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Predstavujeme vám našu
budúcu starostku
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Ing. Iveta Kijevská, meno, ktoré mnohým obyvateľom
sídliska netreba bližšie predstavovať. Pre tých, ktorí ešte
našu budúcu starostku nemali príležitosť spoznať, dovoľte
nám predstaviť vám ju v stručnosti.

Výsledky komunálnych volieb, ktoré
sa konali 27.11.2010
Nová rubrika - Novootvorené a zrušené prevádzky na našom sídlisku
Čo sa udialo na našich školách, aké
ocenenia získali, aké novinky
na školách zaviedli
Informácia o mobilnej ľadovej ploche
v Drocárovom parku, otváracie hodiny
a cenník
Výsledky súťaže „O najkrajšiu
fotografiu sídliska“ za rok 2010

Vážení občania,
milí obyvatelia sídliska KVP,
opäť sa nám blíži čas vianočný, čas radosti, zázrakov a
splnených prianí. V tento čarovný čas väčšmi ako inokedy
potrebujeme cítiť teplo domova, pocítiť atmosféru rodinného
krbu v kruhu našej blízkej i vzdialenej rodiny. Nastáva čas,
kedy máme možnosť zastaviť sa, spomaliť tempo nášho
každodenného života a zamyslieť sa nad skutočnými
hodnotami tejto doby. Zrazu si uvedomujeme malichernosť
hmatateľných vecí okolo nás a potrebu, priam nevyhnutnosť
láskavých citov, milých slov, pozornosti či starostlivosti o
našich blížnych.
Želám Vám preto, aby každý z Vás našiel doma v tento čas, veľa
blízkych, hojný stôl a množstvo času, pre úplne vychutnanie
si tejto pravej vianočnej atmosféry.
Na záver mi dovoľte, zaželať Vám príjemné vianočné sviatky,
plné lásky, porozumenia a rodinnej pohody. Prežite ich v
zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších, nech Vám všetkým
zdravie a šťastie vydrží po celý budúci rok 2011.
Ing. Iveta Kijevská
Dovoľte nám, aby sme v mene zamestnancov Mestskej
časti Košice - Sídlisko KVP vyjadrili poďakovanie za
spoluprácu všetkým jednotlivcom, organizáciám,
združeniam i podnikateľským subjektom, ktoré v roku 2010
spolupracovali s mestskou časťou pri tvorbe kultúrnych i
športových podujatí a prispeli tak k zveľaďovaniu nášho
sídliska.

Narodila sa 2. marca 1963 v Prešove ako najmladšia dcéra
svojich rodičov. Po absolvovaní základnej školy začala
navštevovať gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach kde
spoznala svojho manžela. Ich láska prerástla do dlhoročného
vzťahu a dnes spolu majú už dospelé a samostatné deti- Marka
a Alexandru.
Na sídlisku KVP býva s rodinou od roku 1985. Vyštudovala
odbor Informatizácia verejnej správy a firemných činností
v Košiciach a odbor Verejná správa a regionálny rozvoj na
Fakulte Európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre.
Dlhé roky pracovala ako ekonómka a posledné štyri pôsobila
na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko KVP na pozícii
prednostky. Prostredníctvom tejto pozície ste mali možnosť
spoznať ju i jej prácu osobne, či už priamo v teréne pri riešení
problémov sídliska alebo na rôznych kultúrnych podujatiach
organizovaných mestskou časťou.
Politickú kariéru zasvätila strane SDKÚ-DS, kde sa od roku
2002 činí vo viacerých oblastiach, od predsedníčky miestneho
zväzu na sídlisku KVP, až po predsedníčku miestneho združenia
zväzu žien SDKÚ-DS v Košiciach.
V novembrových voľbách sa obyvatelia sídliska KVP, na
základe pokojnej a korektnej predvolebnej kampane, rozhodli.
Nasledujúce volebné obdobie preberie Ing. Iveta Kijevská
kormidlo nášho sídliska po dlhoročnom starostovi Danielovi
Rusnákovi. Kandidovala so širokou podporou pravicových
strán (SDKÚ-DS, KDH, SAS, Most-Híd, SMK-MKP, DS). Rovnako
tak, bude už druhé volebné obdobie zastupovať naše záujmy
aj v mestskom zastupiteľstve mesta Košice ako mestská
poslankyňa.
Pevne veríme, že pokojný a korektný duch plný elánu, sa z
predvolebnej kampane prenesie aj do nasledujúcich štyroch
rokov „starostovania“ Ivety Kijevskej a my všetci budeme môcť
ťažiť z jej práce v prospech nášho sídliska.

www.mckvp.sk

VIANOČNÁ ANKETA

Viazanie adventných vencov

Mikuláš je jednou z veľkých predzvestí toho, že sa už blížia vianočné sviatky. Vianoce patria medzi najobľúbenejšie a najkrajšie sviatky v roku spojené z množstvom tradícií a zvykov. Napriek tomu, že žijeme na mestskom sídlisku s pomerne krátkou
tradíciou, ani nám nie je cudzia typická vianočná atmosféra.
Ak by ste mali tú moc a mohli by ste oživiť nejakú z vianočných
tradícií, prípadne vytvoriť nejakú novú, ktorá by to bola?

Príchod adventného obdobia sme si tak, ako po iné roky
pripomenuli veľmi obľúbeným podujatím – viazaním
adventných vencov.

