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zosamosprávy
Slovo starostky
Advent - latinsky adventus - pojem označujúci príchod, očakávanie, možno pohľad do histórie a významu jednotlivých
symbolov adventu napomôže zamyslieť sa nad jeho zmyslom. Premeniť predvianočný čas na krásny čas nákupov a sviatky Vianoc
na šťastné obdobie v kruhu najbližších.
Adventom nazývame prípravné obdobie na vianočné sviatky, je výnimočný a čarovný. Trvá štyri týždne a je radostným
obdobím, ktoré vyvrcholí Vianocami.
Adventný čas je príležitosťou na to, aby človek spomalil svoje životné tempo a zamyslel sa, vážil si ľudské hodnoty ako je láska,
pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora.
Chcem vám preto zaželať nech tichá hudba adventu počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci vám pokoj, zdravie a šťastie
prinesie.
Iveta Kijevská
starostka

Septembrové a mimoriadne
novembrové rokovanie
miestneho zastupiteľstva
Poslanci koncom septembra na svojom rokovaní schválili a vzali na
vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení.
- Informatívnu správu z XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva
v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo v júni tohto roka a z XVIII.
(mimoriadneho) júnového rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
a z júlového XIX. (mimoriadneho) rokovania Mestského zastupiteľstva
v Košiciach.
- Správy Obvodného oddelenia PZ Košice – Sídlisko KVP a Mestskej polície
Košice – stanica KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP.
- Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky.
- Monitorovaciu správu.
- Údaje o plnení rozpočtu.
- Tvorbu a použitie rezervného fondu.
- Stav nedoplatkov na nájomnom.
- V. zmenu rozpočtu mestskej časti KVP na rok 2013.
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za jún
a august 2013.
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mestskej časti.
- Zásady rozpočtovania bežných výdavkov pre tvorbu rozpočtov mestskej
časti na roky 2013 – 2015.
- VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom.
- Nájom nebytového priestoru pre KVETY ZEAYVETT z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
- Odpísanie pohľadávky.
- Zrušenie príspevkovej organizácie mestskej s názvom „Dom seniorov
Mestskej časti Košice - KVP”. Schválili prechod práv a povinností na
zriaďovateľa, t.j. mestskú časť KVP. Zobrali na vedomie odovzdanie
majetku mestskej časti. Odvolali z funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie. Splnomocnili starostku mestskej časti KVP zabezpečiť všetky
potrebné právne, ekonomické a organizačné záležitosti spojené
so zrušením príspevkovej organizácie.
- Zásady udeľovania verejných ocenení mestskej časti KVP.
- Ocenenia mestskej časti KVP.
- Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných
prostriedkov mestskej časti.
- Zvolili poslanca Ing. Milana Pacha za člena Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia.
Poslanci neschválili:
- Koncepciu statickej dopravy v meste Košice.
Na mimoriadnom novembrovom rokovaní poslanci schválili:
- VI. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013.
- Vyjadrenie k projektu pre územné konanie Obytný areál Titus –
Klimkovičova II. etapa.
- Doplnenie a zmenu uznesenia č. 247 miestneho zastupiteľstva mestskej
časti KVP.
Bližšie informácie o uzneseniach a priebehu rokovaní sa dozviete na internetovej stránke
mestskej časti: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/

OZNAM
Stavebný úrad Pracovisko Košice – Západ s pôsobnosťou pre územia:
MČ Košice - Západ, MČ Košice - Lorinčík, MČ Košice - KVP,
MČ Košice - Šaca, MČ Košice - Lunik IX, MČ Košice - Poľov,
MČ Košice - Pereš
má sídlo od 1. októbra 2013 na adrese:
Mesto Košice,Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, (trakt F, prízemie)
a v zmysle zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je bývalý Obvodný úrad Košice s
účinnosťou od 1.októbra 2013
Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

Riešime podnety obyvateľov
Z mailového formuláru starostky tentoraz vyberáme tieto podnety:

Neplánujete označiť
parkovacie miesta na
Wuppertalskej?
Mestská časť eviduje potrebu
vyznačenia
vodorovného
dopravného
značenia
na
parkoviskách.
Z
finančných
dôvodov každoročne zabezpečuje
hlavne preznačenie priechodov
pre chodcov, nakoľko je z
bezpečnostných
dôvodov
nevyhnutné väčšiu časť financií
použiť na údržbu chodníkov a
komunikácií.
Po zrealizovaní nevyhnutných opráv
a v prípade dostatku finančných

prostriedkov plánujeme vyznačiť
aspoň najkritickejšie parkoviská.
Opätovne zahrnieme navýšenie
položky pre potreby vodorovného
značenia parkovísk do plánu na
budúci rok.

