v lokalite Studne počíta
s výstavbou cca 70 rodinných domov, na Pažiti cca
130 RD. Tieto štúdie aktuálne pripomienkujú dotknuté inštitúcie. Spracovateľ
po dohode s MČ a ÚHA ich
na verejnom zhromaždení
predstaví aj vám, občanom.
Štúdie budú ešte upravované jednak na základe pripomienok dotknutých inštitúcií
a jednak občanov - vlastníkov parciel. Architekt, ktorý
štúdie spracoval, vychádzal
z veľkého územného plánu Košíc. Je potrebné, aby
sme spoločným rokovaním
a pripomienkovaním týchto
štúdii dospeli aj k spracovaniu územnej zóny, ktorá
bude záväzným plánovacím
dokumentom. To sa udeje
pravdepodobne až v januári
2015.
mb

aktuality

Na Kameničnej predĺžia plyn

D

o konca tohto roka nás
ešte čaká jedna veľká
investičná akcia - predĺženie
plynofikácie na Kameničnej
ulici k nájomným bytom. Začiatkom budúceho roka chceme predlžovať vodovod a kanalizáciu a tiež NN prepojenie
na novú modernú kioskovú
trafostanicu. Projekčné práce
na vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného
povolenia finišujú aj pre lokalitu IBV nad Sadovníckou ulicou a už teraz vieme od správ-

cu siete – VVS, a.s., že bude
potrebné zväčšiť vodojem pre
mestskú časť. Správca siete
– VSE a.s. požaduje pre budúcu IBV zrealizovať malú trafostanicu. Správa mestských
komunikácií na základe podmienky dopravnej polície zas
požaduje rozšírenie komunikácie. Mestská časť hľadá
možnosti a riešenie ako ďalej
s dažďovými vodami – kam
ich odvedieme, aby nezaplavovali rodinné domy v spodnej
časti ulice.

Narodili sa dvojčatá. Dvakrát.

Dieťa do domu, to je obrovské šťastie. Ak sa však naraz narodia
dve, je šťastie dvojnásobné. Podľa toho sme v tomto roku v Poľove
zažili šťastia štvornásobne. Mali sme príjemné a milé prekvapenie,
keď sme sa dozvedeli, že manželom Patrikovi a Ivane Krištofovým
sa narodili krásne slečny - Karinka a Patrícia. Dievčatá rastú ako
z vody a do krásy. Veď už majú 9 mesiacov.
To však nebolo posledné tohtoročné slovo poľovských mladých, lebo pred štyrmi mesiacmi prišli na svet dvojčence aj v rodine manželov Martina a Ľubky Výrostkovcov. V tomto prípade išlo
o zmiešaný pár - dievčatko s menom Vivien a chlapčeka Damiána
a majú už 4 mesiace.
Na prechádzke po uliciach ich spoznáte podľa toho, že ich kočiarik ješirší alebo dlhší ako ostatné. Karinka a Patrícia sa vozia na
červenej „limuzíne“, Vivien a Damiánko na zelenom dlhšom „mercedese“. Aj takéto poznávacie znamenia majú naše nové dvojičky.
Prajeme im veľa zdravia, aby rástli ako z vody a rodičom robili radosť. No a mamkám a ockom prajem trpezlivosť, rozvahu, lásku,
aby to vydržali (musím povedať, že viem o čom hovorím, veď aj ja
Mária Birošová, starostka
som pred 28 rokmi porodila dvojčatá).
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Vyhlásenie kandidatúry
* pre voľby primátora mesta Košice

1. Bašistová Alena, doc. PhDr. Mgr., PhD., 37 r. SIEŤ, MOST-HÍD
2. Bauer Rudolf, RNDr. PhD., 56 r. KDH, SDKÚ-SD, NOVA,
SaS, SMK-MKP, OKS, DS, OĽaNO
3. Dečo Ján., Ing. 52 r. nezávislý kandidát – vzdal sa
4. Džunko Jaroslav, RNDr. Ing., 63 r., nezávislý kandidát
5. Ivan Goňko, MUDr. 55 r. JEDNOTA-ĽSS
6. Jozef Holečko, Ing. MBA, 60 r. nezávislý kandidát
7. Raši Richard, MUDr., MPH, PhD., 43 r. SMER-SD
8. Boris Urbančík Mgr., 42 r., TIP