Slávka Zlacká,
Knižnica pre mládež mesta Košice
Určite by som zmenila súčasný
konzumný spôsob života, ktorý
vo veľkej miere zmenil Vianoce.
Možno by som zaviedla vianočné prázdniny pre všetkých nie
len pre deti, aby Vianoce neznamenali pre väčšinu žien len zhon
kvôli upratovaniu, nakupovaniu,
vareniu či pečeniu, ale aby si Vianoce užili v šťastí a pokoji. Tak by
si Vianoce užili všetci a odpočinutí by sa vracali naspäť do školy
či práce.

Helena Klímová,
Klub kresťanských dôchodcov
sv. Jozefa
Obnovila by som tradíciu koledovania. Vianoce by podľa mňa
mali byť menej o hmotných
veciach a konzume a ľudia by
sa mali s tými menej šťastnými
vedieť podeliť o to čo im bolo
dopriate, tak ako si to pamätám
z môjho detstva.
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Radka Chmelnícka,
ZŠ Drábova, 6. tr.
Želám si aby v predvianočnom
čase každá rodina spolu zapálila
sviečky na adventnom venci.

V našom Dennom centre mestskej časti sa pri viazaní stretli
všetky generácie nášho sídliska – deti, dospelí i seniori. Vôňa
ihličia, čaju i vianočné koledy dotvárali krásnu atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Radosť detí i tých skôr narodených z výsledku ich práce bola očividná. Seniori učili deti
vence viazať, a tí im na oplátku predviedli svoju fantáziu v ich
zdobení.
Podujatie pre obyvateľov sídliska pripravila mestská časť v spolupráci so združením Laura a Klubom kresťanských dôchodcov
sv. Jozefa na KVP. Dúfame, že sa na tomto krásnom podujatí,
ktoré spája všetky generácie na našom sídlisku, stretneme s
vami aj o rok.
Mgr. Alica Schützová
Referát sociálny

Viktória Repčíková,
ZŠ Drábova, 6. tr.
Prajem si, aby Mikuláš skutočne
zazvonil pri každých dverách a
rozdával darčeky.

Mikuláš bol predzvesťou
najkrajších sviatkov v roku
Eva Vanečková,
OZ Úsmev za úsmev
Uvítala by som viac vianočnej
výzdoby na našom sídlisku a tak,
ako v centre mesta tak aj KVP
by som privítala veľký osvetlený
sídliskový stromček, pri ktorom
by sa konali verejné vianočné
koncerty.

So snehom, mrazom a hmlistými ránami k nám zavítal december. V tomto období plnom očakávania, mágie a tajomna sme
pripravili oslavy sviatku Mikuláša.
Už vo štvrtok 2.12. pobavilo seniorov z Klubu kresťanských
dôchodcov sv. Jozefa na KVP vystúpenie žiakov zo Spojenej
školy sv. košických mučeníkov. Mikuláš odmenil nádielkou
všetkých prítomných.
Medzi deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín zavítala 3.12. Červená čiapočka, vlk, stará mama i teta horárka z divadla Portál – divadlo bez opony, a to s netradičným
poňatím rozprávky o Červenej čiapočke. Mikuláš v sprievode
čerta i anjela rozdali deťom všetky darčeky.
V základných aj materských školách ste Mikuláša mohli vidieť
6.12.2010 a radosť v očiach detí bola viditeľná.
Žiaci zo Základnej školy na Drábovej ulici tancom, vianočnými
piesňami a vinšmi navodili vianočnú atmosféru v Senior klube
na KVP. Seniorom popriala pokojné sviatky v rodinnom kruhu
aj prednostka miestneho úradu Ing. Iveta Kijevská.
Čitatelia Knižnice pre mládež mesta Košice sa zabavili a zasúťažili si na podujatí Poďte deti medzi nás, príde aj Mikuláš.
Všetkým zúčastneným i spoluorganizátorom ďakujeme a prajeme pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky a šťastný
nový rok 2011.
Referát kultúry, vzdelávania a športu,
Sociálny referát
www.mckvp.sk

Komunálne voľby 2010

Vážení občania,
dňa 27. novembra 2010 ste volili svojich zástupcov do orgánov samosprávy obcí. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo
a starosta obce.
V našej mestskej časti ku dňu volieb malo právo voliť 21 560 obyvateľov. Volieb sa zúčastnilo 5 910 obyvateľov.
Starostu obce ste si vyberali z troch kandidátov, zvolená bola Ing. Iveta Kijevská s počtom hlasov 2638.
Na funkciu poslanca v štyroch volebných obvodoch kandidovalo 80 poslancov, zvolených bolo 22 poslancov.
Meno, priezvisko, ak. titul

Bydlisko

Počet získaných hlasov
Koalícia politických strán

Za volebný obvod č. 1 boli zvolení
1. Miroslav Labaš

Wurmova 4, Košice

353 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

2. Martin Boritáš

Dénešova 4, Košice

331 KDH, SMK-MKP

3. Iveta Macková, Ing,

Čordákova 28, Košice

308 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

4. Mária Huštatyová

Wurmova 6, Košice

282 SMER, ĽS-HZDS

5. Roman Matoušek, Ing.

Drábova 14, Košice

270 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

1. Ján Bugoš, Ing.

Čordákova 30, Košice

478 SDKÚ-DS, SaS,MOST-HÍD

2. Dušan Cais, Ing.

Klimkovičova 14, Košice

476 SMER, ĽS-HZDS

3. Albína Fülöpová, Ing.

Jasuschova 10, Košice

436 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

4. Alexander Hudák, RNDr.,PhD.

Čordákova 36, Košice

426 SMER, ĽS-HZDS

5. Ladislav Lörinc

Bauerova 2, Košice

423 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

6. Peter Kakuloš, Bc.

Dénešova 7, Košice

359 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

Za volebný obvod č. 2 boli zvolení

Za volebný obvod č. 3 boli zvolení
1. Vladimír Kokarda, RNDr.,PhD.