Zlomený, vyvrátený
kovový plot oproti ceste
do LIDLU na Húskovej
27
Zničené zábradlie vadí ľuďom,
ktorí tadiaľ prechádzajú. Keďže je
majetkom mesta a nie mestskej
časti, oslovíme mesto Košice, aby
zábradlie dalo do poriadku.

V Drocárovom parku prebieha rekonštrukcia
chátrajúcej škôlky

Budujú Senior dom
Pavilóny bývalej škôlky v Drocárovom parku budú postupne
zrekonštruované a prebudované na jednotný komplex slúžiaci najmä
seniorom.
V jednotlivých pavilónoch bude
polovice júla a realizuje ju Ing. Rudolf
postupne vybudovaný Dom seniorov,
Vancák – RZ KARAT. V súčasnosti
denné centrum pre seniorov mestskej
je z areálu vyvážaný cez parkovisko
časti a iné zariadenia pre osoby
triedený odpad.
odkázané na pomoc. Súčasťou
Prosíme
obyvateľov
sídliska
komplexu má byť gastro kuchyňa,
susediacich s areálom a užívajúcich
rehabilitačno-relaxačná miestnosť,
priľahlé parkovisko o súčinnosť,
práčovňa, ubytovanie pre seniorov,
trpezlivosť a pochopenie pri
fitnes a wellness.
prebiehajúcich prácach.
Rozsiahla rekonštrukcia prebieha od

zosamosprávy
Prevádzkovateľ ľadovej plochy hradí náklady na
opravy a údržbu

Mobilná ľadová plocha bude
v prevádzke
Na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva najväčšiu diskusiu
vyvolali náklady na opravy a údržbu mobilnej ľadovej plochy, ktorú
mestská časť prenajala spoločnosti SAN.
Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej
vymieňa svetlá reflektorov a mnohé
v júli pred troma rokmi má všetky
ďalšie.
náklady na údržbu a opravy hradiť
„Úzko spolupracujeme s mestskou
mestská časť. Preniesť tieto povinčasťou pri zabezpečovaní väčších
nosti na nájomcu chcel riešiť doopráv. V súčasnosti vymieňame
datok, ktorý však na nasledujúcom
chladiace trubky, u ktorých končí
rokovaní väčšina poslancov neschváživotnosť,“ povedal konateľ spoločlila.
nosti SAN, Ing. Branislav Gjašík.
Napriek tomu, nájomca tieto ná„Oprava vyžaduje výmenu viac ako
klady znáša. „Na väčších opravách,
800 metrov chladiacich trubiek.
ktoré nepatria podľa príslušných
Mestská časť zakúpila základný
zákonných ustanovení do kategórie
materiál a my na vlastné náklady
bežné opravy a údržba, participuzabezpečujeme opravu a výmenu
je mestská časť, nájomca v priebetrubiek, pričom hodnota týchto
hu roka vykonáva a zabezpečuje
prác prevyšuje cenu materiálu, čo
na svoje náklady bežnú údržbu a
je možné posúdiť na základe cenodrobné opravy,“ informovala vedúca
vej ponuky firmy špecializovanej na
oddelenia správy majetku mestskej
dané činnosti.“
časti KVP, Ing. Anna Schrötterová.
Nájomca v posledných dňoch zabezVykonáva, napríklad, opravu uchypečuje opravy striedačiek pri ľadovej
tenia mantinelov, výmenu tesnenia
ploche v hodnote 1 200 eur. Dobrou
hadíc, opravy trhlín na trubkách,
spoluprácou mestskej časti a nájomodvzdušňuje a tlakuje systém, opracu sa vytvorili všetky podmienky na
vuje ochranné sieťky a konštrukcie
to, aby bola ľadová plocha cez zimu v
za bránkami, opravuje pletivo plotu,
prevádzke.