* pre voľby poslanca Mesta Košice vo volebnom obvode Poľov
1. Čarba Ivo, Ing. MBA, 41., nezávislý kandidát
2. Goňko Ivan, MUDr., 55 r. JENOTA-ĽSS
3. Gurbaľová Lucia, Mgr., 43 r., KDH, SDKÚ-DS, NOVA,
SaS, MSK-MKP, KDS, OKS
4. Kappelová Mária, RNDr., 51 r. 7 STATOČNÝCH
5. Sidor Igor, Mgr., PhD., MBA, 50 r. nezávislý kandidát
6. Vilner Ondrej, PaedDr., 59r., MOST-HÍD

* pre voľby starostu Mestskej časti Košice – Poľov
1. Mária Birošová, Mgr., 51 r., manažérka verejnej správy,
Kameničná 2, nezávislý kandidát
2. Ladislav Brada, Ing., 46 r., banský inžinier, Poľovská 29,
nezávislý kandidát

* pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva
v Mestskej časti Košice – Poľov
1. Lukáš Čonka, 25 r., vodič, SIEŤ
2. Silvia Dimunová, Ing., 45 r., referentka, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Lucia Gurbáľová, Mgr., 43 r., stredoškolská pedagogička,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Janitor, Ing., 39 r., obchodný zástupca, Demokratická strana
5. Ladislav Kohout, Ing., 37 r., poradca, NOVA
6. Martin Krištof, Ing., PhD., 33 r., inšpektor štátneho požiarneho dozoru, nezávislý kandidát
7. Roland Lacko, 40 r., prevádzkový zámočník, nezávislý
kandidát
8. Monika Lacková, 40 r., zdravotný asistent, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
9. Stanislav Múdry, Ing., 61 r., projektový manažér, nezávislý
kandidát
10. Marta Pačaiová, 66 r., dôchodkyňa, 99 % - občiansky hlas
11. Radovan Piroško, 34 r., koordinátor, Sloboda a Solidarita
12. Ján Piroško – Kiráľ, Ing., 41 r., stavbár, nezávislý kandidát
13. Marta Pirošková, 45 r., odborný referent, nezávislý kandidát
14. Štefan Vargovčík, 49 r., operátor CNC, nezávislý kandidát
15. Marek Výrostko, Ing., 40 r., ekonóm, nezávislý kandidát
25.09.2014 v Košiciach - Poľove
v.r. Mária Barnová, predseda volebnej komisie
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zo života Poľova

Presvedčia skutky, nie slová
dokončenie z 1. strany

naj ulíc, minimaratón, na ktorom nesmie
chýbať ani náš maratónec Ferko Višnický, dvojnásobný víťaz Medzinárodného
maratónu mieru. Svojich priaznivcov si
našlo cvičenie zumby i jogy. Pre seniorov
sú lákavé tradičné púte do Levoče, rovnako ako v letných mesiacoch výlety do
Maďarska na kúpaliská.
Z rozvojových investičných aktivít
chcem spomenúť najmä zaasfaltované
miestne komunikácie – ulice Sklepársku,
Ku Gardu a Kameničnú, vyspravené a vyčistené rigoly. Kamerové systémy máme
už na všetkých obecných budovách – na
kultúrnom dome, domu nádeje aj na telocvični. Už sú spracované územné štúdie
na IBV lokalitu Studne aj Pažiť. Pripravujú sa projekty na inžinierske siete voda,
kanál, NN prepojenie, plyn a na komunikáciu v novej lokalite IBV na Sadovníckej
ulici. Taktiež sa pripravujú stavebné povolenia na IS Kameničnej a Sklepárskej
ulici. Časť chodníka na Sklepárskej je
hotová, ďalšie pokračovanie bude po vy-

budovaní vodovodnej vetvy, aby sa noví
stavebníci najprv mohli napojiť na verejný vodovod a nemuseli narušiť celistvosť
nového chodníka. Už sú kompletné stavebné povolenia na výstavbu nájomných
bytov. S výstavbou plynovodu k bytovým
domom začneme hneď ako víťazná firma,
ktorá bude stavbu realizovať, v novembri
preberie stavenisko. Pripravujeme projekty na výmenu a modernizáciu verejného osvetlenia.
Na cintoríne sme odhalili pamätník
padlým Poľovčanom, ktorých pohltila I. a
II. svetová vojna. Osadili sme urnovú stenu. Pripravujeme projekty pre stavebné
povolenie na parkovisko a nové riešenie
verejného priestranstvá pred cintorínom.
V detskom parku postupne dopĺňame
komponenty pre naše deti. Je toho ešte
mnoho, čo by som vám uviedla, žiaľ,
priestor v novinách je obmedzený.
Verím, že vidíte, že naša mestská časť
opeknela a rozvíja sa. Čo mňa najviac trápi, sú medziľudské vzťahy. So životom je
to ako s hrou, nezáleží na tom, aká je dlhá,