Hemerkova 4, Košice

450 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

2. Ivan Harajda, Ing.

Zombova 31, Košice

433 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

3. Marián Horenský, ml. Mgr.

Zombova 29, Košice

428 „nezávislý kandidát“

4. Iveta Adamčíková

Klimkovičova 1, Košice

363 KDH, SMK-MKP

5. Eva Bérešová

Zombova 17, Košice

362 SMER, ĽS – HZDS

6. Vojtech Tóth

Dénešova 4, Košice

358 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

Za volebný obvod č. 4 boli zvolení
1. Mária Ivanecká, Mgr.

Starozagorská 35, Košice

448 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

2. Tibor Boroš, Ing.

Janigova 21, Košice

445 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

3. Ingrid Dobošová

Titogradská 10, Košice

431 SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD

4. Ivan Vanko, JUDr.

Cottbuská 18, Košice

411 SMER, ĽS - HZDS

Wuppertálska 1, Košice

401 SMER, ĽS – HZDS

5. Iveta Zelinková

Zvolení kandidáti za našu mestskú časť do zastupiteľstva mesta Košice
1. Alfonz Halenár, Ing.

Bauerova 26, Košice

2365 „nezávislý kandidát“

2. Iveta Kijevská, Ing.

Klimkovičova 17, Košice

2180 SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

3. Daniel Rusnák

Klimkovičova 33, Košice

1807 SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP

4. Mária Gamcová, Ing.,PhD.

Jasuschova 24, Košice

1600 „nezávislý kandidát“

5. Dušan Cais, Ing.

Klimkovičova 14, Košice

1271 SMER, MOST - HÍD

Novozvolení poslanci mestskej časti a starostka mestskej časti sa ujmú výkonu svojej funkcie na ustanovujúcom zasadnutí
zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2010 o 15. 00 hodine v zasadacej miestnosti
miestneho úradu.
Prajeme im, aby v rozhodovaní o živote obyvateľov mestskej časti naplnili heslo kandidátky na starostku Ing. Ivety Kijevskej
„Menej starosti, viac radosti“.
Mgr. Anna Heribanová
Právne odd.

OZNAM

Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2010 o 15.00
hod. bude poslancom okrem skladania sľubu poslanca predložený návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2011, 2012 a 2013.
Uvedený návrh rozpočtu je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.mckvp.sk a na úradnej tabuli mestskej
časti.
www.mckvp.sk
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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
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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

www.mckvp.sk

Veterinárna klinika Cassovet a občianske združenie Cassovet 24,
Trieda KVP 7 Košice, želá všetkým svojim klientom
príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2011
veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že občianske
združenie Cassovet 24 , bude aj v roku 2011
pomáhať zdravotne, telesne a zrakovo postihnutým
majiteľom zvierat formou finančného príspevku
na ošetrenie ich miláčikov.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí finančne podporili naše občianske združenie.
Ďakujeme

www.mckvp.sk
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MOTIVAČNÁ TRÉNERKA

Individuálne tréningy - REDUKČNÉ A ZDRAVOTNÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

problémy nadváhy, poruchy výživy, redukčné kurzy
spevňujúce cvičenie po pôrode
spevňujúce cvičenie v zrelom veku
príprava modeliek na casting
formovanie tela pred svadbou
chybné držanie tela /dospelí , deti /
vertebrogénne ťažkosti pohybového aparátu/chrbtica, kĺby/
konzultácie / deﬁnitívne schudnutie bez diét, zmena životného štýlu,
racionálna výživa, poruchy výživy, vlčí hlad, stravovací - pitný - pohybový
režim, psychohygiena života - vyčerpanosť, malátnosť, únava,
strata motivácie a vitality /
BODY FORMING /FORMOVANIE TELA/ - TAE-BO, PILATES, FIT LOPTY,
BODY STYLING, STREČING, KALANETIKA, YOGA, POSILŇOVANIE
MIESTO: ST. MESTO / AHA FIT, Štúrova 32,
FURČA / A-LADY FIT, Exnárova 10,
INFO: 0907 915 584, www.ahafit.sk

AHA FIT

Dom kondície a zdravia
* fitness * telocvične * sauna * solárium * masáže
Kurzy
REDUKČNÉ
- Klub buchtičiek Sloveniek krv a mlieko / kolektívny
- Prestaňme blbnúť moletky / individuálny s motivačnou trénerkou
ZUMBA FITNESS
BRUŠNÉ TANCE
LATINO-SALSA
JOGA
Cvičenie
aerobic, body styling, body forming, tae-bo, posilňovanie, pilates,
fit-ball, overball, pumping, kalanetika, step, senior, zdravotné
MIESTO: ST. MESTO / AHA FIT, Štúrova 32,
FURČA / A-LADY FIT, Exnárova 10,
INFO: 055/62 20 395, www.ahafit.sk

POĎAKOVANIE

Aby bola zábavná
pyrotechnika naozaj zábavná

Prednostka miestneho úradu Ing. Iveta Kijevská týmto ďakuje
všetkým občanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu
sídliska. Svojou starostlivosťou o pridomovú zeleň vyhrabávaním,
výsadbou a údržbou skrášlili svoje najbližšie okolie.

