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Občasník Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
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Informácie z I. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva Metskej časti Košice Sídlisko KVP v tomto roku a ako
kontaktovať starostku mestskej časti Ivetu
Kijevskú
Informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a znehodnocovaní nielen
komunálneho odpadu a informácie
o priestorových zmenách na našom
miestnom úrade
O činnosti a členoch Komisie verejného
poriadku pri Miestnom zastupiteľstve
MČ Košice - Sídlisko KVP
Čo sa udialo na našich školách
O podujatiach konaných nielen na
Mobilnej ľadovej ploche

Kultúrno spoločenské
centrum – SPOTS
na Wuppertálskej Titogradskej ulici

V Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v súčasnosti chýba oddychová zóna, v ktorej by si našli miesto na relax všetky vekové kategórie. Za účelom zriadenia takejto zóny oddychu bola
poslancami schválená cca 3 ha plocha medzi Jasuschovou ulicou a Moskovskou triedou, ktorá mala byť pôvodne zastavaná
objektami občianskej vybavenosti (administratívne budovy,
peňažné ústavy apod.).

Rekonštrukcia výmenníkov patrí medzi kľúčové projekty Európského hlavného mesta kultúry EHMK 2013. Zámerom
SPOTS je decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových častí. Hlavnou funkciou rekonštruovaného výmenníka
na Wuppertálskej -Titogradskej ulici bude kultúrno-spoločenské centrum, ktoré podporí aj komunitný rozvoj lokálnej kultúry.
Hlavná hmota objektu bude zachovaná a bude doplnená
strešnou terasou s multifunkčným využitím (letné kino). Hlavný priestor centra bude tvoriť viacúčelová sála určená pre
rôzne druhy spoločensko-kultúrnych aktivít. Celková kapacita
objektu bude 50 ľudí v sále a 50 ľudí na terase- streche. Nástupný priestor pred výmenníkom bude rozšírený a zrevitalizovaný do podoby verejného parku.
Prvé kultúrno-spoločenské podujatia by sa mali konať už v závere tohto roka.

Na verejnú diskusiu predkladáme návrh projektovej dokumentácie pre územné konanie s tým, že čakáme od spoluobčanov ďalšie podnetné návrhy a pripomienky, ktoré by boli
do projektu ešte zapracované.

V parku sú navrhované pešie komunikácie zo zámkovej dlažby
a prírodného kameňa. Dominantnú časť parku tvorí spevnená
plocha kruhového tvaru s fontánou. Uvažuje sa s vybudovaním dvoch altánkov, pri ktorých sú umiestnené pitné fontány. Na okraji severnej časti parku je plánované parkovisko.
V predloženom návrhu sú navrhnuté sadové úpravy pozostávajúce s rozsiahlou výsadbou odrastených stromov, kríkov,
nového trávnatého povrchu, osadením lavičiek, odpadkových
košov, umeleckých diel, osvetlenia. V parku je navrhnuté aj
detské ihrisko a skatepark.
Kontakt: vystavba@mckvp.sk, tel: 055/789 06 27
Ing. Viliam Guľa
Odd. VDaŽP
www.mckvp.sk

