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Otvorenie dokončeného Centra DORKA

(Pokračovanie na 3. strane)
Košický arcibiskup – met-

ropolita Mons. Alojz Tkáč po-
žehnal 18. decembra dokonče-
nému Centru Dorka pre obno-
vu rodiny, ktoré sídli na našom 
sídlisku v priestoroch bývalej 
materskej školy na Hemerko-
vej ulici. Dokončené priestory 
centra slávnostne otvoril ria-
diteľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Košiciach Ing. 
Juraj Briškár, predseda Správ-
nej rady Dorka, n.o. RNDr. 
Jozef Ondáš, PhD., MBA a 
predseda Spoločnosti priate-

Pre obnovu rodiny v Košiciach

ľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar Prof. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD.

Tento spoločný projekt 
výstavby Nadácie DeDo a 
Spoločnosti Úsmev ako dar 
započatý v máji 2006 podpo-
rilo dokopy viac ako 300 spo-
ločností finančným alebo ma-
teriálnym darom, často krát 
odbornou službou, smerovali 
do neho výťažky viacerých 
verejných zbierok, najmä z 
farností košickej arcidiecézy 
a farností košickej eparchcie 

sv. Cyrila a Metóda. Samotná 
výstavba sa podarila aj vďa-
ka stovkám dobrovoľníkov z 
oboch zriaďovateľských orga-
nizácií a zamestnancom mno-
hých firiem počas firemných 
dobrovoľníckych dní, ako sú 
napríklad DHL Slovensko ale-
bo Východoslovenská energe-
tika, a.s. Celková investícia do 
prenajatej mestskej budovy 
presiahla 1 mil. 35 tis. EUR. 

Jarné prázdniny sú už v cie-
li, tak ako aj Willy Fog. Porazil 
lorda Sullivena v stávke o pre-
cestovaní sveta za 80 resp. 5 dní. 
Podarilo sa mu to vďaka piatim 
kmeňom z KVP. Ainuovaia, Abo-
rigenci, Apači, Masajovia a Kelti 
putovali po celom svete, aby zís-
kali dôkazy o návštevách všetkých 
kontinentov. 

Počas jarných prázdnin sa 
konal prímestský tábor a deti 
v ňom putovali a rozvíjali svoju 
osobnosť cez africkú srdečnosť, 
európsku otvorenosť, americkú 
odvahu, austrálsko-antarktídsku 
vytrvalosť a ázijskú spoluprácu. 
Vďaka Združeniu Laura a Mest-
skej časti KVP mohli zažiť počas 

jarných prázdnin slalom na klzis-
ku, maskovanie sa (karneval), za-
kladanie ohňa na snehu, stávko-
vanie v kasíne, prijatie indiánmi 
do kmeňa, africké tvorivé dielne 
(výrobky z hliny a karnevalové 
masky) a mnoho ďalšieho. Tak-
mer ako počas každých prázdnin, 
aj tento rok sme mali popolcovú 
stredu počas tábora. Zriekali sme 
sa teda sladkostí v prospech detí 
z Luníka IX. a z centra Dorka. 

Príbeh jarného prímestské-
ho tábora sa točil okolo Willyho 
Foga, ktorý sa spolu so sluhom 
Jeannom stavil s lordom Sulliva-
nom, že precestujú celý svet za 5 
dní. Lord Sullivan si žiadal ako 

 Prvá časť centra Dorka 
bola uvedená do prevádzky 
už v novembri roku 2007 a od 
počiatku fungovania centrum 
poskytlo zázemie a odbornú 
pomoc už 22 mnohopočetným 
rodinám v zložitej životnej si-
tuácii, 37 mladým dospelým 
po ukončení ústavnej starost-
livosti a 49 detí bolo prijatých 
do krízového strediska pre 

Cesta okolo sveta 
za 5 dní 

(Pokračovanie na 4. strane)
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Turnaj žiakov základných škôl 
„O pohár starostu MČ Košice-Sídlisko KVP“

ŠPORTOVÁ  ZIMA   NA  KVP - čku

Bolo vidieť čoraz väčší 
záujem o florbal...

