Zavedenie EURA v Slovenskej republike

Informácie pre Vás

- Jednotní v rozmanitosti
- Jedna mena pre jednu Eur���
ópu
- Cesta k euru
- Eur������
ópska banka
�����

- Eurosystém
- Európsky systém centrál-		
nych bánk
- Euro: pripravený podnik
- Prípravy firiem na zavedenie
eura
- Stručná príručka o eure
od Európskej komisie
- Ochranné prvky eurových
bankoviek
Všetky tieto informácie
a ďalšie nájdete na Multifunkčnom informačnom paneli k informačnej kampani
o zavedení eura na Slovensku / NBS /, ktorý je umiestnený na prízemí Miestneho
úradu sídliska KVP.
Na oboch stranách panela sa nachádza veľkoformátový plnofarebný plagát s
rovnakým obsahom. Súčasťou panela sú držiaky na informačné materiály, ktoré sú
určené pre voľný odber pre
občanov.

Vydarený primesťák
Tak toto sme naozaj nečakali, zhodli sme sa viacerí. Vzhľadom
na to, že sa tento prímesťák robil po prvýkrát v zmenenom termíne
- v júli a nie v auguste, mysleli sme si, že to bude také rodinné - deti
do 30 ks. Ale, keďže náš Boh je Bohom prekvapení a rád prekvapuje,
využil našu dôveru v neho a ... Však to posúďte sami. Pre deti sme
pripravili bohatý program, v ktorom sme chceli sa vrátiť k starých
tradičným rozprávkam, ako je Soľ nad zlato, Červená čiapočka,
Snehulienka, Perníková chalúpka, Vlk a sedem kozliatok... Deťom
sa hneď v prvý deň predstavili rozprávkové postavičky v super kostýmoch, ktoré však ušli pred chlapcom a deti ich museli hľadať po
meste. V tento deň nechýbali tradičné i netradičné zoznamovačky,
zisťovanie medzi obyvateľmi sídliska KVP - aká je ich najobľúbenejšia rozprávka... a viete aká? No jednoznačne to bola Soľ nad zlato :-)

Tajomstvo
13. komnaty
Počas každého dňa deti získavali jednotlivé kľúče až sa v posledný
deň dopracovali k 13. komnate, čiže 13. kľúču , ktorým bolo heslo
- pokladom je tvoje srdce. Aj keď sme deti chceli cez hru a aktivitu
naučiť dobrým a šľachetným postojom spolupráce, obetavosti, podeleniu sa, služby... predsa ich neminul aj konkrétny poklad, a to kľúčik
na krk a nanuky do ruky. Ako som už spomínala - počet deti nás veľmi prekvapil. Priemerne na prímesťáky chodí okolo 70 detí a teraz
ich prišlo až 95. Ďakujeme Pánovi za požehnanie, nádherné počasie
vyprosené Pannou Máriou, spokojnosť deti a príjemnú únavu animátorov. Veľkou odmenou a povzbudením pre nás je i to, že sa stále viac
detí (ôsmakov, deviatakov) chce stať animátormi.
  
Sr. Viera Antalíková, saleziánka

Ing. Iveta Kijevská
prednostka MÚ

Hľadá sa Nemo
Občianske združenie Úsmev
za úsmev sa od svojho vzniku v roku 1995 zameriava
na pomoc deťom zo sociálne
ohrozených rodín z Košíc.
Toto leto sme v spolupráci s miestnym úradom MČ
KVP uskutočnili už sedemnásty detský letný tábor pre
tieto deti. V Lúčka - Potokoch prežili deti týždeň pl-

ný dobrodružstva, zábavy
a hier. V tábore, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Hľadá
sa Nemo, zvládli výstup na
hrad, prechádzku stredovekom, šermovanie s pravými
mušketiermi a zbraňami, či
táborovú superstar... Veríme,
že sa nám podarilo spríjemniť im prázdniny a naplniť
ich krásnymi zážitkami.