Ohňostroj patrí k Silvestru tak ako sekt, predsavzatia a bilancovanie.
Je symbolom prvých sekúnd nového roka na celom svete, aj keď si už
dávno neuvedomujeme jeho pôvodnú úlohu, akú dostal pred dvetisíc rokmi vo svojej pravlasti, Číne - odháňanie zlých duchov. Pre nás je
to divadlo, kulisa k prípitku, pekná svetelná šou na oblohe.
Pyrotechnika je však nebezpečná zábavka. Na svedomí má už množstvo malých požiarov, najmä v kontajneroch, na balkónoch, ale výnimkou nie sú ani zranenia, ktoré zanechali vážne následky na životoch.
Hoci zákonné nariadenia hovoria jasnou rečou, že zábavnú pyrotechniku možno začať používať na Silvestra , opak býva pravdou. Radosť
z posledného dňa v roku v podobe streľby delobuchov či petárd je
taká veľká, že sa hlási k slovu už niekoľko dní predtým.
Petardy a delobuchy strieľajú často deti do pätnásť rokov a mestskí
policajti ich nemôžu pokutovať. Prosíme preto rodičov, aby si svoje
ratolesti v tomto období viacej všímali.
V našej mestskej časti je používanie zábavnej pyrotechniky na
verejných priestranstvách povolené v posledný a prvý deň roka (tj.
31.12. a 1.1.), pri akciách usporadúvaných mestom alebo pri iných
významných akciách celomestského významu, pri iných odôvodnených akciách len na základe vopred udeleného súhlasu. Súhlas
udeľuje mestská časť, na území ktorej sa má konať akcia s použitím
zábavnej pyrotechniky. Žiadosť o povolenie je organizátor akcie
povinný doručiť na miestny úrad najneskôr 10 pracovných dní pred
jej konaním.
Používanie zábavnej pyrotechniky mimo určených dní je zakázané.
Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami sa
postihuje ako priestupok podľa osobitných predpisov. Pokuty v blokovom konaní sa stanovujú odstupňovane podľa miery zavinenia a
závažnosti porušenia tohto nariadenia.

Medzi Klimkovičovou ulicou a Moskovskou triedou prebieha v súčasnej dobe budovanie prepojovacej komunikácie, ktorej ukončenie
je naplánované do konca roka 2010. Výstavba komunikácie je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia optimálneho prepojenia obslužnej a
zbernej komunikácie a vedenia trasy mestskej hromadnej dopravy.
Za trpezlivosť vodičov i obyvateľov Klimkovičovej ulice počas výstavby ďakujeme.

Oddelenie podnikateľských činností

Oddelenie VDaŽP
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Zároveň ďakuje občanom, ktorý si skrášlili balkóny a okná pestrými
kvetinkami, a tým dopomohli k oživeniu nášho sídliska.
Poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom na aktivačných
prácach, ktorí dennodenným upratovaním zabezpečovali
čistotu, čiastočne zimnú údržbu a údržbu zelene.
Zároveň ďakuje aj všetkým dodávateľským firmám za dobrú
spoluprácu v roku 2010.

OZNAM
Ukončenie prepojenia Moskovská Klimkovičova je naplánované
na koniec roka 2010

www.mckvp.sk

Plán kultúrnych
a športových podujatí
na rok 2011

Nová rubrika!
Počnúc týmto číslom vás na tomto mieste budeme pravidelne informovať o novozriadených a zrušených prevádzkach na našom sídlisku. Aktuálny zoznam všetkých prevádzok nájdete na našej stránke
www.mckvp.sk

Prevádzky otvorené
v mesiacoch
október – november 2010

Referát kultúry, vzdelávania a športu

Zombova 11, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:
od 12.00 hod. - do 18.00 hod.
Sobota:			
od 09.00 hod. - do 14.00 hod.
				

Súťaž o najkrajšiu fotografiu sídliska KVP - celý rok
Jubilanti – dvarát ročne - jún a november
Karneval na ľade - február
Deň učiteľov - marec
Deň otvorených dverí na miestnom úrade - apríl
Koncerty pri fontáne - apríl
Deň detí a hurá prázdniny - jún
Get up – Get ready ! - júl
Augustové stredy – Letné programy pre deti a mládež august
Škola volá - september
Podujatia s knižnicou
„Čitateľský maratón“ - október
„Večery s Andersonom, svet rozprávok“
„Poďte deti medzi nás príde aj Mikuláš“
Beseda v knižnici - marec
Adonai fest 2011- september
Halloween - október
Šarkaniáda - október
Mikuláš na KVP - 6. december
Čaro Vianoc u pani starostky - december
Vianoce na KVP spolu s Vianočnými trhmi - december

Wurmova 11, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:
			
Sobota:			
			

O pohár starostu v basketbale a hádzanej ZŠ - november
Pohár zástupcu starostu vo florbale žiakov ZŠ - január,
február
Turnaj vybíjaná dievčatá a futbal chlapci v spolupráci so ZŠmarec
Putovný pohár starostu v minifutbale mužov - jún
Turnaj v hokeji – Mobilná ľadová plocha - január

Gastma s.r.o. Slovakia - gastronomické zariadenia
Dénešova 10 , Košice
Firma sa zaoberá podnikateľskou činnosťou v oblasti
poradenstva, projekcie ,dodávky,
montáže a servisu gastronomických zariadení do reštaurácií,
barov a hotelov.