Na turnaji „O pohár zá-
stupcu starostu vo fl orbale“ 
žiakov základných škôl, ktorý 
sa konal 3. – 4. februára na ZŠ 
Starozagorská 8 bolo vidieť, 
že tento šport patrí k najrých-
lejšie rozvíjajúcim sa športom 
posledných rokov. Vyše 100 
žiakov sa zapojilo do bojov 
o poháre zástupcu starostu 
Martina Boritáša a ich radosť 
z hry bola viditeľná.

Prvý deň turnaja patril 
exhibičnému zápasu dievčat 
zo ZŠ Starozagorská a zápa-
som medzi žiakmi 5. – 6. roč-
níka základných škôl na na-
šom sídlisku. Prvé tri miesta si 
rozdelili školy (v poradí) ZŠ  
Starozagorská 8, ZŠ Janigova 
2 a ZŠ Drábova 3. Druhý deň 
si zahrali žiaci 7. – 8. ročníka 
a prvé miesto patrilo žiakom 

Už je to viac ako rok čo 
sa na „našej“ Mobilnej ľa-
dovej ploche v Drocárovom 
parku spustila prevádzka. Na 
radosť nás všetkých sa teší čo-
raz väčšej obľube, a to nie len 
u korčuliarov, ale aj u hoke-
jistov. Tento prejavený záujem 
bol impulzom pre usporiada-
nie turnaja „O pohár MČ Košice 
– Sídlisko KVP v hokeji“. Svo-
je umenie ukázalo viac ako 50 

Posledné dni na základ-
ných školách sídliska KVP 
pred zimnými prázdninami 
spestril žiakom a žiačkam 
turnaj „O pohár starostu MČ 

Košice – Sídlisko KVP“ v há-
dzanej chlapcov a basketbale 
dievčat. Turnaj sa konal 17. 
a 18. decembra na Základnej 
škole Starozagorská a zúčast-
nilo sa ho viac ako 80 žiakov 
zo všetkých základných škôl 
na sídlisku.

Turnaj v basketbale diev-
čat vyhrali žiačky ZŠ na ulici 
Jána Pavla II. pod vedením 
pani učiteľky Mgr. Hricovej. 
Druhé miesto patrilo ZŠ Sta-
rozagorská a tretie ZŠ Jani-
gova. 

Turnaj v hádzanej chlap-
cov poznal svojho víťaza 
o deň neskôr. Pohár staros-
tu vyhrali žiaci ZŠ Janigova 
pod vedením pani učiteľky 
PaedDr. Zuzany Zibrinyiovej. 
Druhé miesto získala opäť ZŠ 

Starozagorská a tretie ZŠ sv. 
Košických mučeníkov na Čor-
dákovej ulici. 

Za spoluprácu pri orga-
nizácii ďakujeme Mgr. Ľubo-

mírovi Mozolovi (ZŠ Staroza-
gorská) a rozhodcom Mariane 
Solárikovej a Vladimírovi 
Karnayovi.    

Mgr. Ivana Hužičková-referát KVaŠ

ZŠ sv. Košických mučeníkov 
na Čordákovej ulici, druhé ZŠ 
Drábova 3 a tretie ZŠ Staroza-
gorská 8. 

Naša vďaka opäť patrí 
učiteľovi ZŠ Starozagorská  
Mgr. Ľubomírovi Mozolovi 
a rozhodcovi Mgr. Marekovi 
Hotovčinovi. 

Prvý ročník turnaja 
v hokeji znepríjem-
ňoval hustý sneh

(Pokračovanie na 6. strane)

Ceny víťazom odovzdal zástupca starostu Martin Boritáš.
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Otvorenie dokon-
čeného centra 

DORKA

Bolo vidieť čoraz väčší 
záujem o florbal...

(Dokončenie z 1. strany)

Referát sociálny

Košický arcibiskup – met-
ropolita Mons. Alojz Tkáč po-
žehnal 18. decembra dokonče-
nému Centru Dorka pre obno-
vu rodiny, ktoré sídli na našom 
sídlisku v priestoroch bývalej 
materskej školy na Hemerko-
vej ulici. Dokončené priestory 
centra slávnostne otvoril ria-
diteľ Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Košiciach Ing. 
Juraj Briškár, predseda Správ-
nej rady Dorka, n.o. RNDr. 
Jozef Ondáš, PhD., MBA a 
predseda Spoločnosti priate-
ľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar Prof. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD.