Slovo starostky
Vážení obyvatelia, majitelia psíkov, obraciam sa na vás nielen ako
starostka našej mestskej časti ale
hlavne ako majiteľka psíka, rovnako ako mnohí z vás. Určite mi dáte
za pravdu, že domáce zvieratká sú
balzamom na dušu každého z nás.
Pozitívne vplývajú na psychické i
fyzické zdravie človeka. S chovom
domáceho maznáčika sú avšak spojené nielen každodenné radosti, ale
aj povinnosti a problémy.
V súčasnosti jednou z najviac diskutovaných tém v samospráve je
problematika zbierania psích exkrementov ich majiteľmi. Na základe podnetov, dopytov a sťažností sa k vám s vaším dovolením prihováram, aby sme spoločne ako majitelia psíkov, zmenili všeobecne
zaužívaný názor na nás. Všetci chceme bývať a vychovávať naše deti
v krásnom a predovšetkým čistom prostredí, verejný priestor nevynímajúc. V hustej zástavbe mestskej aglomerácie pri tak vysokej koncentrácii psíkov je zbieranie exkrementov nielen prejavom slušnosti,
ale priam nutnosť.
Treba rešpektovať fakt, že ľudia nežijú v izolácii, každý z nás je súčasťou určitého sociálneho celku od ktorého je tým pádom aj sociálne
závislý. Táto vzájomná spätosť znamená, že ľudia majú voči sebe vzájomnú zodpovednosť. Preto je najvyšší čas, prestať hľadať ospravedlnia a začať sa pri tejto téme správať zodpovedne. Je prejavom určitej
inteligencie a uvedomelosti daného majiteľa psíka, či po svojom psíkovi zbiera biologický odpad, nehladiac na to, či tak ostatní majitelia
psov v jeho bezprostrednom okolí robia, alebo nie.
Úloha miestnej samosprávy je pritom jasná. Reštrikcie nie sú vždy na
mieste, treba motivovať k vyššej zodpovednosti jednotlivcov. Naša
mestská časť neponecháva celé jarmo na pleciach majiteľov psíkov a
rôznymi opatreniami sa snaží pôsobiť motivujúco, vyjsť im v ústrety a
túto morálnu povinnosť im uľahčiť.
V roku 2010 sme zakúpili vrecúška, ktoré boli a sú postupne vydávané majiteľom psíkov, ktorí majú splnenú daňovú povinnosť. Psí
exkrement je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR,
Príloha č.1, vedený ako Ostatný odpad, preto je možné ho odhadzovať do košov určených pre bežný komunálny odpad.
V minulom roku bolo taktiež uskutočnené stretnutie majiteľov psíkov, na ktorom sme spolu so zástupcami samosprávy za prítomnosti
zverolekárky verejne hovorili o znečisťovaní verejného prostredia,
znečisťovaní ovzdušia, o zdravotne škodlivom vplyve z výparov psích
výkalov a riziku s týmito vecami spojenom. Hľadali sme spoločné riešenie tak, aby sme zabezpečili všetkým obyvateľom nášho sídliska
čo najpríjemnejšie bývanie a vyhoveli pritom požiadavkám ako majiteľom psíkov, tak ostatným obyvateľom nášho sídliska, ktorí psíka
nevlastnia.
Ako jedna z mála mestských častí v rámci Košíc máme zakúpený tzv.
„vysávač na psie exkrementy“, ktorý zaskočí tam, kde nezodpovední
majitelia psíkov zlyhávajú. Je však potrebné upozorniť, že tento vysávač je možné využívať len na suchom povrchu, v suchých dňoch. Nie
je plnohodnotnou náhradou nezastupiteľnej úlohy majiteľa psíka.
Každý musí začať sám od seba, iba tak je možné v tejto problematike
niekam pokročiť. Stačí pritom tak málo, len poupratovať po našom
miláčikovi a hodiť to do kontajnera. Ak by to dokázal náš psík určite
by tak urobil.
Ing. Iveta Kijevská
starostka mestskej časti

Keď to zvládnem
ja, nauč sa aj ty!
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Kontaktujte starostku
mestskej časti
Starostka mestskej časti vytvorila pre obyvateľov na internetovej stránke mestskej časti www.mckvp.sk v sekcii „Kontakty“
tzv. „kontaktný formulár“, kde jej môžete napísať akúkoľvek
otázku, podnet či nápad, na ktorý bude osobne reagovať.
Zároveň vás chceme informovať, že starostka Iveta Kijevská je
pre občanov k dispozícii
každú stredu od 14.00 do 18.00 hod.
na miestnom úrade.

Informácia z II. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva
V súlade s časovým plánom rokovaní na I. polrok 2011 sa dňa
24. februára 2011 uskutočnilo II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v tomto volebnom období.
Program rokovania bol bohatý, obsahoval 13 bodov.
V súlade s platnou legislatívou zložil Ing. Tibor Boroš zákonom
predpísaný sľub poslanca. Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo kontrolou plnenia uznesení, informatívnou správou z
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach, správou miestnej kontrolórky a správami štátnej a mestskej polície o bezpečnostnej situácií na našom sídlisku, ktoré poslanci vzali na
vedomie.
K dôležitým prejednávaným a schváleným bodom programu
patril návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2011 a roky 2012,
2013. Po prednesení stanovísk jednotlivých komisií MZ a diskusii poslaneckého zboru k predmetnému návrhu, bol tento
základný nástroj finančného hospodárenia, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mestskej časti so schválenou zmenou odsúhlasený.
K ďalším prerokovávaným bodom patrili - určenie výšky členského príspevku do Denného centra mestskej časti, doplnenie
Rokovacieho poriadku komisií zriadených pri MZ, personálne
zmeny príspevkovej organizácie mestskej časti „Dom seniorov
na KVP“- zmena štatutárneho orgánu.
Do 6 zriadených komisií MZ v súlade so zákonom o obecnom
zriadení poslanecký zbor volil ďalšie osoby - neposlancov za
členov komisií v celkovom počte 29.
V závere rokovania poslanci uznesením delegovali zástupcov
do rád škôl a školských zariadení a schválili vstup mestskej časti do Regionálneho združenia mesta Košice.
Bc. Peter Kakuloš
zástupca starostky
www.mckvp.sk

ODPAD

Celoročné upratovanie

Miestny úrad Mestskej časti Košice –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/
Harmonogram odvozu - separovaný zber