Obchod s domácimi potrebami - prevádzkovateľ
Slavomír Vravec

Pekáreň Cereál - prevádzkovateľ Pavol Laputka

od 06.00 - 11.00 hod.
od 14.00 - 20.00 hod.
od 07.00 - 14.00 hod.

Pizzeria La Gonda, prevádzkovateľ - Gastronomy
Group s.r.o
Dénešova 12, Košice
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:
Sobota:			
Nedeľa:			

od 10.00 - 22.00 hod. 			
od 14.00 - 22.00 hod.
od 14.00 - 22.00 hod.

Prevádzky zrušené v mesiacoch október - november
1.) Prevádzka potravín Klimkovičova 28, Košice
(prevádzkovateľ MVDr. Karahutová Lýdia )
2.) Second hand OC Grunt, Trieda KVP 1, Košice
(prevádzkovateľ MVDr. Kamila Priščáková )

Sociálny referát
Jarný prímestský tábor - február
Tvorivé dielne pred Veľkou Nocou - týždeň pred Veľkonočnými
sviatkami
Deň detí pre deti sociálne slabších rodín, viacdetných a
neúplných rodín - máj - jún
Letný prímestský tábor - letné prázdniny - júl
Viazanie adventných vencov - november (posledný štvrtok
pred adventnou nedeľou)
Mikuláš pre deti zo sociálne slabších , viacdetných a
neúplných rodín - december
Vianočné tvorivé dielne - december
Referát kultúry, vzdelávania a športu
Referát sociálny

Odd. podnikateľských činností

Plán vydania občasníka
KVAPKA na rok 2011
1/2011 – uzávierka – 16.02.11

distribúcia – 10.03. – 11.03.11
/štvrtok- piatok/

2/2011 – uzávierka – 04.05.11

distribúcia – 26.05. – 27.05.11
/štvrtok- piatok/

3/2011 – uzávierka – 31.08.11
4/2011 – uzávierka – 23.11.11

www.mckvp.sk

Sadzobník inzercie
na rok 2011
Reklama - formát

Sadzba
pri 1. uverejnení

Sadzba pri viacnásobnom
uverejnení

A4

219,21 €

138,88 €

A5

109,61 €

69,44 €

distribúcia – 22.09. – 23.09.11
/štvrtok- piatok/

A6

54,74 €

34,72 €

A7

28,41 €

17,36 €

distribúcia – 15.12. –16.12.11
/štvrtok- piatok/

A4 plnofarebná

839,81 €

503,88 €

0,33 € za slovo

0,33 € za slovo

Riadková inzercia
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UDIALO SA NA NAŠICH ŠKOLÁCH
ŠKOLA S EURÓPSKOU
ZNAČKOU PRE JAZYKY
Európska komisia a MŠ SR udelili 24.septembra 2010 na
Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave Súkromnej základnej
škole na Starozagorskej 8 v Košiciach ocenenie EURÓPSKA
ZNAČKA PRE JAZYKY 2010.

Od začiatku činnosti školy, t. j. od 2. septembra 2006 do 30.júna
2010 bol na škole realizovaný projekt pod názvom Progresívne
prístupy vo výučbe cudzích jazykov, do ktorého boli zapojené
všetky triedy na I. stupni, učiteľky, vychovávateľky, anglickí lektori
a lektori ďalších cudzích jazykov – nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, ako aj učitelia a žiaci partnerskej školy v Anglicku (Pyworthy
C of E primary School), hosťujúca Comenius asistentka a vedúci záujmových útvarov. V rámci jazykových aktivít bol vytvorený priestor pre kontakt žiakov so živým jazykom, pre akceptáciu cudzieho
jazyka ako komunikačného nástroja, rozvíjanie pozitívneho postoja
k učeniu sa cudzieho jazyka, k viacjazyčnosti a k iným kultúram, pričom boli rozvíjané aj odborné a jazykové kompetencie zapojených
pedagógov. Európsku dimenziu dosiahol projekt podporou aktivít
zameraných na proeurópsku výchovu pod záštitou Európskeho klubu na škole (zaregistrovaný v Centre pre Európske kluby ), zapájaním žiakov do medzinárodných projektov a spoluprácou s rovesníkmi rôznych európskych škôl .
Po 4 rokoch trvania projektu a snaženia všetkých zainteresovaných
sa škola stala štvrtou základnou školou v rámci Slovenskej republiky a prvou v Košiciach ocenenou Európskou jazykovou značkou
2010, čo pre naše mesto Košice ako Európske hlavné mesto kultúry
2013 znamená významný krok pri plnení Lisabonskej stratégie a
cieľov EÚ v oblasti jazykového vzdelávania žiakov v podmienkach
základnej školy.
Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy HUMAN

Európsky deň – workshop
Opäť v školskej lavici a na vyučovaní. Sedieť so svojím dieťaťom
či vnúčaťom, riešiť rovnaké úlohy, pracovať na spoločnom
projekte... Aké to je? O tom by mohli porozprávať pozvaní hostia
a rodičia žiakov zo Základnej školy na Ulici Jána Pavla II. č.1 v
Košiciach, ktorí dňa 21. októbra zavítali do priestorov školy.