Tento spoločný projekt 
výstavby Nadácie DeDo a 
Spoločnosti Úsmev ako dar 
započatý v máji 2006 podpo-
rilo dokopy viac ako 300 spo-
ločností fi nančným alebo ma-
teriálnym darom, často krát 
odbornou službou, smerovali 
do neho výťažky viacerých 
verejných zbierok, najmä z 
farností košickej arcidiecézy 
a farností košickej eparchcie 
sv. Cyrila a Metóda. Samotná 
výstavba sa podarila aj vďa-
ka stovkám dobrovoľníkov z 
oboch zriaďovateľských orga-
nizácií a zamestnancom mno-
hých fi riem počas fi remných 
dobrovoľníckych dní, ako sú 
napríklad DHL Slovensko ale-
bo Východoslovenská energe-
tika, a.s. Celková investícia do 
prenajatej mestskej budovy 
presiahla 1 mil. 35 tis. EUR. 

 Prvá časť centra Dorka 
bola uvedená do prevádzky 
už v novembri roku 2007 a od 
počiatku fungovania centrum 
poskytlo zázemie a odbornú 
pomoc už 22 mnohopočetným 
rodinám v zložitej životnej si-
tuácii, 37 mladým dospelým 

Plány činností klubov dôchodcov na rok 2010
V januári  seniori navštevujúci Senior klub na KVP a KKD sv. Jozefa na KVP zhodnotili uplynulý rok a schválili program podujatí na rok 2010:

     Senior klub na KVP     Klub kresťanských dôchodcov 
    sv. Jozefa na KVP

Január

Február

Marec

Apríl

 Máj

Jún

 
Júl

August

September

Október

November

December

privítanie Nového roka
posedenie pri káve a spoločenských hrách 
Výročná členská schôdza
návšteva chorých a osamelých
Fašiangová zábava
návšteva kultúrneho podujatia
oslava  menín členov klubu
posedenie pri káve a spoločenských hrách 
oslava MDŽ s kultúrnym  programom
výstava ručných  prác členov klubu
zájazd Leluchov   
Veľkonočná zábava - batôžková
zájazd Kisvárda - kúpanie 
oslava  menín členov klubu
 posedenie pri káve a spoločenských hrách
Deň matiek s kultúrnym programom
opekanie na  Bankove
zájazd Mezőkövezsd
posedenie pri guláši Čičky
Návšteva ZOO
Deň otcov s kultúrnym program
zájazd Hajdúszoboszló - kúpanie 
 
zájazd Tiszaújváros – kúpanie 
zájazd Sárospatak
Anna-bál 
oslava  menín členov klubu
opekanie na Bankove
zájazd Sárospatak
zájazd Kisvárda
posedenie pri káve a spoločenských hrách
posedenie pri káve 
guláš Čičky 
zájazd Vysoké Tatry – Štrbské pleso
Mária-bál
guláš Čičky 
posedenie pri káve a spoločenských hrách
mesiac úcty k starším s kultúrnym programom
zájazd Poľsko - Nowy Targ
oslava  menín členov klubu
zájazd Debrecen - kúpanie
súťažné popoludnie s čitateľmi z KMK
Katarínsko-Ondrejovská zábava 
návšteva chorých  a osamelých
„Mikuláš“ s kultúrnym programom
posedenie pri káve a spoločenských hrách
rozlúčka so starým rokom- Silvestrovská zábava  

privítanie Nového roka, oslava sviatku Troch  kráľov, Krst Pána Ježiša 
Výročná členská schôdza
Fašiangové posedenie
Hromnice,  pomazanie chorých
Valentínske posedenie
Popolcová streda – vstup do pôstu
oslava menín a narodenín
Krížová cesta
Zájazd do Poľska - Krosno
oslava sviatku sv. Jozefa - patróna klubu
program k sviatku Zvestovanie Pána       
Význam Veľkej noci – výstava kraslíc a ručných  prác -ľudové  zvyky
oslava sviatku božieho milosrdenstva
maškarný bál, oslava menín a narodenín
Mesiac úcty k Panne Márii  
výlet na Bankov - opekanie  
Deň matiek a otcov
slávenie Najsvätejšej trojice 
slávenie Božieho tela
zájazd Smižany, Levoča
posedenie pri guláši
zájazd Jasov, sviatok sv. Petra a Pavla spojený s oslavou 
menín a narodenín členov klubu
oslava sviatku sv. Cyrila a Metóda
Karmelská panna Mária, zber liečivých rastlín
zájazd do Sárospataku
Anna bál - oslava narodenín a menín členov klubu
Premenenie Pána, posedenie pri káve
Nanebovzatie Panny Márie – zájazd Lutina okolie
sviatok Panny Márie kráľovnej, oslava narodenín a menín
zájazd Maďarsko Sóstó
výlet Bankov - opekanie
program pri príležitosti sviatku narodenia a mena Panny Márie
povýšenie kríža Akadémia pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie
zájazd Níregyháza trh a kúpalisko 
Anjeli a archanjeli, oslava menín a narodenín členov klubu
Posedenie pri guláši
Mesiac Ružencovej Panny Márie, spomienka na  sv. Faustínu Kovalskú
Mesiac úcty k starším
oslava menín a narodenín členov klubu
sviatok Všetkých svätých - Spomienka na zosnulých
Obetovanie panny Márie 
oslava menín a narodenín členov klubu, sviatok Krista Kráľa
príprava na advent – vitie adventných vencov
sviatok sv. Mikuláša
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
príprava na Vianoce  - predvianočné posedenie zvyky
Silvestrovské posedenie