OZ EKO ĽUDIA
OZ EKO ĽUDIA už po štvrtý
krát organizovalo „Súťaž o
najkrajší balkón KVP 2008“.
Finančne súťaž podporila
Mestská časť Košice - sídlisko
KVP, za čo jej predstaviteľom
ďakujeme. Materiálne súťaž
podporilo OZ Humatrend,
OZ EKO ĽUDIA. V súťaži
pokračujeme aj na budúci
rok.
Víťazi súťaže o najkrajší
balkón KVP 2008:
I. miesto Milan Sekeľský,
Bauerova 8.
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II. miesto Monika Verebová,
Drábova 2
III. miesto Katarína Medzibrická, Denešová 65
Ing. Eva Černáková,
predseda OZ EKO ĽUDIA

Základné informácie miestneho zastupiteľstva

XIV. a XV. zasadnutia MZ MČ Košice - Sídlisko KVP
XIV. zasadnutie MiZ sa uskutočnilo 17. júna 2008 na ktorom MiZ:
A) zobralo na vedomie
1. Správu Obvodného oddelenia PZ SR - Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 1.1.2008 do
31.5.2008;
2. Správu Mestskej polície
Košice - stanice KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
KVP za obdobie od 1.12.2007
do 31.5. 2008;
B) schválilo
1. Žiadosti o poskytnutie dotácií takto:
a) Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, 20.000.-Sk
b) Arcidecézna charita
20.000.-Sk
c) Rodičovské združenie
MŠ Cottbuská 34, 40.000.-Sk
d) Rodičovské združenie
MŠ Hemerkova 26, 50.000.-Sk
e) Verejná knižnica J. Bocatia,
20.000.-Sk
f ) Občianske združenie
Pauzička, Dénešova 69,
30.000.-Sk
2. Odkúpenie nehnuteľnosti
mesta Košice-bývalej MŠ a detských jaslí, Drocárov park č. 2
a pozemku s výmerou 6.760 m2
pre MČ Košice - Sídl. KVP;

XV. zasadnutie MiZ sa uskutočnilo 26. augusta 2008 na
ktorom MiZ:
A) zobralo na vedomie
zánik mandátu poslankyne
MUDr. Valérie Vasiľovej;
B) skonštatovalo ,
že Ing. Ján Polák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice - Sídl. KVP;
C) schválilo
1. Symboly MČ Košice - Sídl.
KVP;
2. Spoluúčasť MČ Košice
- Sídl. KVP pri ﬁnancovaní
projektu ŠPRoS - Špecialista
projektového riadenia v samospráve v rámci Operačného programu zamestnanosť a
sociálna inklúzia vo výške 5%
z celkových výdavkov schváleného projektu;
3. Návrh na udelenie ceny KSK
Ing. Vladimírovi Urbanovi za
celoživotné výsledky dosiahnuté v kultúrnej a umeleckej
činnosti, v oblasti folklórneho
umenia a práci s mládežou;
4. Využitie plochy medzi Triedou KVP a Wuppertálskou ul.
na výstavbu bytových domov s
podmienkou, že musí byť zrealizovaná aj výstavba garážového domu (resp. inej formy

ŠKOLA VOLÁ
Prázdniny sa skončili a je
tu opäť škola. Deti spolu
so svojimi rodičmi sa prišli
rozlúčiť s prázdninami na
tradične pripravovanú akciu
Škola volá. Bola to netradičná rozlúčka. Namiesto sĺz
sa všade rozliehala hudba,
smiech a súťaživý duch. Deti
si mohli vybojovať sladkosti
za spev, držanie rovnováhy,
presnú trefu, skok do diaľky,
... Pri mnohých stanovištiach
sa zapájali aj rodičia. Nie-

ktorí isto ocenili možnosť
zatancovať si Laura tance.
Zábavné podujatie iste budú
všetci prijemne spomínať.
Touto cestou našim školákom chceme popriať veľa
šťastia a úspešný štart do
školského života. Podujatie
zorganizovali MČ Košice
– Sídlisko KVP a Komisia
kultúry vzdelávania a športu
pri MZ v spolupráci so združením Laura.
>>Skorpikon<<