Najprv otvorená hodina pre rodičov a hostí v každej triede, projektové triedne aktivity rodičov a detí na prvom stupni, zaujímavé
prezentácie pozvaných hostí z košických stredných škôl. Módnou
prehliadkou zaujali študenti SOŠ na Gemerskej ulici, na starostlivosť o zdravie upozornili zástupcovia Strednej zdravotníckej školy,
aranžovanie kvetov a rastlín priblížili zasa študentky Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb vidieku na Kukučínovej
ulici. Spestrením boli ukážky tvorby študentov Školy úžitkového
výtvarníctva na Jakobyho ulici. Sprievodnými akciami boli súťaže
o najkrajšieho lietajúceho šarkana a najkrajšie výtvarné práce na
tému Ovocie a zelenina v obrazoch. Doslova pochúťkami pre oči
aj žalúdky sa predviedli pracovníčky školskej jedálne. Zaujali aj prezentácie workshopu z aktivít uskutočnených v rámci projektu Európska moderná škola.
Naozaj bolo na čo pozerať, kde sa pristaviť, opäť precítiť ruch na
školských chodbách a počuť zvonenie školského zvončeka. Teraz
spoločne s dieťaťom či vnúčaťom. A naopak: spoločne s rodičom či
strýkom. Taký zvláštny deň...
Európsky deň rodičov a škôl na Základnej škole na Ulici Jána Pavla
II. č. 1 v Košiciach sa konal už po siedmykrát. V tomto roku bol obohatený o skúsenosti z realizácie projektu Európska moderná škola.
Jeho poslaním je okrem iného otvoriť školu rodičom a širokej verejnosti dokorán, zapojiť ich do vzdelávacieho procesu a vytvárať
medzi rodičmi a školou partnerské vzťahy.
						
Ivica Langerová, Jana Vaculová
ZŠ Mateja Lechkého
Okrem uvedeného si ZŠ Mateja
Lechkého 26. septembra pripomenula Európsky deň jazykov.
Na hodinách anglického a nemeckého jazyka sme diskutovali o potrebe a význame jazykového vzdelávania pre ďalšie
štúdium, profesijný rast i osobný život. Učitelia zamerali aktivity na motiváciu a povzbudenie
žiakov k štúdiu cudzích jazykov,
na poznanie jazykovej a kultúrnej rôznorodosti krajín Európy a
zvýšenie interkultúrneho povedomia žiakov.
Ing. Eva Malaťáková
Viac informácii získate na
www.zslechke.edu.sk
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ŠPORT
Mobilná ľadová plocha
DROCÁROV PARK

Turnaje „O pohár starostu“
sa vydarili

má nového správcu, ktorý si určil po dohode s Miestnym úradom MČ Košice – Sídlisko KVP tieto otváracie hodiny a cenník.

Verejné korčuľovanie
Pondelok 				
Utorok až Piatok		
13.30 – 14.45
Sobota a Nedeľa		
10.45 – 12:00

16.30 – 17.45
15.15 – 16.30
15.15 – 16.30

Individuálne korčuľovanie - možnosť korčuľovať
s hokejkou a pukom (nie hokej)
Sobota a Nedeľa		

13.30 – 14.45

Cenník

verejné korčuľovanie
(jednotné vstupné pred deti aj dospelých)
individuálne korčuľovanie
– možnosť s hokejkou a pukom		
doprovod bez korčúľ			
doprovod bez korčúľ s deťmi do 10 r.
prenájom ľadovej plochy, hokej		
skupiny detí MŠ a ZŠ dopoludnia		
individuálna výučba korčuľovania
s trénerom				

1€
3€
0,40 €
zdarma
50 € / 1 hod.
20 € / 1 hod.
10 € / 1 hod.

Kontakt: MĽP Drocárov park tel.: 0915 965 349,
e-mail: san@multicim.sk, web: www.fitclubsan.sk

Prenájom ľadovej plochy: 0907 913 549
Kvôli technickým problémom s chladiacimi trubkami predpokladáme začiatok skúšobnej prevádzky od 10. 12. 2010.
O prípadných zmenách prevádzkovej
doby budeme priebežne informovať na
www.mckvp.sk alebo na www.fitclubsan.sk

Posledný mesiac v roku patril na základných školách pred vianočnými
prázdninami turnajom v prehadzovanej a hádzanej. Prvý turnaj
sa uskutočnil turnaj zmiešaných družstiev v prehadzovanej, a to
8.12.2010 (streda) na Základnej škole sv. košických mučeníkov. Na
turnaji si zmeralo sily päť základných škôl a po desiatich zápasoch,
v ktorých bojovali o prvenstvo na našom sídlisku vzišiel víťaz.
Najväčší pohár nad hlavy dvíhali žiaci Základnej školy Janigova pod
vedením pani učiteľky PaedDr. Zuzany Zibrinyiovej. Ďalšie miesta
v poradí obsadili ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Starozagorská, ZŠ sv.
košických mučeníkov a ZŠ Drábova.
Hostiteľom turnaja v hádzanej žiakov základných škôl 13.12.2010
(pondelok) bola základná škola na ulici Jána Pavla II., ktorá v
septembri získala čestný názov Základná škola Mateja Lechkého.
Turnaja sa zúčastnil a so žiakmi sa rozlúčil starosta Daniel Rusnák.
Viac fotografií a výsledky nájdete na internetovej stránke mestskej
časti www.mckvp.sk
							