Sadzobník inzercie na rok 2010
Reklama-formát Jedno uverejnenie Viacnásobné uverejnenie

A4 219,21€ 138,88€
A5 109,61€ 69,44€
A6 54,74€ 34,72€
A7 28,41€ 17,36€
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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

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

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 

Plán vydania občasníka 
KVaPka na rok 2010

2/2010 - uzávierka - 05.05.10 distribúcia - 27.05 - 28.05.10
(štvrtok - piatok)

3/2010 - uzávierka - 02.09.10 distribúcia - 23.09 - 24.09.10
(štvrtok - piatok)

4/2010 - uzávierka - 24.11.10 distribúcia - 16.12 - 17.12.10
(štvrtok - piatok)

1/2010 - uzávierka - 17.02.10 distribúcia - 11.03 - 12.03.10
(štvrtok - piatok)

Kurz orientálnych tancov
Dvojdňový kurz pre začiatočníčky

termín kurzu:   28.3.2010 - od 14.00 - 18.00 hod.
                        29.3.2010 - od 17.00 - 21.00 hod.

Po absolvovaní víkendového kurzu, ktorý je podmienkou, 
otvárame 10-týždňové kurzy pre pokročilé

Pokročilé Stupeň 1: každý pondelok o 17.00 hod.
Je určený pre ženy, ktoré už absolvovali víkendový kurz pre začiatočníčky
Pokročilé Stupeň 2: každý pondelok o 18.20 hod.
Je určený pre ženy, ktoré tancujú orientálne tance pravidelne min. 1 rok

Latino-orient (Zumba)
Latino-orient je určený pre všetkých, ktorí obľubujú latino a orient rytmy: merengue, 
salsa, samba, cumbia, reggaeton, cha-cha, bellydance Každý tancuje sám individu-

álne – bez tanečnej partnerky/partnera - a zároveň v skupine.
Tancujeme každú stredu o 17.00 hod..

Kontakt: 0948 757 113, lucia.kordova�c�ntru�.�k�c�ntru�.�kc�ntru�.�k
Platba: osobne 24.3.2010 JERAN, Bauerova 1 (budova bývalej MŠ)

– Sídlisko KVP v hokeji“. Svoje umenie ukázalo viac ako 50 
amatérskych hokejistov, ktorí vytvorili šesť družstiev: Veteráni, 
HC Aligátors, Astória, Sólisti, Marťania HC KVP Avalanche.

Aj napriek zlému počasiu sa podarilo odohrať všetky na-
plánované zápasy, aj keď s upraveným časovým harmonogra-
mom. V súboji o tretie miesto sa nakoniec streli družstvá Astória 
a Sólisti, kde za dlhší koniec ťahalo prvé z uvedených družstiev. 
O celkové víťazstvo a tým aj o „Pohár MČ Košice – Sídlisko 
KVP v hokeji“ sa pobili družstvá HC KVP Avalanche a HC Ali-
gátors z Myslavy. V tomto súboji malo na ihrisku prevahu druž-
stvo z Myslavy, no bojovnosť sa nedala uprieť ani družstvu HC 
KVP Avalanche, ktoré tak skončilo na celkovom druhom mieste. 
Najlepším strelcom sa stal hráč Astórie Radoslav Petrigál. 