Informácie zháňali študenti geografie v archívoch

Náučný chodník sídliska KVP,
ktorý naučí
8 náučných tabúľ poučí obyvateľov sídliska i jeho návštevníkov o živote
na sídlisku v rôznych oblastiach. Tabule sa venujú vzniku sídliska,
službám, kultúrnemu životu, deťom, samospráve i faune a flóre.
Náučný chodník začína od Drocárovho parku a končí pri výjazde zo sídliska. Pripravila
ho mestská časť v spolupráci s Ústavom geografie PF UPJŠ Košice. Študenti geografie
zháňali informácie o histórii a vývoji sídliska
v archívoch a knižniciach.
Náučné tabule sú umiestnené v štyroch obvodoch sídliska a venujú sa:
1. Počiatku vzniku sídliska (Drocárov park),
2. Službám pre vás (Moskovská trieda), 3.
Kultúrnemu životu na sídlisku (Námestie pri
podchode pod OC Iskra), 4. Školským a mimoškolským zariadeniam na sídlisku
(Detské ihriská medzi ulicami Jasuschova a Bauerova), 5. Obyvateľstvu sídliska
(vedľa OC IV. na Cottbuskej ulici, vedľa Farského pastoračného centra), 6. Zelenému sídlisku (Starozagorská ulica), 7. Samospráve (vedľa miestneho úradu, Húskova ulica), 8. Živočíšstvu a turistike (výjazd zo sídliska KVP vedľa Kláštora bosých
karmelitánok).
Realizátori tohto projektu dúfajú, že náučné tabule budú nielen zaujímavým
doplnkom sídliska, ale, že obyvateľom rozšíria obzor o menej známe informácie.

Náučný chodník sa zrealizoval v rámci projektu
„Život na KVP po 30 rokoch“, ktorý spolufinancuje
Ministerstvo kultúry SR.
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Voliči na KVP chceli za župana Rudolfa Bauera

Ako volili Kávepéčkari
Sídlisko KVP má 21 200 voličov, z ktorých sa k urnám dostavilo 2 788.
V prvom kole volilo 13,15 percent voličov, v druhom kole nepatrne
menej 12,84 percent.
Kávepéčkari chceli vo funkcii
poslanca samosprávneho kraja
najviac vidieť Alfonza Halenára
(NEKA), ktorý od nich dostal 1031
hlasov, Ivetu Kijevskú (SDKÚ),
za ktorú hlasovalo 1007 voličov a
Daniela Rusnáka (KDH), ktorému
dali 952 hlasov. Všetci traja boli
zvolení do poslaneckého zboru KSK.
Na mieste župana si z 10 kandidátov
v I. kole volieb najviac priali vidieť
Rudolfa Bauera, ktorému dali 1041

hlasov. Zdenko Trebuľa získal
výrazne nižší počet hlasov – 643
a tretím v poradí, s 297 hlasmi
od voličov KVP, skončil Rastislav
Masnyk.
V II. kole volieb dali Kávepéčkari
jednoznačne najavo, koho si prajú
vidieť vo funkcii župana. 2111
voličov chcelo Rudolfa Bauera a 758
voličov Zdenka Trebuľu, čo je až o
dve tretiny menej.

Výsledok volieb kandidátov za
KVP na funkciu poslanca do KSK
Hlasy spolu
za volebný
obvod č.2

Politická strana
(koalícia)

213

449

Demokratická strana

Dana Grusová

214

642 Komunistická
strana Slovenska

Alfonz Halenár, Ing.

1031

2 241 nezávislý kandidát

Č. kandid.
na hl.
lístku

Kandidát

Hlasy
na
KVP

11

Mária Eperješiová, Ing.

13
14

1007

19

Iveta Kijevská, Ing.

23

Jozef Kozel

87

252 komunity – Magyar

24

Peter Mati, Ing.

102

občianskej
245 Strana
ľavice

31

Daniel Rusnák

952

35

Pavel Titl, Ing.

185

37

Vojtech Tóth

433

1 953

Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
– HÍD, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia –
Demokratická strana
Strana maďarskej
Közösség Pártja

1 975

Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
– HÍD, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia –
Demokratická strana

417 Demokratická strana
1 073 nezávislý kandidát

Mobilná ľadová plocha
Verejné korčuľovanie
Otváracie hodiny:
Pondelok

17.00 – 18.00 hod.

Štvrtok		

16.45 – 17.45 hod.

Sobota a Nedeľa

11.30 – 12.30 13.15 – 14.15 hod.

Cenník :
jednotné vstupné ................................................................ 1 EUR
doprovod bez korčúľ .......................................................... 0.40 EUR
doprovod bez korčúľ s deťmi do 10 r. ............................ zdarma
prenájom ľadovej plochy, hokej ....................................... 50 EUR/1hod.
skupiny detí MŠ a ZŠ dopoludnia ................................... 20 EUR/1 hod
Kontakt:
MĽP Drocárov park tel.: 0917 755 104, e-mail: san@iol.sk
Prevádzkovateľ:
SAN s.r.o., Magdalénska 9, 040 01 Košice
O prípadných zmenách prevádzkovej doby budeme priebežne informovať
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Viazať adventné vence prišlo
80 ľudí
Viazať adventné vence v posledný novembrový týždeň prišlo do
denného centra mestskej časti 80 ľudí. Čečiny sa spotrebovalo tri
kubické metre.
„Na prvú adventnú nedeľu si ľudia vždy robili adventné vence so štyrmi
sviecami. Každý týždeň sa zapáli jedna svieca až do Vianoc. Je to znak
blížiacich sa Vianoc,“ povedal nám spoluorganizátor akcie, predseda združenia
Prameň života, Milan Pach. „Cieľom tohto podujatia je, aby sa ľudia zišli pred
adventom, aby si vlastnoručne vyrobili vence, porozprávali sa, vytvorili si
spoločenskú komunitu kde sa cítia dobre. To je aj cieľom nášho združenia –
vytvoriť podujatia, kde sa ľudia stretnú, porozprávajú, oddýchnu, zrelaxujú
a pri tom aj niečo dobré urobia.“
Akciu zorganizovala mestská časť v spolupráci so združením Prameň života
už po desiatykrát. O jej popularite svedčí aj fakt, že každý rok sa jej zúčastní
mnoho ľudí. Dvere denného centra sa nezatvorili od 15-tej do 18-tej hodiny.