parkovania), s možnosťou využitia pre všetkých obyvateľov
MČ;
Toto je stručný prehľad niektorých dôležitých bodov programu rokovaní MiZ MČ KE
-Sídlisko KVP. Kompletné materiály a uznesenia sú k nahliadnutiu na sekretariáte MÚ,

aj na internetovej stránke našej MČ www.mckvp.sk. O realizovaní jednotlivých aktivít
v MČ Vás budeme postupne
informovať aj v ďalších vydaniach občasníka „Kvapka“.
Martin Boritáš
zástupca starostu

Finančná komisia pri Miz MČ Košice Sídlisko KVP

INFORMÁCIE
PRE OBČANOV

Finančná komisia pri MiZ
MČ Košice Sídlisko KVP.
Predseda: Ing. Boroš Tibor
Členovia-poslanci:
Ing. Jolana Šuleková, Ing.
Marta Szanyiová, Roman
Adamčík, doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD., Ing.
Ján Bugoš, Alica Cinculová
Ďalšie osoby – neposlanci:
Ing. Roman Matoušek, Juraj
Čiták, Ing. Ján Gebe, Ing.
Jozef Vrábeľ, Ing. Lenka Labancová, Mária Eperješiová
Za MÚ:
Bc. Ľudmila Nogová
Finančná komisia(FK) je kontrolným ale hlavne poradným
orgánom pri miestnom zastupiteľstve na našom sídlisku.
K materiálom, ktoré prerokováva na svojich zasadnutiach, dáva svoje stanovisko
v písomnej podobe na každé
rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Základnú činnosť FK môžeme zhrnúť do nasledovných

činností:
- prerokováva a vyjadruje sa
k návrhu rozpočtu,
- kontroluje čerpanie rozpočtu
vo výdavkovej ako aj naplňanie položiek príjmovej časti,
- pri úpravách rozpočtu tieto
zmeny prerokováva a vyjadruje sa k nim,
- prerokováva a vyjadruje sa
k tvorbe a použitiu rezervného fondu,
- prerokováva a vyjadruje sa
k rekapitulácii miestnych poplatkov, daní z nehnuteľností
a nájomného,
- prerokováva a vyjadruje sa
k záverečnému účtu mestskej
časti,
- prerokováva a vyjadruje sa
k hospodárenie a nakladaniu
s majetkom mestskej časti
- prerokováva a vyjadruje sa
k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej
časti,
- prerokováva a dáva svoje
stanovisko k odpredaju majetku mesta Košice, ktoré je
v správe mestskej časti,
- prerokováva a vyjadruje sa
k čerpaniu prostriedkov z európskych fondov,
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami pri miestnom zastupiteľstve.
Ing. Tibor Boroš,
predseda ﬁnančnej komisie
pri MiZ MČ Košice Sídlisko
KVP
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OZNAM
Miestny úrad MČ
Košice-Sídlisko KVP
dňa 05.05.2008 obdržal
oznámenie SPP - Distribúcia a.s. o zahájení
prác na havarijnom
projekte STL plynovod
- na ulici Bauerova,
Jasuschova, Čordákova,
Klimkovičova.
Na uvedených uliciach
boli na pôvodnom
plynovode namerané úniky
plynu, preto je uvedená
rekonštrukcia v celej trase
nevyhnutná.
odd. VDaŽP

Z listov našich čitateľov
Chcem sa poďakovať za pomoc pri organizovaní prázdnin mojich detí, za zmysluplné naplnenie ich voľného času. Bola som rada, že
sú v prírode, na čerstvom
vzduchu, namiesto pri telke
a počítači. Ďakujem, že naša
mestská časť podporuje takúto aktivitu našej mládeže,
našich animátorov, ktorí sa
chcú a vedia rozdávať deťom.
Odporúčam – po vlastnej skúsenosti – choďte s deťmi na
miesta, kde boli, a hľadajte
s nimi stopy po Terabithii.
Mária K.