ale ako sa hrá! V bežnom každodennom
živote každý z nás zažíva úspech, šťastie,
ale tiež sklamanie a niekedy pády, z ktorých sa poučíme, alebo pády, ktoré sú
spôsobené ľuďmi, o ktorých sa nám nesnívalo, že ich chladnosť srdca a slepota
mysle je taká veľká. Múdrosti nám však
hovoria, že požičané sa vždy vráti.
Na záver môjho hodnotenia sa chcem
poďakovať za pomoc a spoluprácu všetkým - začnem poslancami miestneho
zastupiteľstva, ktorí boli naozaj tímom,
mali pochopenie aj ochotu pomôcť. Lebo
len tam, kde sa spoločne rokuje a diskutuje, tam sa veci riešia - a u nás to tak
bolo. Slovo ďakujem patrí taktiež vedeniu
materskej i vedeniu základnej školy. Rovnako ďakujem všetkým spoluobčanom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli
rozvoju MČ, či už radou, pomocou, ale aj
správnou kritikou. Sme len ľudia a máme
svoje trápenia, problémy, ťažkosti aj chyby, ale ako píše C. M. Schwab „Žime život, v ktorom budeme láskaví a priateľskí
k ľuďom okolo seba a budeme prekvapení, aký šťastný život sme prežili“.
Všetko dobré, najmä pevné zdravie
vám so srdca praje
Mária Birošová, starostka

Odhalili sme pamätník Poľovčanom padlým v I. a II. svetovej vojne

Padli, aby sme my žili
V živote človeka sú medzníky, ktoré
poznačia človeka na celý život. Takéto
medzníky sú aj v živote obce, krajiny či
sveta a práve z nich čerpáme silu, múdrosť a rozdávame radosť. Musíme však
konštatovať, že sú chvíle a udalosti, na
ktoré si nespomíname radi, ale na ktoré
spomínať chceme a tieto spomienky musíme sprostredkovať ďalším generáciám.
Aktuálne je v súčasnosti sté výročie vypuknutia I. svetovej vojny a nastávajúce
70. výročie ukončenia II. svetovej vojny,

ktoré si vyžiadali desiatky miliónov obetí.
Medzi nimi boli aj Poľovčania. Im, padlým
za našu slobodu, sme
v nedeľu 19. októbra na
miestnom cintoríne za
prítomnosti poslancov
Národnej rady SR, primátora mesta Košice
Richarda Rašiho a Otta
Brixiho, predsedu OV
Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach Jána
Dianišku,
farára Dušana Havrillu,
konseniora
Košického
seniorátu
Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, a ro-

dinných príslušníkov slávnostne odhalili
pamätník. Jeho autorom je akad. sochár
Ján Lukács. K slávnostnej atmosfére
prispel aj Spevácky zbor Karpaty.„Padli,
aby sme my žili“ - aj to je napísané na
tabuli pri menách padlých. Máme tú česť
vysloviť slová vďaky a úcty a tieto slová
necháme znieť prostredníctvom kameňov a plačúcej ženy – matky aj pre ďalšie
generácie. Všetkým žijúcim pozostalým
chcem poďakovať za obete ich otcov,
dedov či pradedov, ktorí obetovali svoje
mladé životy za krajšiu budúcnosť nás
všetkých. Česť ich pamiatke!
bi, foto: Pavol Vojtaško

Poľov vo svete
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Pozdrav nášho rodáka Peter Bučko z vrcholu najvyššej hory Afriky

Zmienka o Poľove na Kilimandžáre
Mnohí naši rodáci sa za prácou a dobrodružstvom vydali do sveta. Medzi nimi bol aj Peter Bučko, ktorý zostal žiť v Kanade. Pri jeho tohoročnej
návšteve porozprával o svojom živote na severe Ameriky aj pani starostke
a sľúbil, že občas dá o sebe vedieť. Prednedávnom prišiel od neho mail,
kde píše o tom, ako sa Poľov dostal na Kilimandžáro, najvyššiu horu Afriky
(5 895 metrov nad morom).
„Jedného pekného dňa mi
zavolal kamarát Stano a nesmelo sa opýtal, či by som
s ním a jeho priateľkou nechcel ísť na trošku ,,náročnejšiu
a bláznivejšiu“ dovolenku. Na
Kilimandžáro. Hm? Zaskočil
som ho, lebo moja odpoveď