Mgr. Ivana Hužičková
referát KVaŠ

Inzercia

Fitnescentrum pre celú rodinu „InSPORTline FITNESS FAMILY“,Bauerova 1, už v JANUÁRI otvorené !!!
Zacvičte si všetci spolu pod dohľadom osobných trénerov za SUPERCENU od 9,90 € v super vybavenej posilňovni.Ako jediný v Košiciach
ponúkame INDOOR WALKING, VIBRO PLATE a InSPORTlineJUMP.
Informácie na tel.č.0903407909

www.mckvp.sk
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Jeseň na „Kávepečku“
Festivalové návraty
– Adonai Fest 2010

O popletenom kalendári,
tureckom mede a vôni knihy

Poslednú septembrovú sobotu tohto roku 2010 sme boli na našom sídlisku svedkami ďalšieho dielu hudobného festivalu nielen gospelovej hudby ADONAI FEST. Myšlienka šiesteho ročníka
podujatia sa niesla v duchu slov Izaiáša „Tu som, pošli mňa.“
Už od obedňajších hodín sme mohli počuť tóny a hlasy rôznych skupín najrôznejších hudobných štýlov, počnúc popom, spirituálmi a capella, folkom a rockom končiac. Sv. omšu doprevádzalo zoskupenie
mnohopočetného chlapčenského zboru K.O. (vraj je to skratka „Kalvárskej operety“), potom nasledovali koncertné „kúsky“ skupín Reasonance, Jeno’s Brothers, Metelica, S2G band, Kerygma (mimochodom, laureát ocenenia Aurel v kategórii gospel za rok 2007). Jedným
z najčarovnejších vystúpení pri západe slnka bolo azda predstavenie
jednej z najvýznamnejších slovenských „a capella“ zoskupení – Close
Harmony Friends. Desiatka spevákov bez akéhokoľvek hudobného
nástroja dokázali vykúzliť nádherné piesne gospelového a spirituálneho žánru, ale aj celosvetovo známe evergreeny. Nie je často vidieť
taký spontánny „standing ovation“, aký sa ušiel tejto skupine, od najmenších až po strednú a staršiu generáciu.
Medzi účinkujúcimi sa ukázali aj viacerí šikovní umelci z KVP. Z nášho
sídliska sa nedal zahanbiť ani nám dobre známy Dom ľudového tanca
(pod vedením p. Urbana), ktorý prostredníctvom detských ľudových
choreografií dokázal, že ľudové piesne a tance majú veľkých fanúšikov aj uprostred panelákov. Skvelou bodkou za tohtoročným festivalom bolo nedeľné vystúpenie jazzovej legendy Petra Lipu.
Ku krásnej atmosfére koncertov jednotlivých účinkujúcich a vôbec,
celej akcie nepochybne prispelo nádherné slnečné počasie, diváci z
rôznych kútov Košíc (ako aj širokého okolia) a obetaví a nápomocní
dobrovoľníci. Za podporu podujatia patrí vďaka aj Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
Mgr. Stanislav Takáč
OZ Prameň života

Prešiel rok a seniori sa opäť stretli na podujatí „O popletenom kalendári, tureckom mede a vôni knihy“ aby spoločne strávili popoludnie
tentokrát s deťmi zo Súkromného CVČ Pauzička naplnené vzájomným spoznávaním sa, medzigeneračnou spoluprácou, súťažami a
získavaním nových vedomostí...
Vo vzájomnom zápolení sa stretli dve družstvá zložené z mladších i
tých skôr narodených súťažiacich.
V prvom kole jednotlivé družstvá pátrali po názvoch obľúbených
kníh, v druhom bloku mladší členovia družstva naučili tých skôr narodených niečo zo svojho repertoáru a v treťom kole preskúmali čo
je reálne a čo fantázia...
Dozvedeli sa napríklad, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog, alebo že tráviace šťavy krokodíla dokážu rozložiť i oceľový klinec...
Na záver sa zhodli na tom, že sú radi, že mohli spolu stráviť toto príjemné popoludnie, dozvedieť sa niečo nové, spoznať nových ľudí a
trocha sa zabaviť.
Mgr. Alica Schützová
Referát sociálny

Jubilanti oslavovali
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje
radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého
človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je
v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca. Jedným z takýchto dní bol snáď pre našich jubilantov aj deň 24.11.2010,
keď si jubilanti na našom sídlisku ako rodičia svojich detí, manželia
svojich polovičiek, dedkovia a babičky svojich vnúčat či pravnúčat
pripomínali v Dennom centre mestskej časti na Cottbuskej ulici tie
krásne chvíle, ktoré vo svojom bohatom živote prežili nie len s nimi.
Stretnutie jubilantov spestril svojim vystúpením spevokol Ozvena
a osobne jubilantom zablahoželala aj prednostka miestneho úradu
Ing. Iveta Kijevská.
Dovoľte teda nám za mestskú časť, ešte raz popriať Vám pevné zdravie, porozumenie a zaslúžený odpočinok po rokoch dobre odvedenej a prínosnej práce.
Mgr. Ivana Hužičková
Referát KVaŠ
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Rodinná šarkaniáda
V rámci dobrovoľníckej kampane „72 hodín bez kompromisu“
pripravilo združenie Laura v spolupráci s MČ Košice- Sídlisko
KVP na piatok a sobotu 8. a 9. októbra podujatie s názvom „Rodinná šarkaniáda“. Akcie sa zúčastnilo takmer 100 detí, rodičov
a animátorov.