Reštaurácia – Kultúrny
dom Myslava pod horou
22, 040 16 Košice príjme
do pracovného pomeru
vyučenú kuchárku.
Pracovná doba od 5.30
do 14.00 v pracovné dni.
Informácií na tel. č.:
0905 657 291,
0905 659 614
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice

OZNÁMENIE

Rada ministrov hospodárstva a ﬁnancií dňa 8. júla 2008 určila
konverzný kurz ako koeﬁcient so 6 platnými číslicami, vo forme

1 EUR = 30,1260 SKK

Poznámka:
Konverzný kurz slúži ako základná hodnota na prepočet slovenskej
koruny na euro. Konverzný kurz sa nesmie zaokrúhľovať. Takto
stanovený konverzný kurz sa musí používať pri prepočítaní všetkých
aktív a pasív a všetkých hodnôt v korunách vždy neskrátený, teda 6ciferný. Reálne sa použije najskôr 1. januára 2009 na prepočet všetkých
hodnôt vedených v korunách na euro. Dovtedy t.j. do 31.12.2008 bude
využívaný iba na účely d u á l n e h o z o b r a z o v a n i a. Iný ako
konverzný kurz nie je možné pri reálnej konverzii slovenskej koruny na
euro použiť!
Pozor:
Slovensko bude až do konca roka 2008 členom mechanizmu výmenných
kurzov ERM II a všetky obchody a reálne konverzie tak budú prebiehať
(ako dnes v trhovom kurze) za bežných podmienok stanovených
obchodnými bankami.

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti
podanej na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko
KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice. Tlačivo na podanie
žiadosti o dotáciu je zverejnené na
www.mckvp.sk.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na tel. č.:
055/789 06 19

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú nasledovne:
v lehote do 31. 10. daného roka na 1. polrok
nasledujúceho roka v lehote do 30. 04. bežného roka na
2. polrok bežného roka.

Dámsky Kadernícky Salón

Trieda KVP 1 (OC BILLA),
040 23 Košice,

DENIS

Kompletný servis kaderníckych služieb zameraný na:
šetrne zaobchádzanie chemických procesov:
bylinkové a prírodné melíry, gumovanie (pranie) vlasov.
Všetky druhy kaderníckych úkonov za rozumne ceny
sú u nás samozrejmosťou.
Predaj vlasovej kozmetiky zn. BES a SUBRINA.
Otvorené:
Objednávky:
PO – PI: 08.00 – 19.00
055/642 44 41
SO: na objednávky

ul. Trieda KVP 1(Miestny Úrad – hlavný vchod)
Máte pocit že nič nestíhate, že zápasíte s časom?
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1
(vo vežiaku) tel: 643 42 83
Kaderníctvo tel.: 0908 658 789, ostatné služby tel.: 0905 115 868
oprava obuvi (aj na počkanie)
výroba kľúčov
kaderníctvo, holičstvo
brúsenie nožov a nožníc
brúsenie korčulí, nožov do mlynčeka
výroba a servis žalúzií
predaj náhradných dielov na žalúzie
výroba menoviek
výmena baterky do hodiniek a skracovanie kovových remienkov
brašnárske práce

Po – 14.00 – 18.00, Ut – 10.00 – 16.00, St – Pi – 10.00 – 18.00

Sadzobník inzercie na rok 2008
Formát:
A4

pri 1. uverejnení: pri viacnásobnom uverejnení:
6.604,- SK
4.184,- SK
219,21 €
138,88 €