Uvítanie 27 novorodeniatok

Posledná októbrová sobota patrila už druhý krát v tomto roku
slávnostnému uvítaniu novorodeniatok do života. Starostka KVP
oficiálne vyhlásila za obyvateľov mestskej časti 27 novorodeniatok
narodených v mesiacoch máj až august tohto roka.
Starostka vo svojom príhovore popriala rodičom veľa zdravia, šťastia v
kruhu rodiny, trpezlivosť pri výchove i to, aby viedli svoje deti k pozornému
a citlivému vnímaniu tohto sveta, učili ich vážiť si seba, rodičov a všetkých
navôkol.

Kávepéčkari sa pripravovali
na Vianoce
Zuzana Krupová bola na viazaní vencov
prvýkrát. Chystala veniec pre svoju
rodinu. „Doteraz som veniec kupovala,
niektoré roky som si ho urobila ja,
inokedy nevesta. Som rada, že som
prišla, lebo je tu iná atmosféra, ako
keď si ho pripravujem doma sama a
zoznámila som sa tu s mladými ľuďmi.
Doma si ešte pripravím ďalšie vence - do
obývačky a aj do kuchyne,“ povedala.
Vianoce oslavuje v kruhu rodiny.
Oslavuje ich tradične. „Dávame si veľa
darčekov a na štedrovečernom stole
nemôžu chýbať kapustnica, bobáľky,
veľa koláčov a ryba. Pred večerou pod
obrus dávame peniažky, ktoré vyberieme
až po Novom roku, aby sme celá rodina
boli pohromade a aby sme boli aj dosť
bohatí. A ešte zavesíme imelo na dvere,
pod ktorým si dáme pusu a zaželáme si
všetko najlepšie,“ dodáva Z. Krupová s úsmevom.
Regina Zľamalová pripravovala veniec pre seba a manžela. „Som tu prvýkrát a
veľmi sa mi tu páči, lebo je tu veľmi dobrá atmosféra. Cítim sa tu dobre, lebo
mi tá čačina, ktorá je všade navôkol pripomína blížiace sa Vianoce. Človek tu
získa nový obzor, niečo nové sa naučí.“
Na vianočnom stole nechýba u nich kapustnica, šalát a ryba. Dodržiavajú však
špeciálnu tradíciu. „Pred štedrou večerou si pripíjame hriatym. To je rum s
klinčekmi, medom a koreninami a pije sa teplý. Poprajeme si veľa zdravia,
šťastia, pekné Vianoce a šťastný Nový rok a pustíme sa do večere,“ prezrádza
R. Zľamalová.
17-ročná Mirka Hudáková je na viazaní vencov už druhýkrát. Adventný veniec
pripravuje pre seba. Ako budúca aranžérka radí všetkým pri stole ako majú pri
dekorácii vencov postupovať. „Je to veľmi pekná a zaujímavá akcia miestneho
úradu. Vnímam ju ako takú predprípravu na Vianoce. Vianoce sú u nás
klasické, kapustnica, ryba, šalát a oplátky.“
14-ročná Terézia Turyová z gymnázia sv. Košických mučeníkov chodí na
viazanie adventných vencov pravidelne. Je tu už štvrtýkrát. Veniec pripravuje
pre svoju triedu. „Je to dobrá akcia, páči sa mi tu. Vence už viazať viem, lebo
tu nie som prvýkrát, ale animátori tu ľuďom pomáhajú. Ukazujú ako sa
vence robia, ako by mali vyzerať.“