Mesto Košice s firmou Kosit a.s. pristúpilo 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 Košice – Sídl.
KVP v roku 2011 bude k dispozícii 6 ks VKK následovne:
Harmonogram umiestnenia VKK v MČ Košice - Sídlisko KVP
11-12.týždeň /18.3-25.3/ -Wuppertálska 53, Hemerkova 18, Čordákova 14, Wurmova 11, Tr. KVP, Moskovská tr.
15-16.týždeň/15.4-21.4/ -Titogradská 2, Húskova 15, Jasuschova 22,
Dénešova 25, Tr. KVP, Moskovská tr.
20-21.týždeň/20.5-27.5/ - Starozagorská 2, Janigova 5, Klimkovičova 10, Stierova 9, Tr. KVP, Moskovská tr.
24-25.týždeň/17.6-24.6/ - Cottbuská 11, Zombova 11, Bauerova 17,
Drábova 10, Tr. KVP, Moskovská tr.
28-29.týždeň/15.7-22.7/ - Wuppertálska 21, Hemerkova 35, Čordákova 29, Wurmova 19, Tr. KVP, ul. Jána Pavla II.
32-33.týždeň/12.8-19.8/ - Titogradská 17, Húskova 61, Jasuschova
2, Dénešova 57, Tr. KVP, Moskovská tr.
36-37.týždeň/9.9-16.9/ - Starozagorská 21, Janigova 15, Klimkovičova 24, Stierova 21, Tr. KVP, Moskovská tr.
40-41.týždeň/7.10-14.10/ - Cottbuská 20, Zombova 35, Bauerova
18, Drábova 18, Tr. KVP, ul. Jána Pavla II
44-45.týždeň/4.11-11.11/ - Bauerova 3, Hemerkova 18, Wuppertálska 41, Wurmova 1, Tr. KVP, Moskovská tr.
48-49.týždeň/2.12-9.12/ - Čordákova 1, Cottbuská 1, Dénešova 69,
Zombova 29, Tr. KVP, Moskovská tr.
Deň dodania VKK bude prebiehať v kalendárnom týždni v piatok a
jeho stiahnutie v nasledujúci týždeň tiež v piatok.
Odd.VDaŽP

Plasty
1 x týždenne

Sklo
2x mesačne

Papier
2x mesačne

V zmysle VZN mesta Košice č.99 o nakladaní s komunálnymi
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 vriec 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 stanovištiach vyhradených na bežný
komunálny odpad v mieste ich vzniku.
Odvoz tohto odpadu si zabezpečujú občania sami a to na zberné
dvory, ktoré sú zriadené :
Pri bitúnku 11
Košice

Jesenského 4
Košice

Popradská ulica
Košice

Oznam pre občanov
Na našom Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
došlo v uplynulom období k realizácií priestorových zmien.
Podateľňa (1. kontakt pre občana),
Evidencia obyvateľstva,
Osvedčovanie
sú k dispozícii obyvateľom sídliska a klientom od 1. marca
2011 na 1. poschodí pri hlavnom vchode do budovy miestneho úradu.

Prevádzkový čas na všetkých zberných dvoroch :
Zimný režim (1.10. - 31.3.)		
Letný režim (1.4. - 30.9.)
Pon. - Pia.: 09.00-17.00 hod.		
Pon. - Sob.: 07.00-18.00 hod.
Sob.:
08.00-15.00 hod.
Obedňajšia prestávka stále 12.30-13.00 hod.
Zber papiera je realizovaný umiestnením 20 ks stálych kontajnerov. Tie sú umiestnené na týchto stanovištiach:
Dénešova 25, Dénešova 55, Dénešova 73, Stierova 15, Wurmova 11,
Bauerova 42, Klimkovičova 31, Jasuschova 22, Čordákova 11, Čordákova 29, Klimkovičova 1, Hemerkova 13, Húskova 61, Janigova 11,
Zombova 45, Starozagorská 2, Starozagorská 29, Cottbuská 14, Wuppertálska 25, Titogradská 1
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu pre občanov je zabezpečený na hore uvedených zberných dvoroch.
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 : 055/6419231
fax : 055/6419231
E-mail: kontakt@kosice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok: 08.00 – 15.30 hod.
Streda:			
08.00 – 18.00 hod.
Piatok:			
08.00 – 14.30 hod.
Informácie Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP:
055/789 06 10, 789 06 11

www.mckvp.sk

Hlavný vchod do budovy miestneho úradu.