A5

3.302,- SK
109,61 €

2.092,- SK
69,44 €

A6

1.649,- SK
54,74 €

1.046,- SK
34,72 €

A7

856,- SK
28,41 €

523,- SK
17,36 €

A4 plnofarebná 25.300,-SK
839,81 €

15.180,- SK
503,88 €

Riadková inzercia
za slovo

10,- SK
0,33 €

10,- SK
0,33 €

konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK

NOVINKA - relaxačno-masážna posteľ
holičstvo
nechtový dizajn
pedikúra
kozmetika
solárium
nastreľovanie náušníc
predaj vlasovej kozmetiky

poskytovanie kompletnej
ambulantnej starostlivosti o zrak
očná ambulancia

tel.: 055/6857287
0903 381 493

Ordinačné hodiny:
Po, Ut: 8.00 - 15.00
MUDr. Rosochová
St, Št: 15.30 - 18.00
MUDr. Moravská

Pia: 8.00 - 15.00
MUDr. Rosochová

Mix market od 49 Sk
Bižutéria Ozdoby do vlasov Príčesky
Dekoratívna kozmet. Parfémy. Sviečky
Domáce potreby Keramika Sklo Kvety
Dekoračné predmety Obrazy a iné...

Po - Pia: 10.00-17.00
Sobota: 9.00-12.00
Trieda KVP 4,OC Príma na prízemí
Pri nákupe nad 300sk náušnice z Bižu
Kontakt: 0918 690177

Oznam pre občanov
Od septembra 2008 sa zvýšili
1. dávky v hmotnej núdzi
pre osamelo žijúceho občana
dvojica bez detí
osamelému rodičovi s jedným až štyrmi deťmi
osamelému rodičovi s piatimi a viac deťmi
dvojici s jedným až štyrmi deťmi
dvojici s piatimi a viac deťmi

z 1 680 Sk (55,77€)
z 2 910 Sk (96,59€)
z 2 800 Sk (92,94€)
zo 4 100 Sk (136,10€)
zo 4 000 Sk (132,78€)
z 5 360 Sk (177,92€)

na 1 760 Sk (58,42€)
na 3 060 Sk (101,57€)
na 3 300 Sk (109,54€)
na 4 800 Sk (159,33€)
na 4 520 Sk (150,04€)
na 6 060 Sk (201,16€)

2. príplatky k dávke v hmotnej núdzi
zvýšenie dávky pre tehotné ženy
príplatok pre rodičov starajúcich sa o dieťa do jedného roka
z 370 Sk (12,28€)
na 390 Sk (12,95€)
Nárok na príplatky
príplatok tehotnej žene patrí od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak ho dokáže tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje poradňu u lekára
príplatok dostane aj rodič dieťaťa do jedného roku, ak sa preukáže potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje
na preventívnych prehliadkach (dávka patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku)
príspevok na bývanie
pre samostatne posudzovanú osobu sa zvýši
pre spoločne posudzované osoby sa zvýši

3. Rodičovský príspevok
zo súčasných 4 560 Sk (151,36€)

z 1 490 Sk (49,46€)
z 2 350 Sk (78,01€)

na 1 570 Sk (52,11€)
na 2 510 Sk (83,32€)

