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Zabíjačku v Poľove
slávnostne otvoril starosta
Ladislav Brada o 11.00 hod.
Privítal všetkých prítomných
a predstavil dobrovoľníkov,
ktorí sa ochotne prišli zapojiť do prác či už na rozrábke
mäsa alebo v kuchyni na
príprave špecialít. Práca naozaj išla od ruky mäsiarom
i kuchárkam.
Okolo jednej popoludní sa
sála v kultúrnom dome začala
napĺňať
Poľovčanmi
i pozvanými hosťami. Pozvanie medzi inými prijal aj p.
Karabin – starosta MČ Pereš
a poslanec MZ Košice, p.
Petrík – starosta MČ Šaca,

predstavitelia
Slovenskej
poľovníckej komory - OPK
Košice p. Weiszer a p. Vukušič, viceprezident USS pre
bezpečnosť a hygienu p.
M.T. Salo, a ďalší...
Na zabíjačke sa stretli rodiny, susedia, priatelia, známi
a bolo veselo. Ľudia mohli
spoločne ochutnať dobré
jedlo, pospomínať, porozprávať sa i zaspievať si
s ľudovou hudbou Lavilas
z Torysy, ktorí hrali na počúvanie, na želanie i do tanca.
O tento hudobný program
sa opäť postaral náš Spevácko – hudobný súbor Poľov,
ktorý to môže robiť aj vďaka

Vašim 2% z dane.
Zabíjačkovú špecialitu si prítomní mohli vyzdvihnúť za
„poľovský filer“ - žetón,
ktorý mal hodnotu symbolického 1,- eura.
A k dobrému jedlu
bol samozrejme k dispozícii
aj správny „pitný režim“.
Nechýbal teplý čaj, ktorý sa
podával zdarma a vo výčape
bola možnosť zakúpiť si aj
niečo ostrejšie.
Vo večerných hodinách sme
sa rozišli do svojich domovov. A už teraz sa tešíme na
tretí ročník fašiangovej zabíjačky v Poľove – v januári
2017.
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Fašiangy, pôst, Veľká noc...
Už naši predkovia prežívali fašiangy veselo. Nechýbali hody, zábavy, karnevaly. Lúčili sa tak so zimou a očakávali príchod jari, tešili sa na zmenu,
na niečo nové ... Od 4. storočia obdobie veselosti strieda 40 dňový pôst,
ktorý má človeku poskytnúť priestor na očistu tela i duše a má mu pripomenúť jeho pominuteľnosť. Potom prichádzajú sviatky oslavujúce jar a
nový život. A tie sú pre kresťanov zároveň aj najväčšími sviatkami viery.

STRANA
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Udalosti posledných dní

Na Slovensku sa 5. marca t.r.
uskutočnili parlamentné voľby. V Poľove sa zo zoznamu
920 zapísaných voličov volieb
zúčastnilo 657 (71,41 %).
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VOĽBY
2016
Č. 16 SMER-SD
138 (21,40%)
Č.3 OĽANO-Nova
127 (19,69%)
Č. 17 KDH
104 (16,12%)
Č. 19 Kotleba-ĽSNS
90 (13,95%)
Č. 23 SaS
45 ( 6,98%)
Č. 6 SME RODINA-Boris Kollár 43 (6,67%)
Č. 12 SNS
34 (5,27%)
Č. 20 SIEŤ
29 (4,50%)
Č. 11 MOST-HÍD
26 (4,03%)
Č.1 TIP
2 (0,31%)
Č. 14 KSS
2 (0,31%)
Č. 18 SKOK
2 (0,31%)
Č. 5 ŠANCA
1 (0,16%)
Č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA
SLOVENSKO
1 (0,16%)
Č.9 VZDOR-strana práce
1 (0,16%)
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Miestne zastupiteľstvo mimoriadne zasadalo
8.3.2016 sa uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie MiZ MČ KE - Poľov s jedným
bodom programu: Prerokovanie návrhu
mesta Košice na zrušenie Základnej
školy Dolina 43 v Poľove. Mimoriadneho zasadnutia sa zúčastnila aj p. riaditeľka ZŠ PaedDr. Eva Tkáčiková, členo-

via Rady školy, starosta MČ KE - Pereš
a poslanec MZ Ing. Jozef Karabin
i zástupcovia z radov občanov. Po diskusii a pripomienkach prítomných k materiálu mesta Košice o vyradení našej ZŠ
zo siete škôl a jej následnej transformácii na Elokované pracovisko ZŠ Bernolá-

kovej 16, poslanci prijali uznesenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s týmto návrhom.
Napriek tomu MZ Košice 14.3.2016 návrh schválilo. Chceme veriť, že pre zachovanie školy v Poľove aj pre budúce
generácie je toto riešenie to najlepšie.
Starosta a poslanci MČ Poľov

Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu je zhodnotením činnosti,
kontrolou úloh, ktorými bol poverený výbor rozhodnutím podielnikov formou uznesení na predchádzajúcom valnom zhromaždení.
Za necelý rok vo funkcii predsedu môžem konštatovať, že výbor pokračuje
v naštartovanej línii – ťažba dreva a príprava dreva v samovýrobe sa uskutočňuje
podľa nastavených, kontrolovateľných pravidiel. Počas celého roka sme upravovali
a aktualizovali zoznam podielnikov, vyzývame podielnikov k riešeniu neznámych
vlastníkov. Podielnici sa po niekoľkých rokoch dočkali výplaty dividend. Začali sme
plniť uznesenie týkajúce sa vyčlenenia lokality Pažiť na výstavbu rodinných domov
a vybavujeme podklady pre realizáciu územnej zóny.
Pozitívne hodnotím spoluprácu starostu a poslancov MČ Košice – Poľov pri plánovaní dlhodobého rozvoja obce, čo sa týka odčlenenia
spoločnej nehnuteľnosti Urbariátu na investičnú výstavbu na Pažiti.
Uvedomujeme si vážnosť dôvery, ktorú členom výboru odovzdali podielnici v roku 2014 vo voľbách do výkonného úradu spoločenstva. Rekapitulácia našej činnosti na valnom zhromaždení za účasti 66% podielnikov je povzbudením pre nás, aby sme pokračovali vo
vytýčených plánoch v záujme zveľaďovania spoločného majetku v prospech podielnikov i na prospech rozvoja našej mestskej časti.
Marta Krištofová, predsedníčka spoločenstva
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Anna Janitorová
„Veľmi rada čítam
knihy, najradšej romantické, no občas
čítam aj fantasy a
biografické (napríklad
Denník Anny Francovej). Obľubujem zahraničných aj slovenských autorov. Mojou
najobľúbenejšou knihou je Všetko alebo
nič od slovenskej autorky Evy Urbaníkovej, ktorá v tejto knihe píše o vzťahoch,
láske a problémoch dnešnej doby. Najviac kníh som čítala popri škole alebo
v rámci voľného času, ale popravde,
momentálne na knihy nemám akosi čas,
keďže mám viac učenia. Ale ak si nájdem
nejaký ten čas, rada si prečítam hocijakú
oddychovú literatúru.“

Marec - mesiac knihy
Peter Výrostko
„Mojou obľúbenou knihou je Návod ako prežiť
pre muža od Igora Bukovského. Kniha vo mne
zanechala veľmi pozitívny dojem, keďže je hlavne o zdraví, ktoré ma v posledných týždňoch
potrápilo, no teraz som fit a aj v tejto knihe sa
človek môže dozvedieť veľmi zaujímavé rady
a nápady, ako si ochrániť zdravíčko. V poslednej
dobe nečítam veľmi veľa, keďže toho bolo neúrekom, no chce to zmenu, lebo čítaním sa zlepšuje slovná zásoba a človek na chvíľu môže byť
tým, kým chce. Preto čítajme, veľa čítajme, pomáha to
rozvíjať predstavivosť hlavne
u detí a pomáha cibriť rozum
aj u starších ľudí. No a my
dospelí, my by sme mali čítať, aby sme nadobudli všeobecnú inteligenciu.“

STRANA

Maroš Varga
„Nepatrím medzi vášnivých čitateľov kníh, ale
keďže študujem na
strednej škole a čaká
ma maturita, povinné
čítanie ma neobchádza.
Aj keď tieto knihy všetci
čítajú s veľkou nechuťou, mne osobne sa väčšinou páčia
a som rád, že nás donútia aspoň niečo
čítať. Naposledy som čítal Na západe
nič nové. Napísal to veľmi známy spisovateľ Erich Maria Remarque a toto dielo
je tak skvelo prepracované, že na jeho
riadky budem ešte dlho spomínať. Ide
tam predovšetkým o zlý vplyv vojny na
mladú generáciu. Viac neprezradím :)
Kto to ešte nečítal, tak odporúčam.“