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a veríme, že sa o rok 
stretneme pri rovnakej príležitosti a v lepšom počasí než tomu 
bolo počas tohto prvého ročníka. Veľké ďakujem patrí spoluor-
ganizátorom Mariánovi Tóhtovi, Petrovi Vaľkovi a rozhodcovi 
Milošovi Bobišovi.

Mgr. Ivana Hužičková
Referát KVaŠ 

(Dokončenie z 2. strany)

Prvý ročník turnaja v hokeji 
znepríjemňoval hustý sneh

Mestská časť Košice 
– Sídlisko KVP 

ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory:

Kanc�lár�ky pri��tor 
v budov� MÚ 

o vý��r� 36 �2,

Kanc�lár�ky pri��tor 
v budov� MÚ 

o vý��r� 38,5 �2, 
Bližšie informácie MÚ MČ 

Košice – Sídlisko KVP, 
JUDr. Váradyová, odd. 

Správy majetku, tel. č.: 055/789 06 30
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Zneškodnenie odpadu
Miestny úrad –Sídlisko KVP oznamuje občanom, že zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu 
/KO/, separovaného zberu /SZ/ a nebezpečného odpadu /NO/ 
zabezpečuje v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP firma KOSIT 
a.s.. Termíny odvozu sú nasledovné:

Harmonogram odvozu -komunálny odpad
3x za týždeň (utorok, štvrtok, sobota)

POZOR!
V zmysle VZN mesta Košice č.99 o nakladaní s komunálny-

mi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Košice  sa zakazuje : 
- vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené 
zložky z odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vri-
ec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi
- znečisťovať určené stanovištia a ich okolie
- ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových 
vriec  tlejúci alebo žeravý odpad
- ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene 
vytriedený  odpad z domácností s obsahom škodlivín na stano-
vištiach vyhradených na bežný komunálny odpad v mieste ich 
vzniku.

Odvoz tohto odpadu si zabezpečujú občania sami a to na 
zberné dvory, ktoré sú zriadené na uliciach:

Harmonogram odvozu -separovaný zber 

Plast - 1x 
týždenne

Sklo - 2x 
mesačne

Pri bitúnku 11, Košice Jesenského 4, Košice

Popradská ulica, Košice

Prevádzkový čas na všetkých zberných dvoroch :

Telefón firma Kosit
ústredňa : 055/7270711
dispečing : 055/7270716

Zimný režim (1.10. - 31. 3.) Letný režim (1.4. - 30. 9.)

Pondelok – Piatok
9.00-17.00 hod.

Sobota
9.00-15.00 hod.

Pondelok – Sobota
7.00-18.00 hod.

Obedňajšia prestávka stále 
12.30-13.00 hod.

Servis pre občanov, konzultácie a informácie o odpade získajú 
občania na magistráte  (MMK): Kancelária prvého kontaktu 
– priame informácie a služby občanom na prízemnom podlaží 
budovy Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, telefón: 
055/641 92 31, fax : 055/641 92 31, e-mail: kontakt@kosice.sk      

Pondelok, Utorok, Štvrtok:
8.00 – 15.30 hod.

  Streda: 8.00 – 18.00 hod.
 Piatok : 8.00 – 14.30 hod.

Bližšie informácie Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, 
Odd.VDaŽP, telefón: 055/78910,7890611

Taktiež Magistrát mesta Košice oznamuje, že miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí 
poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá:
-  má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
-  je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 
území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evi-
dovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Každý občan, t.j. poplatník je povinný v lehote do 30 dní 
oznámiť mestu Košice skutočnosti o vzniku poplatku, zmene 
alebo zániku na tlačive s názvom „Ohlásenie vzniku, zmeny a 
zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady“, a to pre fyzické osoby. 

Tlačivo je potrebné vypísať aj pri narodení dieťaťa, pri zme-
ne počtu členov domácnosti, pri úmrtí člena domácnosti, pri 
uplatňovaní úľav v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 
100 (Nariadenie o poplatku za komunálne odpady...) a nájdete 
ho na stránke mesta Košice www.kosice.sk, v sekcii občan, prí-
padne priamo na Magistráte mesta Košice na prízemí v kancelá-
rii prvého kontaktu, okienko č.2. 

Bližšie informácie na tel. č.: 055/641 91 69, 641 91 54 alebo 
na linkách uvedených v platobnom výmere.