Prepojovacia
komunikácia

MOSKOVSKÁ - KLIMKOVIČOVA
Plánované ukončenie prác na stavbe prepojenie komunikácii
Moskovská trieda - Klimkovičova na našom sídlisku je apríl
2011.
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Komisia verejného
poriadku pri Miestnom
zastupiteľstve Mestskej
časti Košice – Sídlisko KVP
Jednou zo šiestich komisií,
ktoré boli zriadené pri
Miestnom zastupiteľstve MČ
Košice – Sídlisko KVP je aj
Komisia verejného poriadku.
Na prvom rokovaní miestneho
zastupiteľstva
v
tomto
volebnom období boli za
členov tejto komisie zvolení
poslanci Martin Boritáš, doc.
RNDr. Alexader Hudák, PhD.,
RNDr. Vladimír Kokarda, PhD. a
JUDr. Ivan Vanko. Predsedom
doc. RNDr. Alexader Hudák, PhD.
komisie sa stal doc. RNDr.
Alexader Hudák, PhD. Na poslednom rokovaní miestneho
zastupiteľstva bola komisia doplnená aj o 4 ďalších členov –
neposlancov z radov občanov nášho sídliska, ktorí prejavili
záujem podieľať sa na práci tejto komisie. Zvolení boli páni
Ing. Ladislav Papp, Mgr. Peter Tvrdý, Mgr. Ľubomír Kopčo a
Zoltán Bukata.
Medzi hlavné činnosti komisie pre verejný poriadok v tomto
funkčnom období môžeme zaradiť nasledujúce úlohy:
podieľať sa na riešení sťažností a prípadov
porušovania verejného poriadku na sídlisku,
spolupracovať s oddelením mestskej a štátnej polície
na sídlisku pri riešení priestupkov voči verejnému
poriadku,
predkladať návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie
na sídlisku v predmetnej oblasti,
na zasadnutí komisie prerokovávať za prítomnosti
zástupcov mestskej a štátnej polície správy o ich
činnosti a bezpečnostnej situácií na sídlisku,
zaujímať stanoviská k materiálom, ktoré budú
predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
pri riešení otázok verejného poriadku spolupracovať
s ďalšími komisiami zriadenými pri miestnom
zastupiteľstve, ak riešená problematika sa týka aj ich
pôsobnosti.
Verím, že zloženie komisie, v ktorej sú poslanci s dlhoročnými
skúsenosťami s komunálnou politikou, príslušníci mestskej
a štátnej polície a tiež JUDr. Vanko, ako skúsený právnik, je
zárukou toho, že práca komisie bude efektívna a úlohy, s
ktorými sa budeme stretávať sa nám podarí splniť.
doc. RNDr. Alexader Hudák, PhD.
predseda Komisie verejného poriadku

JUDr. Ivan Vanko
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RNDr. Vladimír Kokarda, PhD.

Martin Boritáš

Novootvorené
a zrušené prevádzky na
našom sídlisku
Prevádzky otvorené v mesiaci december 2010
1.) Predajňa textilu a obuvi - prevádzkovateľ Muong Nguyen
Van, OC Grunt , Trieda KVP 1/ posch., Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:
od 09.00 hod. – do 18.30 hod.
Sobota – Nedeľa:		
od 09.00 hod. – do 13.00 hod.
Prevádzky zrušené v mesiaci december 2010
1.) Pilates Mat Work - prevádzka špecializovaných činností
v oblasti telesnej kultúry, Pilatesových cvičení, OC Grunt, Trieda
KVP 1/ posch., Košice (prevádzkovateľ Petra Cigánková).
2.) Sun day, solár.štúdio, Klimkovičova 3, Košice (prevádzkovateľ
Jana Šponarová)
3.) Štúdio záclon , Trieda KVP 4, Košice (prevádzkovateľ Peter
Hanuliak)
Prevádzky otvorené v mesiaci január 2011
1.) Nechtový dizajn - prevádzkovateľ Lenka Kardošová,
Klimkovičova 7, Košice
2.) Malokapacitná práčovňa – pranie a žehlenie prádla –
prevádzkovateľ HVJ, s.r.o., Trieda KVP 1, Košice
Prevádzkova doba:
Pondelok – Piatok:
od 07.00 hod. – 15.00 hod.
Sobota – Nedeľa:		
zatvorené
3.) Mramor Dizajn - prevádzkovateľ Jaroslav Gábor, Mramor
Dizajn s.r.o. - firma sa zaoberá zariaďovaním interiérov
a exteriérov z prírodného alebo umelého kameňa,
Moskovská 3, Košice
Prevádzkova doba:
Pondelok – Piatok:
od 09.00 hod. – 17.30 hod.
Sobota – Nedeľa:		
zatvorené
4.) Obchod s domácimi potrebami – prevádzkovateľ
Slavomír Viravec (predajňa sa presťahovala zo Zombovej 11),
Hemerkova 39, Košice
Prevádzkova doba:
Pondelok – Piatok:
od 10.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota:			
od 08.00 hod. – 12.00 hod.
Nedeľa:			
zatvorené

Príďte a uvidíte...