V piatok sa šarkany vyrábali a v sobotu na všetkých čakalo krásne
slnečné a hlavne veterné počasie, ktoré vyfúklo všetky šarkany nad
naše hlavy. Deti si zasúťažili a tešili sa z ich krásnych farebných šarkanov celé popoludnie. Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že sa
toto krásne podujatie, ktoré sa v obdobnej podobe konalo minulý
rok po prvýkrát, stane na našom sídlisku tradíciou.

Strašidelný Halloween
na KVP
Halloween- keltský sviatok, ktorý oslavujú ľudia hlavne v západných krajinách, no na našom území získal na popularite hlavne
vďaka tradícii vyrezávania tekvíc.
Naša mestská časť už niekoľko rokov pripravuje pre všetky školy
na našom sídlisku podujatie s rovnomenným názvom, teda „Halloween“. Školy sa zapájajú do súťaže vo vyrezávaní tekvíc, ktoré
potom na podujatí pri fontáne hodnotí odborná porota zložená z
poslancov a prednostky miestneho úradu Ing. Ivety Kijevskej.
Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo 27.10.2010 o 15.00 hod. pri
fontáne za OC Billa a kategórie ako najstrašidelnejšia tekvica či najkrajšie vyrezávaná tekvica boli iba dve z viacerých kategórií, ktoré
boli mestskou časťou ocenené. Bohatý kultúrny program, súťaže,
chôdzu na chodúľoch či maľovanie na tvár pestro dopĺňali aj halloweenske masky, ktoré taktiež súťažili o najkrajšiu masku podujatia.

Krásne vyrezané tekvice si obyvatelia nášho sídliska mohli pozrieť
až do siedmej hodiny večer, kedy zapálenými sviečkami vynikla ich
výnimočnosť. Veľký záujem o toto podujatie nás veľmi teší a veríme, že o rok sa pri podobnej príležitosti stretneme ešte vo väčšom
počte.
Mgr. Ivana Hužičková
referát KVaŠ
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Súťaž „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v roku 2010 prvý krát vyhlásila súťaž „O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“. Súťaž
prebiehala od januára do septembra a jej úlohou bolo dať priestor mladým ľuďom a všetkým našim obyvateľom, aby
nám zaslali čo najviac fotografií sídliska s tým najkrajším a najzaujímavejším pohľadom na neho.
Súťažiaci mohli svojimi fotoaparátmi zachytiť čokoľvek na našom
sídlisku, či už to boli budovy, stavby, zeleň, podujatia alebo deti a
mládež. Sme radi, že už počas premiérového ročníka súťaže bol o ňu
veľký záujem a že sme našli na našom sídlisku kvalitných fotografov
i ľudí, ktorí sa na sídlisko pozerali iným okom – okom fotoaparátu.
Do fotosúťaže sa spolu prihlásilo 32 súťažiacich s viac ako 150 fotkami. Komisia, zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, vybrala
do užšieho výberu fotografie 12 autorov. Bolo ocenených prvých 5
miest a boli udelené dve špeciálne ceny. Fotografie výhercov i niektorých zúčastnených sú uverejnené v kalendári mestskej časti na
rok 2010.
1. miesto: Autor: Veronika Ščerbanovská
2. miesto: Autor: Juraj Ferenčík ml.
3. miesto: Autor: Juraj Ferenčík
4. miesto: Autor: Jozef Židzik
5. miesto: Autor: Galoci Radoslav

Špeciálna cena Starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP Daniela Rusnáka bola udelená Ščerbanovskej Dominike za originálny pohľad na naše sídlisko. Špeciálnu cenu prednostky Miestneho úradu
MČ Košice - Sídlisko KVP Ing. Ivety Kijevskej získal Radoslav Galoci
za sériu panoramatických fotografií.
Do užšieho výberu boli ešte vybrané fotografie od autorov Monika Bašistová, Július Urban, Zdenka Tamášová, Cáp Jaroslav, Anna
Rosnerová, Ištoňová Ľubomíra či Zuzana Viglaská
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VYHLÁSENIE FOTOSÚŤAŽE na rok 2011
Mestská časť Košice – Sídisko KVP vyhlasuje
2. ročník súťaže

„O najkrajšiu fotografiu sídliska KVP“.

Súťaž potrvá do 30. 09. 2011 a súťažiaci môžu svoje fotografie v elektronickej zasielať na adresu kultura@mckvp.sk.
Do predmetu správy prosím uviesť heslo Fotosúťaž, nezabudnúť napísať svoje tel. číslo a adresu.
Víťazné fotografie budú uverejnené v kalendári mestskej časti v roku 2012 a samotní autori budú ocenení hodnotnými cenami.
Fantázii sa medze nekladú, preto objektom fotografie môžu byť rôzne dominanty sídliska vo všetkých ročných obdobiach, či detské
ihriská, športoviská ako mobilná ľadová plocha, tenisové kurty no taktiež podujatia organizované na našom sídlisku.
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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