Poďakovanie
Zbierka nepotrebných vecí
V polovici novembra sa v Dennom centre mestskej časti KVP
uskutočnila zbierka odevov, lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov,
záclon, diek, domácich potrieb, obuvi a hračiek.
V mene organizátorov zbierky mestskej časti KVP a OZ Prameň života, by
sme radi vyslovili poďakovanie tým, ktorí sa do zbierky zapojili a dali svojim
použitým veciam druhú šancu. Naša vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom,
ktorí triedili, skladali a pripravovali veci na distribúciu pre tých, ktorí ich
potrebujú.
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Od potulky mám KVP radšej
To, čo budeš ukazovať na tom KVPčku, pýtali sa ma ľudia, keď sa dozvedeli, že
minulý víkend spravím potulku práve tam. A veru, najprv som si túto otázku
kládol aj ja. No potom som sa týmto sídliskom prešiel. Na potulku totiž
potrebujem hodinovú trasu s asi 10 zastávkami, pre ktoré je jediným kritériom
zaujímavosť. Našťastie s týmto nenastal žiaden problém. Stretli sme sa pred
Kláštorom, pretože bolo dôležité nájsť aj miesto, ktoré poznajú aj neKVPčkári.
A hneď sme vošli do úchvatného sveta kaplnky. Možno niekto už vyskúšal silu
modlitby bosých karmelitánok, ktorých rád sme mali ako prví na Slovensku v
Košiciach. A ich kaplnka je teraz o to pozoruhodnejšia, že tam majú Krv a rukáv
(čoskoro už svätého) Jána Pavla II. Nemenej krásne bolo v Arche Noemovej,
lebo na túto sa podobá jeden z najpozoruhodnejších nových kostolov – kostol
Božieho milosrdenstva.
SOU obchodné sa síce nedostavalo, ale aj jeho základy či protiatómový kryt
sú pamiatkou. Podobne je na tom vyše 20 ročný skelet bazéna, ktorý však
už má dni spočítané a na potulke bola jedna z posledných možností uvidieť
ho. Spomenuli sme i pozemok za Moskovskou triedou, kde mala stáť Slov.
akadémia vied. Veď komponenty do družíc vyrobené na KVP mohli lietať po
vesmíre.
Iným svetom na sídlisku KVP je aj folklórna časť, do ktorej vstúpite
vyrezávanými drevenými bránami. A okolo vás drevené sochy gajdoša a iných.
Veď vnútri trénuje svetoznámy folklórny súbor Železiar , ale aj Železiarik,
Anička i Omladina. Podobne sa človek posunie v čase, keď vojde do múzea
Humna. Zároveň chytí prudkú nostalgiu a spomenie si na detstvo u babičky.
KVP sa vyšvihlo aj vďaka výmenníku. Na tomto sídlisku nebol kultúrny dom
ani len vyprojektovaný. Ešte že vďaka EHMK prerobili výmenníkovú stanicu
na kultúrny domček otvorený každý pracovný deň popoludní.
Sídlisko malo aj ako prvé riešenú farebnosť panelákov už v projekte, takže v
jeho prípade sa za socializmu už nedalo hovoriť o sivých panelákoch. Taktiež
predbehlo ostatné v používaní kolektorov pod zemou, za čo dostalo voľakedy
cenu ministerstva výstavby. Aj interiér bývalej Iskry bol ocenený...
To je len letmý prehľad zaujímavostí, ktoré sme spomenuli o tomto sídlisku. V
iný prvý víkend v mesiaci budem robiť zas potulku pre Košičanov, ale na inú
tému. Odkedy som však pripravil potulku o KVP, mám ho omnoho radšej. I
preto, že ho už poznám o dosť lepšie.
Milan Kolcun
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Rubrika poslancov
Témou rubriky je novela zákona o Košiciach, ktorá znižuje počty
poslancov v mestskej i miestnej samospráve v snahe ušetriť finančné
prostriedky. Keďže sa veľa hovorí, že ušetrilo by sa ešte výrazne viac
redukciou počtu mestských častí, zaujímal nás názor tých, ktorých sa
to týka najviac. Preto sme sa poslancov KVP pýtali:

Pomôže zníženie mestských a miestnych poslancov mestu Košice?
Ste za zredukovanie resp. spájanie mestských častí v Košiciach?
Mária Ivanecká (MOST-HÍD):
„Som za zredukovanie mestských častí. Úplne stačí
minimálny počet poslancov.“