bola behom sekundy „Samozrejme, kedy sa balíme?“ Potešil sa a začalo sa pátranie,
čo na takú malú 100-kilmentrovú túru potrebujeme. Do
počtu som zohnal ešte kamaráta Andreja (najprv však bolo
treba presvedčiť jeho manželku). Ale keďže ide so mnou,
ktorý mám trošku skúseností,
po chvíľke povolila. Mali sme
dva mesiace na prípravy a tréningy, no bohužiaľ som mal
roboty vyše hlavy a tak som
sa ani raz nezúčastnil s nimi
na žiadnej túre. Už som mal
aj myšlienky zrušiť cestu do
Afriky, ale ostatní už boli pripravení...
V deň, keď sme vyštartovali, bolo plus 35 stupňov
Celzia, no teplota sa znižovala šliapaním vyššie a vyššie.
Počas výstupu človek prejde

cez 5 vegetačných pásiem,
keď začínate džungľou s dosť
veľkou pravdepodobnosťou
silných zrážok. Niekedy pred
pár desaťročiami výstup na
Kilimandžáro trval kvôli ľadovcu zopár týždňov. Teraz pre
úbytok ľadovca sa dá urobiť

výstup aj za 4-5 dní, záleží na
počte ľudí v skupine. Na najvyšší vrch sopečného pôvodu
sa dá vyliezť bez horolezeckého vybavenia, preto je to veľmi
populárny výstup aj pre
ľudí s menej skúsenosťami. Ročne sa o výstup na
horu „siedmich summitov“ pokúša okolo 15 000
ľudí, no štvrtina horu
podcení a vracajú sa
späť, niekedy aj s pomocou nosičov. Takzvaný
tvrdý tréning a vyšportované telo nemusí byt ako
znak, že to hocikto urobí.
Na niektorých úsekoch
som začínal cítiť únavu,
ale stále som si vravel
„som východniar, tak
ideš!“.
Povzbudzovala
ma aj myšlienka prekonať hokejovú legendu

Zdena Cháru a
tenistku Martinu
Navrátilovú, ktorých sily opustili
asi 2 hodinky
pred
úplným
summitom.
Z posledného tábora sa vyráža o polnoci,
aby sa šliapalo
po zamrznutom
povrchu ešte pred východom
slnka, pretože ak sa oprie
slnko do hory, roztápa popol
a ide sa ťažšie. Posledný výstup trval 5hodín, vyčerpávajúcim osviežením bolo vidieť
východ slnka. Vody sa napiť nedalo, pretože zamrzla
i v termoskách, no bolo dosť
snehu na malé občerstvenie.
Kým sme boli ešte len na gilmans bode 5 681 metrov v závetrí, teplota klesla na mínus
10 stupňov. Potrebovali sme
šliapať ešte hodinku a pol na
úplný vrchol. I stalo sa! Chcel
som zostať na vrchole dlhšie
a pokochať sa z 5 895 metrov vysokého Urulu krásnym

výhľadom, ale kvôli riedkemu
vzduchu a pocitom vetra mínus 30°C na nás tlačili, aby
sme zostupovali dole. Aj tak
tých dvadsať minút stačilo,
aby som si vychutnal pivo, na
ktoré som sa tešil celý výstup.
Celý čas som ho niesol pod
vetrovkou, aby nezamrzlo. Zostup bol už rýchlejší a nohy si
robili, čo chceli, len aby už boli
v kempe. Po skupinkách pomaly prichádzali ostatní členovia, no na posledných sme
museli čakať aj deväť hodín.
Každý sa už tešil na sprchu
a varené jedlo v hoteli.“
Foto: archív P.B.
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V parku odhalili sochu sv. Michala Archanjela, nášho patróna