na 4 780 Sk (158,67€)
referát sociálny
Zdroj: Pravda, 28. 08. 2008

Bližsšie informácie na www.employment.gov.sk

Psychorehabilitácia a rodinná sociálna terapia Zľavy ŽSR pre žiakov, študentov

Psychorehabilitácia a rodinná sociálna terapia – pod
týmto názvom bol realizovaný
projekt Združenia príbuzných
a priateľov, Radosť a sociálnych služieb Rehabilitáčného
strediska pre ľudí s duševnými
poruchami (RHS), Radosť na
Bauerovej ulici 1( ﬁnancované Košickým samosprávnym
krajom).
Tento projekt sa mohol zrealizovať aj vďaka ﬁnančnej podpore Ligy za duševné zdravie,
konkrétne z výťažku zbierky
Nezábudka. Teda aj vďaka vám,
ktorí ste sa spomínanej zbierky
aktívne zúčastnili. Uskutočnil
sa v prekrásnom prostredí Štrbského plesa v období od 27.
do 29. júna 2008. Zámerom
psychorehabilitačného pobytu
nebola len práca s klientmi, ale
aj s ich rodinnými príslušníkmi. Tento projekt nebol našou
prvou aktivitou. Naše pilotné
programy sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí. Základné
poslanie strediska t.j. integrácia a rehabilitácia psychicky
hendikepovaných, realizujeme
už 10 rokov.
Najprirodzenejším ľudským
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životným prostredím je rodina.
Udržať harmóniu je náročné aj
za bežných podmienok. S príchodom duševnej choroby sa
objavuje neznámy a ťažko pochopiteľný človek. V zbytku
rodiny to vyvolá emocionálny
chaos – najprv treba zvládnuť
pocit stigmatizácie a odsúdenia
zo strany okolia. Preto je veľmi
dôležité aby rodina a najbližšie
okolie chorého stála pri ňom
a dokázala mu podať potrebnú
pomocnú ruku. Napriek hendikepu v rodine by sme sa mali snažiť o zachovanie pokoja
a kvality života.
Tri dni, ktoré sme spoločne
strávili prechádzkami, komunikačnými sedeniami, prednáškami, či kvízmi a súťažami vo
voľnom čase prospeli všetkým
účastníkom nielen na tele, ale aj
na duši.
Na záver nám dovoľte poďakovať pánovi starostovi MČ
KVP Danielovi Rusnákovi za
pomoc a podporu našej činnosti.
„Niet telesného zdravia,
bez zdravia duševného.“
Mgr. Drahoslava Kleinová
RHS Radosť

a traťové predplatné lístky

Žiaci a študenti do 26 rokov max. však do ukončenia
2. stupňa vysokoškolského
vzdelania
− zľava 50% na žiacke jednorázové cestovné lístky
bez ohľadu na miesto bydliska a sídlo školy
− zľava 60% na žiacke časové lístky z miesta bydliska
do školy a späť v 2. triede
− zľava 60% na dve trate majú študenti a žiaci, ktorí dochádzajú do školy denne a
zároveň majú aj predplatný
cestovný lístok
JUNIOR RAILPLUS
EURO < 26
− zľava 40% na vnútroštátne

vlaky ZSSK v 2. vozňovej
triede
− zľava 50% na jednorázové

cestovné lístky na cestovanie vo Vysokých Tatrách
− zľava 50% na cestovanie
Trenčianskou elektrickou
železnicou
− zľava 50% z ceny jednosmerného batožinového
lístka
Traťové predplatné lístky
− zľava je tým vyššia, čím

viac sa na predplatný lístok
cestuje

Bližšie informácie na:
www.slovakrail.sk
resp. na tel. č.:
18 188
Zdroj: Pravda, 28.08.2008
odd. VDaŽP

Odvážne školáčky na skusoch v Anglicku
takmer deväťhodinovej ceste
z Košíc cez Londýn a Stonehenge až do malého mestečka
neďaleko Exeteru ich milo
privítali hostiteľské rodiny
a deti z partnerskej školy,
s ktorými strávili niekoľko
dní v spoločných laviciach
a mohli tak zažiť vyučovanie
aj kopec mimoškolských ak-

tivít so svojimi rovesníkmi,
ktorých dovtedy poznali len
z fotograﬁí a e-mailov. Okrem
školských povinností prežili
spoločné popoludnie na pobreží Atlantického oceánu a
navštívili prekrásne prístavné mesto Plymouth. Nemenej zaujímavou skúsenosťou
pre deti - ako návštevníkov

z mesta - bol pobyt na tradičnej anglickej rodinnej farme.
Dievčatá výborne zvládli angličtinu aj adaptáciu na nové
prostredie v hostiteľských
rodinách aj v škole. Našli si
nových priateľov a už teraz sa
tešia na ich septembrovú návštevu v Košiciach.
Mgr. Eva Bednáriková