V tomto duchu sa tiahol jarný prímestský pátračský tábor, ktorý
prebiehal od 28. februára do 4. marca 2011 na našom sídlisku
KVP. Zahájenia sa zúčastnila aj zaujímavá osobnosť z rádu sestier
saleziánok. Sestra Carla Castelino, vizitátorka slovenskej provincie,
prišla až z Ríma, aby nás uvidela a my ju. Viac o tom ako náš tábor
dopadol a čo všetko sme zažili sa dozviete v ďalšom čísle občasníka
KVaPka alebo na www.kavepecko.eu
Bc. Martina Nagyová, OZ Laura

www.mckvp.sk

Máte pocit že nič nestíhate, že zápasíte z 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
servis žalúzií
predaj náhr. 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

OZ CASSOVET 24 so sídlom na Triede KVP č.7 v Košiciach,
touto cestou úprimne ďakuje všetkým, ktorí v minulom roku finančne
podporili ciele združenia. Vďaka príspevkom a v spolupráci
s veterinárnou klinikou Cassovet, sme mohli finančne pomôcť
pri ošetrení domácich miláčikov tých majiteľov, ktorí to potrebujú
najviac – zdravotne a telesne postihnutým, nevidiacim a dôchodcom,
spolu vo vyše sto prípadoch.
Aj v tomto roku OZ Cassovet 24 pokračuje v tejto nezištnej činnosti.
V prípade požiadavky na poskytnutie tejto pomoci sa s dôverou
obráťte na naše telefónne číslo 055-6435 848
alebo mobil 0905 321 270 alebo osobne na Triede KVP č.7, Košice.
Zároveň prosíme všetkých, ktorým naše poslanie neostalo ľahostajné,
o podporu formou poukázania 2% daní prostredníctvom
Vášho daňového úradu na účet združenia vedený
v Tatrabanke Košice, č.ú.2627723105/1100.
Za všetkých , ktorí to potrebujú, ďakujeme!

Veterinárna klinika Cassovet oznamuje chovateľom
psov a mačiek, že v roku 2011 bude
organizovať akcie s dĺžkou trvania jeden
mesiac so zľavou na veterinárne úkony,
zamerané na kastráciu zvierat,
ošetrenie chrupu, vydávanie pasov
a označovanie zvierat čipmi
a geriatrickú prevenciu.
Akcie budú organizované v termínoch
apríl, máj, jún a október 2011.
Bližšie informácie na tel. čísle 055 6435 848.

KADERNÍCKY SALÓN DENIS, KOZMETICKÝ SALÓN JANKA,
NECHTOVÝ DESIGN a REHABILITAČNO-MASÁŽNE CENTRUM LIENKA
ul. Trieda KVP1 (Miestny úrad - hlavný vchod)
Ponúkajú:
kompletné kadernícke služby zamerané na šetrné chemické zaobchádzanie vlasov: bylinkové
a prírodné melíry, gumovanie (pranie) vlasov, farbenie. Kvalitné a moderné strihy. Všetky druhy
kaderníckych úkonov za rozumné ceny sú u nás samozrejmosťou. Predaj vlasovej kozmetiky BES
a SUBRINA.
kompletné kozmetické služby – čistenia pleti, masáže tváre, drenáž, lifting, ionoforézu,
dezinkrustáciu, ozonizáciu a iné. Denné a spoločenské líčenia, farbenie obočia a mihalníc,
lepenie mihalnicových trsov a pod.
kompletné rehabilitačno-masážne služby – mäkké techniky (druh masáže) celej chrbtice a tela
na uvoľnenie stuhnutých svalov + vyťahovanie skrátených svalov, mobilizačné techniky
(odblokovanie kĺbov), reflexnú masáž chodidiel, cvičenie poúrazových stavov.
kompletný nechtový design – suchá, mokrá a japonská manikúra, gélová úprava nechtov
na typy a šablóny, vzory a ozdoby.

ČAKÁ VÁS PRÍJEMNÝ RELAX V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ
KADERNÍCTVO Denis
párny týždeň: 8:00 - 13:00
nepárny týždeň : 13:00 - 19:00

KOZMETIKA Janka
PO, ŠTV, PI: 13:00 - 19:00
UT, STR: 9:00 – 14:00

sobota: na objednávky
0905 236 592

sobota: na objednávky
0908 54 99 19

www.mckvp.sk

MASÁŽNE CENTRUM Lienka
Mgr. Lenka Pappová
– fyzioterapeut
Miestny úrad Tr. KVP 1, Košice

NECHTOVÝ DESIGN Janka
Janka Chrastinová
Miestny úrad Tr. KVP 1, Košice

0907 297 141

0915 937 856
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AHA FIT - DOM KONDÍCIE A ZDRAVIA