Ján Tkáč (KDH):
„Zníženie počtu poslancov znamená zníženie úrovne
demokracie a presun moci do rúk jednotlivcov. Ak chceme
niečo zlepšiť, tak by to mala byť najmä informovanosť
medzi občanmi o tom, ako majú so svojimi poslancami
spolupracovať. Mali by sme skôr motivovať, zvyšovať
angažovanosť a aktivitu občanov zapájať sa do spolupráce
so svojimi poslancami. Zníženie počtu poslancov v žiadnom
prípade nepomôže mestu a ani miestnym častiam, ba naopak,
môže viesť k vážnejším kauzám a prehmatom zo strany jednotlivcov, ktorí sa
dostanú pod tvrdý tlak lobistov.
Miestny úrad KVP sa podľa mojich informácií snaží v maximálnej miere vychádzať
v ústrety občanom sídliska KVP a preto dôvody na zlučovanie s inými mestskými
časťami považujem v našom prípade za kontraproduktívne. Treba si uvedomiť že
sídlisko KVP má viac ako 25 000 obyvateľov. Zníženie počtu mestských častí môže
mať negatívny vplyv na náš rozvoj z dôvodu zmeny priorít z lokálnych na centrálne.
Každá mestská časť más voje špecifiká, ktoré spájaním častí zmenia svoju prioritu
riešenia. Pokiaľ je dôvodom šetrenie finančných prostriedkov, tak nás to môže prísť
draho. Mohlo by to mať význam iba pre mestské časti s malým počtom obyvateľov,
prípadne o časti, ktoré majú zlú samosprávu.“
Roman Matoušek (SDKÚ):
„Ak sa ideme rozprávať o zlučovaní mestských častí je v
prvom rade potrebné odpovedať na otázku koľko ich chceme
mať. V súčasnosti neexistuje model zlučovania s ktorým by
súhlasili všetci starostovia a občania týchto mestských častí.
Otvorenie témy prebehlo, reálne kroky zatiaľ meškajú. S
formou zníženia mestských častí, ktorá bola prezentovaná
nemôžem jednoducho súhlasiť a podporiť ju. Vyvstávajú
mi z toho dve otázky: Ak opierame argumentáciu o úsporu
finančných prostriedkov, aká tá úspora bude? Robil niekto konkrétnu analýzu? Ak
znížime počet poslancov ako zástupcov ľudu, pomôže to zastupiteľskej demokracii?
Nedôjde naopak k uzurpovaniu si moci úzkou skupinou ľudí?
Dnes, skoro 25 rokov , čo sa snažíme na Slovensku žiť a tvoriť demokraciu by mali
naše kroky smerovať k väčšej otvorenosti a kontrole politického systému ľuďmi a nie
naopak k jeho uzatváraniu pre zopár vyvolených.“

POTULKY MESTOM KOŠICE
(4.-5. január) BAROKOVÉ KOŠICE
Košice pred 300 rokmi, keď boli v móde krivky. Najkrajšia architektúra, sochy a obrazy,
ktoré v meste vtedy vznikli. Premonštrátsky kostol. Slávny barokový maliar i sochár z
Košíc. Baroková ilúzia.
Začíname pri Štátnej vedeckej knižnici v sobotu 4. januára o 10:30, 12:00,
14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00
po maďarsky (Zoltán Balassa).
V nedeľu (5. januára) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po
slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky
a 16:00 po maďarsky. Vstupné je v predpredaji 1,75 €, v deň konania a na mieste 2,99 €.
Lístky predpredáva a informácie podáva Informačné centrum MiC v OD Dargov. www.
potulka.sk.
Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00, 13:00 14:30
a 17:00.
Ďalšie témy:
1.-2. február - Kaviarne a pohostinstvá, 1.-2. marec - Maliari (z) Košíc,
5.-6. apríl - Kalvária, 3.-4. máj - Juh Košíc

Želáme Vám pokojné,
radostné a šťastné
vianočné sviatky.
poslanci MZ MČ Košice - Sídlisko KVP
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ľudiamedzinami

Animátori z OZ Laura vychovávajú deti v táboroch tak, aby si vážili
skutočné hodnoty

„Ak ľudia chcú robiť dobro, tak je to fajn“
Keďže Vianoce sú sviatkom lásky, pokoja a
rodiny, prinášame vám pohľad do zákulisia
združenia, ktorého členovia sa v duchu
týchto silných slov snažia žiť po celý rok.
Nezištne pomáhajú a robia veci tak, aby
bol svet lepším miestom. Kto pozná prácu
združenia Laura na sídlisku KVP vie, že to
nie sú len prázdne slová. Vyspovedali sme
preto jeho predsedníčku, magistru Silviu
Skubeňovú, ktorá ho ako dobrovoľníčka
úspešne vedie už tretí rok.