Deň Poľova 2014
P

očasie si nevyberieš, nenaplánuješ, nedá sa objednať.
Takto bolo aj u nás na Deň Poľova. Predpoludním lialo ako
z krhly. Keďže dobrí organizátori musia počítať aj s možnosťou
dažďa, pripravili sme alternatívu osláv vonku, ale aj „krízovú“
v sále kultúrneho domu. Pri bohatom kultúrnom programe sa
zabavili všetci.
Ibaže minimaratón, ktorý sa u nás beží už ôsmy rok pod záštitou dvojnásobného víťaza Medzinárodného maratónu mieru,
nášho rodáka Františka Višnického, sa musel bežať vonku. Odštartovali sme a aj počasie sa pomaly umúdrilo. Maratón bežali
deti z materskej i základnej školy, aj dospeláci – jasné, že každý
mal svoju trasu a prirodzene aj svoju patričnú dĺžku. Dospelí
minimaratónci to mali najťažšie, Stúpajúci terén a trasu odbehol aj najstarší účastník Jožko Pastorek aj s naším sponzorom
a poslancom mestského zastupiteľstva za našu mestskú časť
Igorom Sidorom.
Tohtoročný Deň Poľova bol pre nás obzvlášť slávnostný v obnovenom a revitalizovanom parku sme slávnostne odhalili
aj sochu sv. Michala Archanjela – patróna našej mestskej časti. Slávnostný akt odhalenia urobila starostka Mária Birošová a
primátor mesta Košice Richard Raši. Na záberoch vidíte, že to
nakoniec bolo vydarené nedeľné popoludnie. A ak sa zíde dobrá partia – dobrí ľudia, na počasí nezáleží.
ova

jubilanti / školstvo

Naši jubilanti
V treťom štvrťroku 2014 sa dožili životných jubileí:
♥♥♥
Marta Birošová z Kovaľskej
Mária Kvetková z Kovaľskej
Helena Nemcová z Ku Gardu
Milan Piroško z Kovaľskej
♥♥♥
Marie Liptáková z Kovaľskej
Kristína Pastoreková z Poľovskej
Magdaléna Výrostková z Kovaľskej
♥♥♥
Ján Majerík z Kameničnej
Marta Pirošková z Kovaľskej

♥♥♥
Mária Bernátová z Doliny
Margita Kvetková zo Sadovníckej
Anna Múdra zo Sadovníckej
♥♥♥
Regina Nemcová z Poľovskej
Vo štvrtom štvrťroku 2014 sa dožívajú
životných jubileí:
♥♥♥
Janitor Pavel z Doliny
Ondrej Lacko z Pažitnej
♥♥♥
Margita Janitorová z Pažitnej
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♥♥♥
Agnesa Janitorová z Poľovskej
♥♥♥
Pavol Kravec z Pažitnej
Agnesa Orlovská z Poľovskej
♥♥♥
Mária Piroško-Kiráľová z Kovaľskej
Najstarší občania našej mestskej časti:
●● Vincent Piroško - Kiráľ (nar.
22.1.1923) z Kovaľskej
●● Mária Dragunová (5.2.1923) z Poľovskej
●● Regina Nemcová (17.7.1924) z Poľovskej
Blahoželáme našim jubilujúcim spoluobčanom
a prajeme všetko najlepšie!

Zmeny v materskej škole
M

oja prvá návšteva materskej školy v Poľove ma
uistila v tom, že je to miesto,
kde by som si vedela predstaviť dochádzať každý deň z Košíc a venovať sa svojej práci,
ktorá ma stále napĺňa a teší.
Čo môže byť krajšie, ako formovať také krehké a čisté bytosti ako sú deti? Nehovoriac
o tom, že deti neraz formujú
nás, dospelých, za tie roky
som sa veru aj ja od nich veľa
naučila. V júli 2014 som nastúpila na nové pracovisko a do
novej funkcie.
Materská škola v Poľove
je postavená v peknom prostredí, má priestranný školský
dvor, plný zelene a priestranný interiér. Registrovala som
aj pokojné a tiché okolie,
s ktorým sa v meste nestretnete. Kolektív? Milí, ústretoví,
ochotní, šikovní a sympatickí

ľudia, s ktorými sa mi veľmi
dobre spolupracuje. Najkrajšie bolo moje prvé stretnutie
s deťmi. Tie zvedavé detské
pohľady, upreté na mňa, sa
pýtali: „máme sa tešiť alebo
báť?“. Samozrejme, hneď
som si ich všetky obľúbila, tak
ako to u mňa už býva zvykom.
Potešujúce pre mňa bolo,
keď som na prvej plenárnej schôdzi zaregistrovala aj
ochotu rodičov spolupracovať
a dúfam, že som si získala
ich dôveru. Začiatky nebývajú ľahké nikde, no v poľovskej materskej škole to malo
celkom hladký priebeh. Svoju
činnosť začali krúžky: krúžok
Oboznamovania sa s anglickým jazykom a krúžok Pohybové a loptové hry. Rozbehla
sa spolupráca so základnou
školou, v ktorej budeme s deťmi využívať priestory telocvič-