* FITNESS * TELOCVIČNE * SAUNA * SOLÁRIUM * MASÁŽE
(Metropol), Štúrova 32, Košice, tel.: 055/62 203 95, www.ahafit.sk
PONDELOK
POSILŇOVŇA - ŽENY
08 - 14
INDIVIDUÁLNE REDUKČNÉ A ZDRAVOTNÉ TRÉNINGY
s motivačnou trénerkou /PO - NE/
ANKA
09:15
BABI NATOČ GRAMOFÓN (seniori)
16:30
KARDIACI, ALERGICI, TELESNE POSTIHNUTÍ
16:30
TAE-BO MIX, HEC AEROBIC
17:35
KALANETIKA, PILATES MIX
17:30/18:45 REDUKČNÝ KURZ, ZÁKLADY POSILŇOVANIA
17:40
BODY STYLING
18:45
FIT-BALL
18:50
STEP AEROBIC
20:00
KALANETIKA
UTOROK
POSILŇOVŇA - MIX
08:15
KALANETIKA, POSILŇOVANIE
16:30
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, STREČING, JOGA
17:35
STEP AEROBIC, PUMPING MIX
17:40
FIT BALL
17:35/18:50 ZUMBA FITNESS
18:45/19:45 BRUŠNÉ TANCE
STREDA
POSILŇOVŇA - ŽENY
09:00
BABI NATOČ GRAMOFÓN (seniori)
16:30
LADY BODY STYLING
16:30
TEHOBIC / TEHUĽKY (cvičenie, príprava - pôrod)
17:35
ZUMBA FITNESS
17:40
BODY STYLING
18:45
JOGA
18:50
STEP AEROBIC
20:00
KALANETIKA, PILATES MIX
ŠTVRTOK
POSILŇOVŇA MIX
16:30
ZDRAVOTNÉ CVIČENIE, STREČING, JOGA
17:35
STEP AEROBIC, PUMPING MIX
18:45
LATINO - SALSA
18:50
PILATES MIX
20:00
KALANETIKA
PIATOK
POSILŇOVŇA - MIX
08:15
BODY STYLING, FIT BALL, OVERBAL
17:00
FIT BALL
17:30/18:45 REDUKČNÝ KURZ, ZÁKLADY POSILŇOVANIA
SOBOTA
POSILŇOVŇA - MIX
17:00
ZUMBA FITNESS
18:30
KALANETIKA

ZUZKA
MONIKA
NANY
BIBA
NANY / ZUZKA
IVETA
ANABEL
SISA
JANKA R.
JANKA K.
MONIKA
ZUZKA
ALENA
TONKA
IZABELA
ZUZKA
NANY
INGA
TONKA
IVETA
HEDA
SISA
BIBA
MONIKA
ZUZKA
SOŇA
JANKA K.
JANKA R.
JANKA K.
ANABEL
NANY
ANITA
JANKA R.

HALIGANDA: Pre deti a rodičov

V deň sv. Mikuláša otvorilo Občianske združenie a Materské centrum Haliganda svoju pobočku na sídlisku KVP. Čajovňa farského úradu sa zmenila na herňu pre deti do troch
rokov a mamy na materskej dovolenke. Odvtedy je otvorená
v pondelok (9.00-12.00), utorok (15.20-18.30) a v stredu
(10.30-12.00).
Raz mesačne sa v rámci programu konajú výtvarné workshopy pre deti, ako aj výtvarné workshopy pre dospelých.
Dejú aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom,
a.s., Nadácie Pontis a vďaka podpore Nadácie VÚB.
Jeden utorkový večer v mesiaci je vždy venovaný prednáške pre dospelých. V ponuke sú aj tri kurzy. Kurz Hudobnej
školy Yamaha (pre deti od 4 mesiacov) v Košiciach poskytuje iba Haliganda. Pre dospelých ponúkame kurz o výchove
Ako lepšie rozumieť svojim deťom a sebe samému. Haliganda získala od Ministerstva školstva SR a Únie materských
centier titul Akadémie praktického rodičovstva a ako jedna z
mála na Slovensku je oprávnená viesť tento kurz. Certifikovaný je aj kurz prvej pomoci pre rodičov.
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Pripravované podujatia Verejnej knižnice Jána Bocatia,
pobočka Hemerkova 39, Sídlisko KVP na
Týždeň slovenských knižníc 28.3 - 1.4.2011
- Beseda s Jozefom Banášom autorom kníh: Idioti v politike,
Zóna nadšenia, Zastavte Dubčeka, Kód 9
- Beseda s Máriou Spoločníkovou reštaurátorkou gotických
umeleckých diel (oltár v Dóme sv. Alžbety)
- Priletela k nám Meduška zážitkové čítanie pre deti MŠ
- S knihou po mape Európy hlasné čítanie pre deti školských
klubov a pre širokú verejnosť
- Odnes si domov svoj portrét amatérsky umelci v knižnici
- Odpustenie pokút čitateľom za upomienky
Život a atmosféru vdychujú materskému centru aj ochotné
mamy – dobrovoľníčky, ktoré sú samy na materskej dovolenke a podujali sa pomáhať pri prevádzke herne. Haliganda
ďakuje Valike, Darinke a Marcelke, že svoj čas delia aj medzi
iné deti a rodičov. Zároveň privíta každého ďalšieho dobrovoľníka spomedzi rodičov, starých rodičov aj študentov.
Hračky v herni pochádzajú zo zbierky, ktorá stále trvá. Počas
otváracích hodín uvítame, ak Haligande venujete funkčné a
čisté hračky a knihy, ktoré už doma nepotrebujete.
Viac o programe Haligandy a o chystanom festivale nájdete
na www.haliganda.sk.
Silvia Sorgerová, OZ a MC Haliganda