Jarné a letné prímestské tábory, šarkaniáda, viazanie
adventných vencov, zimná akcia Laura na ľade – to
sú populárne projekty z autorskej dielne Laury.
Organizuje ich v spolupráci s mestskou časťou,
pričom mestská časť na nich participuje materiálne a
Laura obsahom.
Poskytuje svojich dobrovoľníkov a fundovaných
animátorov na rôzne podujatia pre deti a mládež. A
tí vedú program akcií tak, aby sa deti a mládež nielen
zabavili, ale aby sa naučili vážiť si skutočné životné
hodnoty.
Silvia Skubeňová je iniciatívnou predsedníčkou
košickej Laury. Problémy pre ňu znamenajú výzvy,
ku ktorým pristupuje mimoriadne kreatívne. Za
programom vydarených akcií Laury stojí práve ona.
„Naša činnosť vychádza z potrieb ľudí. Ak ľudia v
rodinách málo komunikujú, urobíme tábor, ktorého
témou bude komunikácia. Animátori sa so svojou
skupinkou detí budú rozprávať, čo cez deň v tábore
zažili, ako sa cítili,“ približuje činnosť združenia v
praxi.
Združenie Laura je pod patronátom rádu saleziánov a
S. Skubeňová je bývalou sestrou rádu. „Staviame na
náboženských hodnotách, ale dobrovoľníci nemusia
byť veriaci. Pre nás je podstatný cieľ. Ak ľudia chcú
robiť dobro, tak je to fajn.“
Najdôležitejšia je výchova animátorov
V Laure sa kladie dôraz na vzdelávanie.
Dobrovoľníkov si vychovávajú tak, aby boli
oduševnenými a kvalifikovanými animátormi, ktorí
presne vedia, ako s deťmi v rôznom veku pracovať.
„My nemáme sankcie, my sa s deťmi rozprávame.
Učíme animátorov podporiť v dieťati to dobré, lebo
to zlé počuje veľakrát. Našou ďalekosiahlou víziou je
vychovávať z detí a mládeže zrelých, zodpovedných
dospelých a nie infantilných ľudí,“ vraví S. Skubeňová.
Keďže animátori ovplyvňujú správanie zverených
detí, ich formovanie považuje za najdôležitejšiu
prácu združenia. Sú pripravovaní podľa interných
manuálov. „Program výchovy sa volá ´cesty zrenia´
a je vypracovaný pre jednotlivé vekové kategórie.
Pripravili ho pedagógovia, psychológovia, rehoľníci
a naši bývalí animátori.“ Tak ako deti v táboroch, aj
animátori sa v združení učia zážitkovou formou.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dobrovoľnícka

práca sa neoplatí, že človek len dáva a nič nedostáva.
S. Skubeňová tvrdí, že nie je tomu tak: „Animátori
nám hovoria, že prácou u nás oveľa viac získali ako
dali. Raz mi jeden vysokoškolák povedal, že v živote
nerobil také veci, ako u nás. Nikdy doma neumýval
okná. Z pocitu, že to dokáže, žil týždeň. To sú veci
obyčajné, ale veľké. My ich povzbudíme, dávame
im pocit, že to zvládnu. Cítiť dôveru bol vlastne
dôvod, ktorý ma pre túto prácu zapálil. Decká veľmi
potrebujú vedieť, že niekto verí, že niečo dokážu.
Aj keď sa tvária, že nikoho nepotrebujú, že všetko
vedia, tak vo vnútri majú malú dušičku. A táto póza
je vlastne ich sebaobrana pred dnešným svetom.“
Animátormi sa väčšinou stávajú deti, ktorým sa v
táboroch páčilo. Dobrovoľníkom zase môže byť
každý, bez obmedzenia veku, každý, koho myšlienka
Laury osloví a má chuť pomáhať. Laura pre svojich
členov organizuje pravidelné „stretká“ v dennom
centre na KVP. Za dôležité pokladajú budovanie
vzájomných vzťahov. Stretávajú sa aj vo vianočnom
čase, kedy si spoločne varia kapustnicu a dávajú
darčeky.
Potreba spoločnosti je v riešení drog
Momentálne sú naliehavým problémom drogy.
Ako povedala S. Skubeňová, ktorá pracuje ako
psychologička v Centre pre liečbu drogových
závislostí v Košiciach, posledné dva roky sa počty
drogovo závislých mladých ľudí hrozivo zvyšujú a
ich veková hranica sa zase hrozivo znižuje. „Sídlisko
KVP je po Terase druhé najväčšie stredisko drog v
Košiciach. S drogami začínajú už 13-ročné deti.
Uvažujeme, či by sa Laura v budúcnosti nemala
venovať aj tejto téme.“
Pracovať na probléme by chcela interaktívne.
Prednášky na školách o škodlivosti drog sa míňajú
účinku. „Nikto ich už nepočúva. Mojou predstavou