ne a počítačovej miestnosti.
Už sme zúčastnili aj na
divadelnom
predstavení
v ZŠ. Začali
sme spolupracovať aj s pani
starostkou
a dohodli sa
na spoločných
podujatiach.
Mojou snahou je zlepšiť
a
skvalitniť
podmienky výchovy a vzdelávania: doplniť
telovýchovné náradie a náčinie, zmodernizovať detský nábytok, vymeniť v 2. triede nevyhovujúce stoly a stoličky pre
deti, dokúpiť didaktické hračky
(hlavne lego), učebné pomôcky a mnohé iné. Potrebujeme vymaľovať priestory
a prerobiť byt na kancelárie. Všetko sa však odvíja
od finančných možností
a preto budeme trpezliví,
ale zároveň nepoľavíme zo
svojich nárokov.
Posledný septembrový
deň našu materskú školu
navštívila skupina sokoliarov. Deťúrence si mohli
zblízka pozrieť naše známe dravce, ktoré už vo voľnej prírode takmer nevidno.

Bol to silný zážitok. Deti sa
dozvedeli, ako treba dravcov
chrániť, aby sa z prírody nevytratili úplne.
Na október sme mali pripravené aj ďalšie podujatia
– šarkaniádu, turistickú vychádzku, výstavu produktov
z jesenných plodov, prípravu
darčekov ku Dňu úcty k starším. Trochu nás však zaskočila zvýšená chorobnosť, pre
ktorú sme museli na nariadenie RÚNZ zatvoriť materskú
školu na tri dni. Dúfame však,
že naše deti budú zdravé a že
sa takýto scenár už nezopakuje a nič nenaruší plynulý
chod školy.
Mgr. Daniela Ondrejová
riaditeľka materskej školy
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deti / šport

Život v našej základnej škole je plný poučenia, športu i zábavy

Deťom sa páčilo plávanie i Tatry
U

plynulý školský rok sme
ukončili veľmi aktívne absolvovali sme 4-týždňový
plavecký výcvik na ZŠ Trebišovská. Počasie nám prialo
a aj keď to bolo pre všetkých
dosť namáhavé, mali sme
z našich plaveckých úspechov
veľkú radosť.

V rámci turistického krúžku sme rozbehli akciu „Spoznávame Slovensko“ a našou

prvou zastávkou na potulkách
bol Hrebienok a Vodopády
Studeného potoka vo Vysokých Tatrách. Cesta vlakom a
pozemnou lanovkou bola plná
zážitkov a už teraz sa tešíme
na naše ďalšie spoločné potulky našou krásnou krajinou.
Po zaslúžených prázdni-

nách sme aktívne odštartovali nový školský rok a už sme
stihli exkurziu v Kosite, náv-

števu v Steel parku,
divadelné predstavenie Divadla Babadlo
a jesenné cvičenie
so sokoliarom.
Novinkou je (na
žiadosť rodičov) ranná prevádzka Školského klubu od 6:15
hodiny. Naše pedagogické rady rozšírila nová kolegyňa
Mgr. Cabanová, ktorá vyučuje slovenský
jazyk. Zmena nastala na poste vedúcej
školskej jedálne, kde
sa po pani Ficeryovej stala vedúcou pani Nagyová.
V našej škole zabezpečujeme krúžkovú činnosť žiakov v
štyroch záujmových útvaroch:
máme tanečný, hru na klavíri,
šikovníček a športovo-turistický. Aj v tomto roku pokračujeme v zbere batérií, Sabi viečok,
vrchnákov z PET fliaš, koncom
školského roka chystáme zber
papiera. Budeme radi, ak sa k
nám tak ako po iné roky pridáte.

Ohliadnutie za jesennou časťou ročníka 2014/15

Údel amatérskeho futbalu
Do novej sezóny 2014/15 sme vstúpili v pozmenenej zostave, niektorí hráči odišli na hosťovanie za lepšími podmienkami alebo za prácou, na druhej strane sme získali troch
nových hráčov, ktorí, zdá sa, budú po zohratí sa s našimi hráčmi dobrými posilami. Chce
to len trochu času a trpezlivosti. V tejto sezóne za naše mužstvo nastúpili (v abecednom
poradí): Slavomír Albrecht, Matej Bazár, Marek Benčok, Miroslav Bernát, Peter Hárok,
Peter Koštšanský, Dávid Maťaš, Pavol Matta, Milan Pastorek ml., Eduard Pištej ml., Jakub Prokopič, Pavol Sádel, Ľubomír Sapola, Dávid Šofranek, Erik Šofranek, Ľuboš Vargovčík, Dušan Virostko.
Začali sme posledný augustový víkend domácim zápasom s kvalitným mužstvom z Krásnej,
zloženým z niekoľkých bývalých treťoligových
hráčov, doplnených o mladých hráčov mužstva
Vyšne Opátske B, ktoré skončilo svoje učinkovanie. Kvalita súpera sa prejavila aj na ihrisku herne
a bohužiaľ aj výsledkovo. V druhom kole sme mali
voľno a potom sme opäť nastúpili doma proti mužstvu Sokoľa, na pre nás nešťastný zápas, v ktorom nám „nepomohla Šťastena, ani rozhodcovia“.
V dalšom kole v Kavečanoch sa prejavila naša
väčšia zohratosť a prekvapujúco, ale zaslúžene
nám domáci pribalili na cestu 3 body. O týždeň