Skrátené telefónne číslo 159 bolo do konca roku 2009 zaradené do skupiny tzv. 
tiesňových čísel. Od nového roka 2010 bolo však spoločné číslo mestských polícií 159 
vyňaté z tejto skupiny a občania si od januára za telefonovanie na toto číslo zaplatia 
0,75 eura za minútu hovoru, čo je bežná tarifa volania na skrátené čísla.  

Oznamy občanom

Za volanie na mestskú políciu sa platí
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Čo nám zima zanechala...

CELOROČNÉ  UPRATOVANIE
Mesto Košice a fi rma Kosit a.s. pristúpili aj tento rok na systém upratovania, ktorý je založený na celoročnom rovnomernom 

a pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov /VKK/ na nadrozmerný odpad. Pre občanov MČ KVP 
v roku 2010 bude k dispozícii 6 ks VKK.

Harmonogram umiestnenia VKK  v MČ Košice - Sídlisko KVP :
11. - 12. týždeň /19.3. - 26.3./ - Wuppertálska 53, Hemerkova 18, Čordákova 14, Wurmova 11, Tr.KVP, Moskovská tr.
16. - 17. týždeň/23.4. - 30.4./ - Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22, Dénešova 25, Tr.KVP, Moskovská tr.
20. - 21. týždeň/21.5. - 28.5./ - Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Strierova 9, Tr.KVP, Moskovská tr.
24. - 25. týždeň/18.6. - 25.6./ - Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17, Drábova 10, Tr.KVP, Moskovská tr.
28. - 29. týždeň/16.7. - 23.7./ - Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19, Tr.KVP, ul. Jána Pavla II. 
32. - 33. týždeň/13.8. - 20.8./ - Titogradská 17, Húskova 61, Jasuschova 2, Dénešova 57, Tr.KVP, Moskovská tr.
36. - 37. týždeň/10.9. - 17.9./ - Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Strierova 21, Tr.KVP, Moskovská tr.
40. - 41. týždeň/8.10. - 15.10./ - Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova 18, Drábova 18, Tr.KVP, ul. Jána Pavla II.
44. - 45. týždeň/5.11. - 12.11./ - Bauerova 3, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Tr.KVP, Moskovská tr.
48. - 49. týždeň/3.12. - 10.12./ - Čordákova  1, Cottbuská 1, Dénešova 69, Zombova 29, Tr.KVP, Moskovská tr.

Deň dodania VKK bude v kalendárnom týždni v piatok 
a jeho stiahnutie v nasledujúci týždeň taktiež v piatok.

Jarné prázdniny sú už v cie-
li, tak ako aj Willy Fog. Porazil 
lorda Sullivena v stávke o pre-
cestovaní sveta za 80 resp. 5 dní. 
Podarilo sa mu to vďaka piatim 
kmeňom z KVP. Ainuovaia, Abo-
rigenci, Apači, Masajovia a Kelti 
putovali po celom svete, aby zís-
kali dôkazy o návštevách všetkých 
kontinentov. 

Cesta okolo sveta za 5 dní

Počas jarných prázdnin sa 
konal prímestský tábor a deti 

(Dokončenie z 1. strany)

Snehová perina pomaly 
ale iste zmizla z ulíc a trávni-
kov nášho sídliska a odhalila 
ľahostajné správanie ľudí vo-
či svojmu okoliu a životnému 
prostrediu. Tá „krásna výzdo-
ba“ okolia nie len našich bal-
kónov je neprehľadnuteľná. 
Prichádzajúca jar odhalila ľu-
dí, ktorí mali celú zimu mylnú 
predstavu o tom, že zahodené 
cigaretové ohorky či fľaše po 
„vypadnutí“ z môjho balkó-
na už nie sú súčasťou môjho 
životného prostredia, či ľudí, 
ktorí očakávajú, že snehová 
pokrývka svojimi zázračný-
mi vlastnosťami zrecykluje 
všetok odpad, čo sa pod ňou 
našim pričinením ocitol.