Dňa 7.mája – v predvečer Dňa matiek organizuje Haliganda
Míľu pre mamu. Súčasťou tejto oslavy a programu je
každoročne aj oceňovanie košických mám.
Prosíme čitateľov, aby nám posielali svoje nominácie na
mamy vo svojom okolí, ktoré si zaslúžia svojim neľahkým
životným príbehom, postojom, silou a energiou ocenenie za
výnimočné materstvo. Môžu to byť adoptívne, či náhradné
mamy, viacdetné mamy, mamy s chorými deťmi alebo tie,
ktoré majú samy zdravotné problémy.
Svoje nominácie (meno mamy, kontaktné údaje a krátky
životopis, dôvod nominácie) posielajte poštou alebo mailom
do 10. 4 na adresu OZ Haliganda, Ždiarska 9, 04012 Košice
alebo na mc@haliganda.sk

www.mckvp.sk

UDIALO SA NA ŠKOLÁCH
II. ročník Starozagoriády
na štátnej základnej škole
Starozagorská

Po minuloročnej vydarenej Starozagoriáde sa koncom novembra uskutočnil II. ročník plný hier, súťaží a zábavy pre prípravkárov z materských škôl zo sídliska. Na úvod sa k deťom

a rodičom prihovorila triedna učiteľka novopečených prváčikov pani Alena Opltová a pán riaditeľ Alexander Suchán.
Program pripravili hrdí pasovaní prváci aj starší žiaci školy. Na
rôznych stanoviskách si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť,
či už v chytaní rybiek, v triafaní lopty na cieľ alebo v skákaní
na fit lopte, mohli si zajazdiť na autičkách požičaných z CVČ
sídliaceho v budove školy alebo poskladať žeriav či traktor
z lega. Za úspešné absolvovanie stanoviska dostali sladkú odmenu. Pokiaľ deti šantili vo veľkej telocvični rodičia si pochutnávali na zdravej výžive.
Milé kuchárky pripravili chutné a zdravé pomazánky, zeleninové a ovocné šaláty. Ochotní rodičia prispeli svojimi doma
pripravenými cukrárenskými dobrotami. Prípravkári tak ako
aj mimulý rok boli obdarení tričkami s nálepkou perníkovej
chalúpky s logom školy. Všetky deti odchádzali spokojné s
rozžiarenými očkami. Už teraz sa tešíme sa tretí ročník.
Judita Jacáková
ZRPŠ Starozagorská 8

Rodinné tradície Vianoce 2010
Aj keď najkrajšie sviatky v roku Vianoce sú už za nami, nedá mi
pripomenúť, ako ich oslávili žiaci našej školy. V rámci projektu
Európska moderná škola oslávili žiaci Vianoce veľkolepým kultúrnym programom pod názvom Rodinné tradície, kde pod
vedením svojich učiteľov a vychovávateliek ukázali rodičom a
širokej verejnosti svoju šikovnosť v podobe vlastnej dramatickej tvorby, piesní, tanečných choreografií, hre na hudobných
nástrojoch, recitácií a športových cvičení.
Zostaviť takýto celovečerný kultúrny program vôbec nebolo
jednoduché. Po výbere jednotlivých kultúrnych čísel sa ujala
pera scenáristka a zároveň aj režisérka celého programu Jana
Vaculová, ktorá pripravila organizačné zabezpečenie, scénosled a scenár. Po nej nastúpila scénografka Mária Draxlerová.
So svojím tímom pripravila pôsobivú vianočnú scénu. Nasledoval rad skúšok programu, kde sa predovšetkým pracovalo s
moderátormi, ktorí sa stali neoddeliteľným pilierom celkového programu, Beátkou Juricovou, Natálkou Koľvekovou a Milanom Fedorikom. Hlavná a generálna skúška sa konala už v

kostýmoch a v sprievode hudby, o ktorú sa postaral pán učiteľ
Juraj Servanský.
Nakoniec nastal deň „D“, kde žiaci celkovo vystúpili trikrát.
Dvakrát dopoludnia pre svojich spolužiakov prvého a druhého stupňa a popoludní pre svojich rodičov, starých rodičov,
rodinných príslušníkov a pozvaných hostí z okolitých materských škôl a zástupcov miestnej samosprávy. Po skončení vystúpenia sa rodičia so svojimi deťmi pobrali domov podeliť a
potešiť sa so svojimi získanými zážitkami z úspešného účinkovania svojich ratolestí. Veľa šťastia, zdravia, lásky, nech prinesie
rok krásny 2011.
Jana Vaculová, ZŠ Mateja Lechkého