sa u nás na „lúčke“ premiérovo predstavilo novovzniknuté študentské mužstvo Slávia TU Košice.
Sú v ňom väčšinou hráči hrajúci vyššie súťaže a
zdá sa, že budú najväčším ašpirantom na postup.
Tu sa prejavila väčšia zohratosť a široký káder
súpera, ktorý nám zaslúžene tri body zobral. Vynahradili sme si to na odpust, keď sme dokázali
poraziť silné, ale nevyspytateľnú Košickú Belú
jednoznačne 4:1. Toto víťazstvo potešilo hlavne
preto, lebo sme nad nimi nedokázali vyhrať už
niekoľko sezón. V ďalšom kole nás v Sokoli čakalo
jedno zo slabších mužstiev Athletico Košice, ktoré
obšas dokáže potrápiť aj silnejších. Tentoraz sme

Zároveň sme sa zapojili do
súťaže o nové toalety pre žiakov, môžete nám pomôcť, milí
Poľovčania, ak naše práce
ohodnotíte svojím hlasom na
stránke www.domestospreskoly.sk.
Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že aj tomto
školskom roku sa nám podarí
všetko, čo nás čaká na našej
školskej ceste.
Kolektív ZŠ Dolina 43

nič nenechali na náhodu a po najlepšom výkone
sezóny sme všetky body doniesli do Poľova. Požičané sa nám vrátilo už o týždeň v Krásnej, kde
sme nedokázali vzdorovať v oslabenej zostave
silnému súperovi a zaknihovali sme druhú prehru
tejto sezóny s týmto súperom.
Naše tohtosezónne výkony aj výsledky sú ako
na hojdačke, záleží, s akým súperom hráme a v
akej zostave nastúpime – je to údel amatérského
futbalu. Niekoľkí hráči začali pracovať na smeny,
občas sa pritrafí choroba, zranenie a náš úzky káder sa s tým len ťažko vyrovnáva. V dvoch zápasoch som musel nastúpiť aj ja ako jedenásty hráč,
aj keď vzhľadom na vek aj skutočnosť, že som
sa začal venovať behu, chcel som pred sezónou
ukončiť aktívnu hráčsku kariéru. Pred zápasom je
potrebné pripraviť ihrisko, napísať zápis, chodiť
na zväz a všetky tie veci okolo. V trojici s Vlavom
Ficerim a Lukášom Čonkom je to skôr taký boj o
prežitie. Preto by som chcel poprosiť ľudí, ktorí
chcú pomôcť poľovskému futbalu, nech prídu či
už ako diváci, alebo môžu priložiť ruku k dielu,
každá pomoc je vítaná. Jarnú časť začíname až
12. apríla na ihrisku Slávie TU.
Skoro som z nôh spadol, keď mi kolega z Čečejoviec povedal, že ihrisko na domáci zápas pripravuje 15 ľudí ...		
Slavomír Albrecht

maratón
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Viacerí Poľovčania si obuli maratónky a reprezentovali nás v rôznych kategóriách na 90. ročníku MMM
Na štarte košického Maratónu mieru sa v rôznych kategóriách objavilo viacero Poľovčanov. Všetko kedysi asi naštartoval Ferko Višnický, tohto roku bežal maratón aj jeho
brat Laco a Slavo Albrecht, polmaratón zabehla aj Zuzka
Nemcová, štafetový beh firiem Rasťo Balog a Gabika Kravjanská, bežala tiež Marianna Čonková Family beh a Jaro
Ficeri na inline korčuliach. Unavení, ale šťastní nám niektorí povedali, čo pre nich znamená behanie.
ľudí. Neuveriteľný zážitok a
atmosféra! Posledný kilometer
v centre mesta s masou ľudí
po stranách, ktorí vás ženú
ďalej, vidina cieľovej čiary
a pocit šťastia je neopísateľný. Už teraz viem, že to nebol
len taký polmaratón, ale bol to
môj prvý polmaratón!