Keď sa čo len trošku za-
myslíte nad touto skutočnos-
ťou a budete objektívny, príde-
te nato, že sme si akosi rýchlo 
zvykli nato, že tento neporia-

dok za nás niekto poupratuje, 
aj keď sme to „MY“, ktorých 
pričinením sa ocitol na našich 
uliciach. Je však súčasťou 
nášho životného prostredia 
a malo by nám záležať na tom 
ako vyzerá okolie našich do-
movov. Netváriť sa, že to čo 
je za prahom našich bytov je 
nám cudzie. Nemali by sme 
čakať nato, že príde niekto kto 
to dá do poriadku, ale sami 
sa pričiniť o čistotu a jej udr-
žiavanie, tak ako tomu bolo 
v nedávnej minulosti, keď sa 
celé rodiny zapájali do brigád 
a upravovali si okolie svojich 
domov, bytov, panelákov. 

Touto cestou sa však chce-
me poďakovať aj tým obča-
nom, ktorým je takéto správa-
nie cudzie a nie je im ľahos-
tajné ich bývanie a životné 
prostredie, v ktorom žijeme 
my všetci. 

Nezmazateľné stopy po bezohľadných fajčiaroch.

V súlade s harmonogramom za-
sadnutí na rok 2010 sa dňa 25. feb-
ruára 2010 uskutočnilo v poradí už  
XXIV. zasadnutie Miestneho zastupi-
teľstva MČ Košice - Sídlisko KVP.  

Program rokovania obsahoval 
osem bodov. Vzhľadom k tomu, že 
v zmysle zákona o obecnom zriade-
ní zanikol mandát poslanca zmenou 
trvalého pobytu mimo územia mest-
skej časti,  jedným z bodov programu 
rokovania bolo zloženie sľubu pos-
lanca - náhradníka. 

Po schválení programu mandá-
tová komisia overila výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obcí v prvom 
volebnom obvode a tiež platnosť na-
stúpenia náhradníka. Po zániku man-
dátu poslanca Františka Piaseckého 
sa zložením sľubu stal poslancom 
tohto volebného obvodu  Ing. Roman 
Matoušek, bytom Drábova 14, 
Košice. 

Rokovanie zastupiteľstva pokra-
čovalo kontrolou plnenia uznesení, 
informatívnou správou z XXX. za-

Informácia z posledného zasadnutia MZ
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach, správou miestnej kon-
trolórky, ktoré poslanci MZ vzali na 
vedomie.            

K ďalším prejednávaným bodom 
programu patrilo: 
-  schválenie zmeny všeobecne zá-
väzného nariadenia, ktorým sa upra-
vujú podmienky predaja výrobkov  a  
poskytovania  služieb na  trhových  
miestach  v  mestskej časti,  ktorá  sa 
týka úpravy nájomného za  predajné 
zariadenie  a  za prenajatú  plochu na 
trhovisku Moskovská trieda
- schválenie štúdie „Športovo - re-
laxačného centra  a  Garážového 
domu“ v  areáli Základnej školy  
Janigova ulica
-  voľba občanov mestskej časti za 
prísediacich Okresného súdu Košice 
II na volebné obdobie rokov 2010 - 
2013 v súlade so zákonom č.385/2000 
Z.z. o sudcoch a prísediacich a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Právne oddelenie
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Fašiangy v načich kluboch 
dôchodcov

STAROZAGORIÁDA 
na štátnej základnej škole 

Starozagorská

Streda 17. februára s prí-
vlastkom popolcová alebo 
ak chcete škaredá, ukončila 
fašiangové obdobie tento 
rok veľmi skoro. Seniori 
preto neváhali a začiatkom 
februára si na Fašiango-
vom posedení pripomenuli 
zvyky a obyčaje zo svojich 
mladších liet spojené s tým-
to veselým obdobím a vy-
tancovali sa na Fašiangovej 
zábave.     Referát sociálny

Prvý ročník Starozagoriá-
dy uskutočnený vo vianočnom 
duchu sa na ZŠ Starozagorská 
vydaril. Bol plný hier, súťaží 
a zábavy pre prípravkárov. 
Pozvané detičky zo súkromnej 
materskej školy na Staroza-
gorskej ulici spolu s pani uči-
teľkou a mamičky so svojimi 
predškolákmi si so záujmom 
pozreli bohatý kultúrny prog-
ram. 