Marec je mesiac, ktorý si spájame nielen s teplejším jarným počasím, ale i s knihou. Už v roku 1955 v bývalom Československu vyhlásili marec ako mesiac kníh na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom bolo podporiť trvalý záujem o knihy. Aj preto nás zaujímalo, či a čo čítajú mladí Poľovčania a ktorá kniha v nich zanechala nezabudnuteľný čitateľský dojem.
Klaudia Tóthová
„Kniha je pre mňa veľká vzácnosť najmä preto, že
v dnešnej dobe si všetci pozrú radšej film. Ak mám
chvíľu čas, rada si prečítam rôzne knihy, ktoré opisujú
skutočné príbehy zo života ľudí. Naposledy som čítala
skvelú knihu s názvom Lolita, ktorú napísal Vladimir
Vladimirovič Nabokov. Je to výborný román, ktorý
jednoducho nemôžete prestať čítať a všetky tie riadky
– ako sa hovorí – jednoducho zhltnete. Príbeh začína veľmi čudne, ale
každá strana ho dramatizuje viac a viac. Nikto nikdy tak krásne, romanticky, pútavo a nežne neopísal ženu ako autor Lolitu.“

Ivana Bradová
„Rada čítam knihy, ale len z tej oblasti,
ktorá ma zaujíma. Na počudovanie,
tých kníh je naozaj dosť. Najradšej čítam knihy o didaktike futbalu, rôzne
knihy o futbalovej psychológii, biografie
známych športovcov a knihy určené pre
trénerov, z ktorých som sa už veľmi veľa
naučila. V poslednej dobe som čítala viac kníh, ale najviac
sa mi páčila biografia Jána Kozáka. Pre mňa bola naozaj
pútavá a veľmi zaujímavo napísaná.“
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Športovejší Poľov
Košice sa v roku 2016 nesú v znamení „európskeho mesta športu“. Tento projekt dáva priestor
vybraným mestám v Európe organizovať a zabezpečovať viac športových aktivít pre rozvoj zdravia, integrácie, vzdelávania a úcty, čo sú hlavné ciele ACES Europe, ktorá tento titul mestám udeľuje.
Aj naša mestská časť chce byť súčasťou tohto projektu a chce sa zapojiť do aktívnejšieho športového života vlastnou iniciatívou. Naša pracovná komisia už zasadala a prijala návrhy, ktoré by do konca roka 2016 chcela v Poľove
zrealizovať. Želáme si však, aby ste sa na tvorbe plánu aktivít podieľali aj vy - občania a oboznámili nás s vlastnou predstavou
o tom, aké športové aktivity by ste v našej MČ uvítali. Podmienkou je, aby sa konali v Poľove a pre Poľovčanov.
Vaše návrhy radi zapracujeme do plánu športových podujatí pre Poľov v rámci vyššie spomínaného projektu. Svoje nápady povedzte starostovi, poslancom či členom komisie pre šport, mládež a voľný čas, na najbližšom zasadnutí sa nimi budeme zaoberať. Najbližšiu športovú aktivitu pripravujeme už v mesiaci apríli. Všetky informácie
o plánovaných podujatiach sa dozviete včas. Tešíme sa na spoločné športové zážitky.

-rr-

Futbal to je (naša) hra
Začiatkom tohto roka sa u nás v Poľove uskutoč- stiev z Poľova: Dimunovci, Čonkovci,
nili dve významné futbalové podujatia, ktoré zor- Šofrankovci, Stará garda, Dorastenci,
ganizoval ZKŠ v Poľove v spolupráci s MČ Poľov.
Hudačinovci a Pištejovci. Hralo sa
štýlom „každý s každým“. Víťazom
Novoročný turnaj o pohár starostu
3. januára sa konal futbalový Novoročný turnaj sa stalo družstvo Dimunovci, ktoréo pohár starostu, ktorého sa zúčastnilo 7 druž- mu k získaniu putovného pohára
starostu srdečne blahoželáme.

(pokračovanie na str. 4)

(pokračovanie zo str. 3)

Futbal to je (naša) hra
POĽOV CUP 2016
6. februára v tomto roku sme v našej
telocvični na ihrisku privítali okrem domácich futbalových tímov: ZKŠ Poľov a
Katenačo aj hostí: Lorinčík, Kavečany,
Malá Ida, Cassovia a Black stars. Všetci
sa stretli na 3. ročníku turnaja POĽOV
CUP, aby si zmerali svoje sily vo futbale.