Stan na KVP
V rámci bilaterálneho
školského projektu v rámci
súťaže Global Gateway s ﬁnančnou podporou British
Council Slovakia si v júni štyri
šikovné školáčky Viki, Chloe,
Soﬁa a Katka z 1. a 2. ročníka Súkromnej základnej školy
na Starozagorskej 8 v Košiciach mohli vyskúšať svoje
jazykové zručnosti priamo vo
Veľkej Británii v partnerskej
Pyworthy Primary School. Po

Takýto bol pracovný názov akcie, ktorú po prvýkrát
v dňoch 21.7.-26.7.2008 zorganizovalo na území Sídliska
KVP Občianske združenie Priateľ v spolupráci s Koinoniou
Ján Krstiteľ.
OZ Priateľ je mládežnícka organizácia, ktorá vznikla
v roku 2005. Od začiatkov
je našou prioritou oslovovať mladých ľudí, prichádzať
za nimi na miesta, kde žijú a
ponúknuť im spoločenstvo,
zmysluplné trávenie voľného
času. Za tri roky fungovania
už máme rozvinutú pravidelnú činnosť po celom území
Východného Slovenska, aj keď
prioritou pre nás zostávajú
Košičania.
Už niekoľko rokov bolo naším snom zorganizovať takúto
tzv. mobilnú nízkoprahovú
jednotku a aj tak sa pokúsiť
osloviť mladých ľudí.
A prečo KVP? Lebo tu
pôsobí dekan o. Peter Novák, ktorý s akciou súhlasil,

v našom zámere nám vyšla
v ústrety aj MČ Košice KVP.
Okrem toho veľa dobrovoľníkov z nášho združenia žije práve na tomto sídlisku.
Cieľom celej akcie bolo
osloviť mladého človeka, ča-

ťania ponúkli Ježiša Krista,
ktorý má moc oslobodiť od
týchto závislosti.
Sme radi, že napriek nepriaznivému počasiu sa nám
podarilo naplniť hlavný cieľ
akcie - osloviť a zachytiť mla-

stokrát pod vplyvom alkoholu
a drog, pokúsiť sa podať mu
pomocnú ruku, porozprávať
sa s ním a pozvať ho na večerný program, ktorý pozostával
z koncertu alebo z pozerania
ﬁlmu. Namiesto toho, čím mladí dnes holdujú, sme ako kres-

dých ľudí, ponúknuť im alternatívu zmysluplného trávenia
voľného času. Vďaka rozvinutej spolupráci so samosprávou radi takúto akciu zorganizujeme aj o rok.
Viac o našich pravidelných
aktivitách na www.priatel.sk.

MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP organizuje

súťaž o najkrajšiu ikebanu a najchutnejšie vianočné pečivo
pod záštitou Ing. Ivety Kijevskej, prednostky MÚ

17. decembra 2008 o 16.00 hod.

Vás pozývame na predvianočnú výstavu pod názvom

„Čaro Vianoc“
v klubovom zariadení MČ, Cottbuská 36 /1.posch., Košice

/bývalé priestory Slovenskej sporiteľne /.
Ak máte záujem ukázať ako viete vykúzliť čaro Vianoc ikebanou a vianočným pečivom,
príďte sa s nami o to podeliť a vyhrajte zaujímavé ceny.
Návratku zašlite poštou, alebo prineste osobne na adresu:
MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice, číslo dverí 10/1.posch. /referát kultúry/
do 8.decembra 2008

Návratka
Meno a priezvisko........................................................................ Adresa / tel. kontakt ....................................................................
Ikebana ..................................................áno / nie ...................... Vianočné pečivo ....................................áno / nie ........................
Informácie na tel. č.: 055/789 06 19
7

Turnaj o Putovný pohár starostu
MČ Košice-Sídlisko KVP v minifutbale mužov
Dňa 21.06.2008 sa uskutočnil XV. ročník turnaja
v minifutbale mužov o Putovný pohár Starostu MČ
Košice - Sídlisko KVP.
O tohtoročné prvenstvo
bojovalo osem mužstiev:
EXPOTECH, VIKTORIA,
KVP STREET GROUP, IZOLA, HAMER, HATTATITLA CHIPS, ALCOMPLET,
FPC ELITA.� Na
���������������
regulárnosť
dohliadali rozhodcovia Ján
Palfi a Vlasto Guspan. Boli
sme milo prekvapení, že sa
prihlásili nové družstvá, a že
máme toľko športovcov na
našom sídlisku, ktorí majú
vážny záujem o minifutbal.