Budúcim prvákom sa pri-
hovorila pani učiteľka Alena 
Opltová aj nový pán riaditeľ 
Alexander Suchán. Dievčatá 
z Centra voľného času Technik 

zatancovali Hip Hop, vianoč-
nú koledu zaspievala talento-
vaná speváčka a malú hudob-
níčku hrajúcu na píšťale spre-
vádzal akordeón zo Základnej 
ľudovej školy sídliacej taktiež 
v budove ZŠ. Aj štvrtákmi za-
recitovanú pôsobivú báseň si 
vychutnali hostia pri vôni čer-
stvo napečených pagáčikov 
a štrúdli, ktoré napiekli pani 
kuchárky z našej jedálne. 

Po úspešnom absolvovaní 
všetkých stanovíšť, kde za kaž-
dý vydarený pokus dostali deti 
cukrík a vybláznení sa na au-
tíčkach na baterky, boli malí 

škôlkari obdarení ešte tričkami s nálepkou perníkovej chalúpky 
s logom školy. Všetci odchádzali spokojní s rozžiarenými očkami 
a my sa už teraz tešíme na druhý ročník.

Judita Jacáková ZRPŠ Starozagorská 8

Lekáreň RADIX 
otvorená od 8.00-18.00 hod.

sobota 8.00-12.00 hod.

Starosta Daniel Rusnák si so 
záujmom pozrel pásmo fašian-
gových zvykov.

Aj takto sa zabávali členovia Senior klubu na Fašiangovej zábave v 
klubovom zariadení MČ.

Na zábavu do Senior klubu zavítala aj prednostka miestneho úradu 
Ing. Iveta Kijevská.

Členovia Klubu kresťanských dôchodcov sv. Jozefa na KVP si na 
fašiangovom posedení pripomenuli tradície z ich mladosti.
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Čaro Vianoc

Pondelok - Piatok
Sobota - Nedeľa

14.00 - 19.00 hod.
10.00 - 19.00 hod.
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Ročník XIII, Číslo: 1 marec 2010

V klubovom zariadení na-
šej mestskej časti v obchod-
nom centre na Cottbuskej ulici 
sa pred Vianocami šírila vôňa 
ihličia a koláčov. Pod záštitou 
prednostky miestneho úradu 
Ing. Ivety Kijevskej sa tu totiž 
konala výstava prác s názvom 
„Čaro Vianoc“. 

Súťažilo sa o najkrajšie 
a najchutnejšie vianočné pečivo 
a najkrajšiu ikebanu. Prišlo aj 
niekoľko nestranných pozorova-
teľov a hodnotili takmer všetci. 

Udelilo sa niekoľko hlavných 
cien a zopár špeciálnych udelila 
aj pani prednostka. V príjemnom 
prostredí si šikovné účastníčky 
vymenili skúsenosti z výroby 
ikebán, recepty, nápady a pose-
deli pri šálke kávy i čaju. 

Dúfame, že z peknej idei 
tohto podujatia sa stane na na-
šom sídlisku tradícia a mnoho 
z vás si opäť o rok odnesie krás-
ne ceny.  

Mgr. Ivana Hužičková
 Referát KVaŠ Mrazivým pondelkovým ránom sa začal týždeň, ktorého 

záver patril vianočným sviatkom. Aj napriek tomu, že teplota 
vzduchu bola hlboko pod bodom mrazu, Mestská časť Košice 
– Sídlisko KVP zorganizovala podujatie, v ktorom sa stretli dve 
myšlienky. Slávnostné otvorenie sezóny 2009/2010 na mobilnej 
ľadovej ploche a podujatie s názvom „Vianoce na KVP“ vytvo-
rili nádhernú sviatočnú atmosféru. 

Na javisku sa predstavili žiaci základných škôl a na ľade 
zasa Krasocentrum Košice, ktoré sprevádzala speváčka Anna 
Gaya. Na korčuliach nechýbali ani Santa Claus, čert či anjel. 
Rozdávali sa sladkosti, podával sa grog a makovníky. Podujatie 
v podvečerných hodinách ukončili hudobníci z Big Bang Bandu 
a úplný záver patril ohňostroju, ktorý spravil radosť nie len tým 
najmenším. Za spoluprácu pri organizovaní podujatia ďakujeme 
občianskemu združeniu Laura, animátorom a samozrejme všet-
kých žiakom a ich učiteľom, ktorí to aj napriek počasiu s nami 
vydržali a pomohli nám vytvoriť na sídlisku krásnu atmosféru 
Vianoc. 

Mgr. Ivana Hužičková
Referát KVaŠ 

Vianoce na KVPVianoce na KVP

K V P
VIANOCE 2009
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