Materská škola Dénešova získala Cenu excelentnosti
V Bruseli udeľovali Ceny excelentnosti za rok 2010. Ako jediná zo Slovenska bola ocenená Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Riaditeľka materskej škôly Katarína
Lukáčová uviedla, že na základe vypracovaného projektu Bezpečne na ceste sa materská škola
so súhlasom zriaďovateľa stala signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. Záväzky signatárov z jednotlivých krajín boli hodnotené komisiou a v kategórii Inštitúcie zvíťazil
záväzok tejto materskej školy.
K uvedenej charte sa materská škola pripojila s projektom „Bezpečne na ceste“. Cieľom projektu
je naučiť deti ako sa správať bezpečne na cestách, kde a ako sa môžu hrať vonku a nebyť v nebezpečí, naučiť ich bezpečne sa pohybovať na vozovke s bicyklom, s kolieskovými korčuľami,
alebo inými detskými dopravnými prostriedkami, ako chodec Vidieť a byť videný, používanie
reflexných prvkov na zlepšenie viditeľnosti na cestách apod.
Pani riaditeľke a kolektívu pedagogických pracovníkov na MŠ Dénešova gratulujeme a prajeme
im ešte veľa kreativity a entuziazmu do práce s „našimi najmenšími“.
Spracovala: Mgr. Ivana Hužičková
Zdroj: www.kosice.sk
www.mckvp.sk
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Fašiangový karneval na ľade

Sídlisko žilo hokejom

Karnevalové masky sú každoročným symbolom fašiangov
a preto sa v sobotu 22. januára 2011 o 14.00 hod. rozozvučala hudba na Mobilnej ľadovej ploche v Drocárovom
parku a mohol sa začať prvý karneval na ľade na našom
sídlisku.

Krásne slnečné počasie čakalo na amatérskych hokejistov
poslednú januárovú sobotu na Mobilnej ľadovej v Drocárovom parku, aby sa mohol začať druhý ročník turnaja „O
pohár Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v hokeji“. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, ktoré sa v dvoch skupinách
pobili o 4 miestenky do semifinále.

Starostka mestskej časti Iveta Kijevská odovzdáva cenu najkrajšej maske na ľade.

Mestská časť v spolupráci s občianskym združením Laura pripravila pre obyvateľov netradičnú fašiangovú zábavu, a to na
korčuliach a v maskách. Podujatie svojim vystúpením spestrili krasokorčuliarky z Krasocentra i mažoretky z CVČ Pauzička.
Ocenených bolo 15. najkrajších masiek na ľade, no ani tí neocenení neobišli na prázdno a pri východe ich čakala sladká
odmena. Veľký záujem o toto podujatie nás milo potešil a už
teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

Víťazné hokejové mužstvo JUH.

Po niekoľkých zápasoch v skupinách a v semifinále sa v boji o tretie miesto nakoniec stretli minuloročný finalista HC KVP Avalanche a
Rýchle strely (obaja KVP). Zápas sa skončil výsledkom 7:3 a tak si pohár za 3. miesto odniesli hráči družstva HC KVP Avalanche. Vo veľkom
finále si zahrali nováčikovia turnaja, a to družstvá JUH a TpH. Aj keď
výsledok hovorí o jasnej výhre chlapcov z JUHU, o konečnom výsledku rozhodli posledné minúty zápasu.
Ocenenia pre víťazov ako aj pre najlepšieho strelca - Aurela Kardoša
(JUH), odovzdala starostka Iveta Kijevská.
Poradie družstiev:
1. JUH, 2. TpH, 3. HC KVP Avalanche, 4. Rýchle strely
Za vydarený turnaj účastníkom ďakujeme a už teraz sa tešíme na jeho
tretí ročník.
Mgr. Ivana Hužičková
referát KVaŠ

Karnevalu sa zúčastnilo množstvo krásnych masiek.

Starostka Iveta Kijevská odovzdala ceny víťazom hokejového
turnaja.

Krásne slnečné počasie sprevádzalo hokejistov celý deň.

Denné centrum mestskej časti

V Dennom centre metskej časti si počas fašiangov naši seniori vinšovali i zabávali sa duchu tohto veselého obdobia roka. Kým v utorok
22. februára sa v centre konala fašiangová zábava, vo štvrtok si dôchodcovia pripomenuli takmer zabudnuté fašiangové zvyky krátkymi groteskami, spevom i tancom.
Vydáva: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Tlač: Progrup, s.r.o., Povolil: Okresný úrad KE reg. na Oddelení kultúry, Kontakt: Miestny úrad MČ
Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, t. č.: 055/789 06 10, Adresa administrácie inzercie: Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 t. č.: 055/789 06
32, 789 06 10, fax: 055/643 02 56, Grafická úprava: D.A.H. s.r.o., Evidenčné číslo: EV3223/09, www.mckvp.sk, Za prípadné chyby v tlači redakcia neručí.
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