Slavomír Albrecht úspešne zabehol celú maratónsku trať a
časom 03:05:41 sa umiestnil na
124. mieste

Zuzana Nemcová: Prečo
som začala behať? Jednoduchá odpoveď znie: každý
vie behať, tak prečo to nevyskúšať a neurobiť niečo pre
svoje zdravie? Stačí natiahnuť
botasky a vyjsť von. Tak to aj
začalo. Natiahla som botasky
a vybehla. Po dvoch kilometroch som bola hotová. Teraz
sú tie 2 km len rozcvičkou.
Behať sa dá v každom počasí
a kdekoľvek. Každý si prispôsobí intenzitu pohybu podľa
seba, svojich pocitov, zdravia
a terénu. Ja behám pre svoje zdravie, pre pocit šťastia
a uvoľnenie mysle. Milujem
pocit, keď vybehnem a nič
ma neobmedzuje. Beh sa stal
postupne neoddeliteľnou súčasťou môjho každodenného
života. A hlavne... BEHÁM pre
seba! K myšlienke zabehnúť
polmaratón ma dostali kamaráti, ktorí o ňom rozprávali a ja
som si pomyslela, prečo nie aj
ja? Napriek tomu, že príprava nebola ideálna a choroba
takmer všetko prekazila, som
v deň MMM 2014 stála na
štarte spolu s ďalšou tisíckou

vybehne z dverí a ide „za no- pre človeka najprirodzenejšia
som“. Ako to býva s každou forma pohybu. Ja behám už
aktivitou, začínal som pozvoľ- nejaký ten rôčik. Nemám už
na - najprv tri kilometre, potom vek, ani telesnú konštrukciu
štyri, päť, šesť... až som sa na rekordy, ale poviem vám,
dostal na dnešných šestnásť. že pocit, keď človek príjemÚčasť na MMM bola pre mňa ne unavený behom zaľahne
vyvrcholením snahy za uply- na pohovku, sa dá nahradiť
nulé mesiace. Atmosféra bola len máločím. Keďže bývame
nezabudnuteľná. Behať za v meste, s ktorého menom sa
povzbudzovania okolostoja- spája maratón akosi automacich je predsa celkom iné než ticky, nedalo mi, aby som si osamote v lese. Preto tento ešte pokiaľ vládzem - nejakú
zážitok odporúčam všetkým tú účasť nezaknihoval. Tento
Poľovčanom. Pri maratóne rok, keďže som mal prednetotiž omnoho viac než pri kto- dávnom úraz achilovky, sa mi
romkoľvek inom športe platí ako najschodnejšia možnosť
staré známe: „Nie je dôležité štartovať na MMM pozdávalo
vyhrať, ale zúčastniť sa.“
inline korčuľovanie. Skúste to.
Rastislav Balogh: Behať
Gabriela Kravjanská: Po- Zamilujete si ho.
som začal asi pred rokom a intou športu je naučiť sa veriť
pol, lebo som cítil, že treba v samého seba, lebo keď ste
trocha rozhýbať kosti. Na tom- na trati, musíte si to odmakať
to športe sa mi páči najmä to, a výhovorky vám nepomôžu.
že naň netreba nijaký talent Počas MMM som bola členči špeciálne zručnosti: človek kou štafetového tímu, ktorý
beháva pre zábavu a zdravie,
čo prezrádza aj názov nášho
tímu „Run For Fun“. Dobehnúť a odovzdať štafetu bol pre
mňa zážitok aj vďaka samotnému publiku, ktoré vytváralo
neopísateľnú atmosféru a dodávalo mi energiu. Pre mňa je
víťaz každý jeden bežec, ktorý sa podujal zabehnúť celých
42 km na MMM, lebo je za tým
veľa krutej driny a odriekania.
Jaroslav Ficeri: Niekto raz
povedal, že v deň, keď si zabeháš, nestarneš. Veľmi ma
potešilo, keď som na štarte
MMM videl to množstvo pohyb milujúcich ľudí. Behanie je
Poľovské ozveny - občasník mestskej časti Košice-Poľov. Vydáva MČ Košice-Poľov, Dolina 2,
040 15, Košice-Poľov. Šéfredaktorka: Mgr. Mária Birošová, zástupca šéfredaktorky: Jaroslav Ficeri.
Kontakt: 055 / 684 51 06, www.polov.sk					
Nepredajné!