Bol to skutočný futbalový zážitok. Výkony tímov boli naozaj vyrovnané a preto
nás veľmi teší víťazstvo domácich Poľovčanov. Družstvo Katenačo si odnieslo
víťazný pohár a zo svojho úspechu malo
ozajstnú radosť. Najlepším hráčom POĽOV CUPu bol Marko Seman z Malej Idy
a najlepším strelcom Patrik Hudák z
družstva Katenačo. Gratulujeme!
-lg-

Mestská časť pripravuje a všetkých vás srdečne pozýva
Deň matiek – 8. mája 15.00 sála kultúrneho domu, program pre mamy, staré
mamy, krstné mamy ... pripravujú deti našej MŠ a ZŠ.
Deň Poľova – 25. júna
Po minuloročnom úspešnom Dni Poľova chystáme aj v tomto roku na poslednú
júnovú sobotu zaujímavý program. Ten samozrejme priebežne tvoríme, ale už
teraz môžeme prezradiť, že nebude chýbať súťaž vo varení guľášu, tombola a
o večernú zábavu sa postará hudobná skupina EMINENT. Príde aj tréner medzinárodnej reprezentantky v kickboxe Peter Bonk so svojimi zverencami a ukážkami
tohto športu a bodkou za dňom bude nočná ohňová šou
s ohňostrojom v podaní skupiny ARAMIS.
Pešia púť Poľov – Levoča 30. júna - 3. júla
V tomto roku sa uskutoční už 19. ročník tradičnej duchovnospoločenskej aktivity Poľovčanov. V duchu myšlienky „peší
pútnik sa modlí každý svojím krokom“ organizátori pozývajú
na túto púť skalných i nových účastníkov. Kontakt: Marcel
Gurbáľ 0910 455 344, Zdenko Múdry 0907 904 720
Deň úcty k starším – 16. októbra 15.00
Tento deň spestrí našim seniorom posedenie v kultúrnom
dome okrem ŽSS Poľovčanka aj ľudová rozprávačka ARAŇA.
-lg-

Eminent

Araňa

Známa skupina,
chodí po celom
Slovensku so
svojim vlastným
programom —
nielen hrá, ale
svoje publikum
aj zabáva. Poznáte ich z TV....
Tam, kde zavíta
ľudová rozprávačka Araňa z
Jarovníc je vždy
veselo. Príde aj
k nám do Poľova
v októbri na
posedenie so
seniormi.

OZ Pomoc Perešu ponúka spoluprácu
OZ Pomoc Perešu vzniklo v roku 2008 a až doteraz pomáhalo materským
školám v Myslave, Pereši a Lorinčíku. Po dohode s pani Ondrejovou,
riaditeľkou MŠ Poľov sme sa rozhodli, že v tomto roku pomôžeme aj deťom v MŠ Poľov. V piatok, 4.3.2016 sme pre Materskú školu
v Poľove zabezpečili stavebnice Lego Duplo, bábiky Barbie, DVD rozprávku a spoločenskú hru. 4O deťom sme spolu s hračkami odovzdali aj sladkú pozornosť - Kinder vajíčko. O tom, ako často budeme môcť podporovať deti v škôlke či v škole v Poľove záleží aj od
vás Poľovčanov. Rozhodujúcim faktorom budú 2% z Vašej dane. Viac na www.jozefkarabin.sk. Vopred ďakujeme za podporu a teší-

me sa na spoluprácu.
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Jozef Karabin, predseda OZ Pomoc Perešu, starosta MČ Košice—Pereš

Program bohoslužieb vo farnosti Poľov počas sviatkov Veľkej noci
20. marca Kvetná nedeľa
10.30 omša (s požehnaním ratolestí )
(od) 14.30 spoveď
16.00 krížová cesta (Zbor sv. Michala a skupina Luvenum)
17.00 omša
24. marca Zelený štvrtok
18.00 omša
25. marca Veľký piatok
12.00 krížová cesta
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15.00 obrady
26. marca Biela sobota
8.00 - 17.30 vyložená sviatosť
17.30 požehnanie jedál
19.00 obrady veľkonočnej vigílie
27. marca Veľkonočná nedeľa
10.30 omša
28. marca Veľkonočný pondelok
9.30 omša
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