Výsledky turnaja:
I. miesto – Viktoria
II. miesto – Alcomplet
III. miesto – Hamer
IV. miesto – Izola
Najlepší brankár:
Roman Trudňák
Najlepší strelec:
Tomáš Toth
Najlepší hráč:
Mojmír Večera
Spoločne strávený športový deň ukázal, že snaha nášho
starostu MČ Košice - Sídlisko
KVP nevyšla na zmar. Fanúšikovia a hráči boli veľmi spokojní. Preto sa už teraz tešíme
na ďalší ročník, ktorý sa stal
tradíciou na našom sídlisku.
            referát kultúry

(Na obrázku víťaz tohoročného Putovného pohára starostu Mestskej Časti Košice - Sídlisko KVP, družstvo VIKTORIA)

Most do krajiny Terabithia
Mostom do krajiny snov,
mostom do krajiny zázrakov,
je tvoje srdce – vieš,
tak ho maj pripravené a počúvaj,
maj oči otvorené a pozeraj sa tiež.

(Veselé činnosti počas prázdnin)

Touto pesničkou sa začínalo každé táborové ráno. Deti už
od pol desiatej boli netrpezlivo nastúpené pri fontáne a počet
sa stále zvyšoval. Animátori mali čo robiť, aby ich zrátali.
Prímestský tábor sa začal 25.8.2008 výletom do prírody.
Každý deň sa niesol v myšlienke filmu. Jess a Leslie –
hlavné postavy – sprevádzali deti Terabithiou a predstavovali
im vlastnosti správneho Terabithiánskeho obrancu. „Bojovník
by mal byť vytrvalý, odvážny, zodpovedný, vynaliezavý
a priateľský.“ Každý deň bola možnosť dosiahnuť jednu
z týchto vlastností.
Vytrvalosť získavali na pretekoch, oblievačke a namáhavom
Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, http://www.mckvp.sk
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výstupe k Domčeku na strome. K domčeku sa dalo dostať
len cez kúzelný povraz, cez ktorý sa deti prehupli do krajiny
fantázie. Niektoré nie len raz.
Odvážny bojovník sa musí zbaviť svojho strachu. My sme
to zvládli. Najprv sme si nakreslili čoho sa najviac bojíme
a potom sme to spálili. Strach sa prekonával aj na stanovištiach:
výška, hmyz, tunel odvahy, ochutnávky, tma ...
Bojovník nesmie nikdy nič stratiť. Ale ak niečo stratí tak to
potom musí hľadať až kým to nenájde. Jess stratil otcovi kľúče
od všetkého čo mali. My sme sa mu snažili pomôcť pohľadať
celý zväzok a obnoviť tak otcovu dôveru.
Svoju fantáziu sme preukázali pri tvorení vlastných
vynálezov z papiera, voskoviek, vlny, ... každý si prišiel na
svoje.
V posledný deň mal každý svojho nerozlučného priateľa.
Ruky mali zviazané a navzájom si pomáhali. Počas cesty
lesom mal jeden z dvojice zaviazané oči a druhý ho viedol.
Neskôr si to vymenili. Najväčšiu radosť malil deti keď viedli
„slepých“ animátorov.
Vrcholom celého tábora bol prechod už hotovým
bezpečným mostom do krajiny Terabithia ktorý sme si sami
postavili. Toto úžasné dobrodružstvo podporili: farnosti
Božieho milosrdenstva, MČ Košice – Sídlisko KVP a Komisii
kultúry vzdelávania a športu pri MZ .
>>Skorpikon<<

(Holandský futbal)
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