je byť dve tri hodiny so žiakmi v triede. A robiť s nimi
aktivity, na ktorých sa naučia čo sa deje v skupinách.
Budú spolupracovať na úlohe. Poviem im, kto bol
vodca, kto manipuloval a kto sa nechal manipulovať.
Vysvetlím, prečo jeden vedie druhého a prečo sa
druhý nevie brániť. A potom to prenesiem do iných
oblastí - prečo sa necháme zmanipulovať na veci, o
ktorých vieme, že sú zlé... Odžitá skúsenosť ich osloví
viac ako prednáška. A tým, že ma spoznajú, tak v
budúcnosti sa nebudú obávať navštíviť so svojimi
problémami odborníka,“ predkladá jasnú predstavu.
Nestačí mať najedené a oblečené deti
Príčinu tohto celospoločenského problému vidí v
rodinách a v spoločnosti. Rodina už neplní svoje
funkcie a spoločnosť je orientovaná na výkon. A to
je problém, ktorý viacerí mladí ľudia nezvládajú.
„Tých hlbších príčin je rozhodne viac. V rodinách
však absentuje komunikácia, jednotliví členovia
medzi sebou len koexistujú. Nestačí mať najedené
a oblečené deti. Máloktoré rodiny sa rozprávajú o
tom, čo sa im dnes stalo, čo ich trápi. Veľmi málo,“
konštatuje.
Ľudia tvrdia, že na komunikáciu v dnešnom rýchlom
svete nemajú čas. Prídu domov z práce unavení...
„Áno, aj ja som unavená z práce, ale vždy robím
voľbu. Nemôžem povedať, že systém ma vo chvíli,
keď sa rozhodujem čomu venujem svoj čas, k
niečomu núti. Ja sa rozhodujem či si sadnem a
porozprávam sa s mojimi blízkymi ako dnes strávili
svoj deň, alebo pôjdem pozerať televíziu.“
Dôležité je vedieť komunikovať. Aj tejto zručnosti
sa učia dobrovoľníci a animátori v združení.
„Sme analfabeti v komunikácii... Myslíme si,
že komunikovať je strašne jednoduché. Ale
konštruktívne rozprávať v konflikte je umenie, je
výsledkom sebadisciplíny,“ dodáva S. Skubeňová.

Prímestský letný tábor na KVP

Čo je OZ Laura?
Je dobrovoľné občianske združenie detí a mládeže,
ktorého cieľom je rozvíjanie osobnosti mladých
ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a
mladé ženy a plnohodnotné využitie voľného času.
Spolupracuje so sestrami saleziánkami. Funguje
na Slovensku už 20 rokov. Má 15 stredísk a tri
súkromné centrá voľného času.
Organizuje stretnutia rovesníckych skupín, rôzne
krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy,
karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších
aktivít. Dobrovoľníci a animátori vykonávajú
všetky činnosti strediska a vychovávajú mladších.
Členovia tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí

najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom poskytnúť.
Protagonizmus a spolupráca sa zhmotňujú v práci
mediálneho, kultúrneho a športového tímu, ktoré
pomáhajú predsedníctvu a ústrediu koordinovať
celoslovenské aktivity.

Po kom je OZ Laura
pomenované
Patrónkou združenia je Laura Vicuňa, ktorá sa
narodila v roku 1891 v Santiagu - v hlavnom
meste Chile. Zomrela, keď mala iba 12 rokov.
Blahorečil ju pápež Ján Pavol II. Jej mottom bolo:
Radšej zomrieť ako zhrešiť! Je patrónkou rodín v
ohrození, tínedžerov a momentálne aj patrónkou
svetových dní mládeže.

vianočnáanketa
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Ako trávia Vianoce známi Kávepéčkari
Známych Kávepéčkarov sme sa pýtali, aké vianočné zvyky
dodržiavajú. Zaujímalo nás, čo na ich stole nesmie chýbať, čo
považujú za najdôležitejšie a aké darčeky radi dávajú a dostávajú.
Keďže vianočný čas je tak trošku čarovný, chceli sme tiež vedieť, čo
by radi zmenili (u seba alebo v spoločnosti), ak by mali tú moc.

Tina Van der Holland sa teší, keď všetkým chutí

U spisovateľky sa obdarúva knihami
Spisovateľka Tina Van der Holland trávi Vianoce
vždy v kruhu rodiny. „Ak to zdravotný stav našich
rodičov umožňuje, vždy ich privezieme aspoň na
Štedrý večer k nám. Teším sa, ako všetkým chutí
večera, ktorú pripravujem zväčša sama, ale na jej
príprave sa s radosťou podieľajú aj môj manžel
a synovia. Na našom štedrovečernom stole
nikdy nechýba kapustnica, ryba ani zemiakový
šalát. Po večeri si potom dáme aj nejaký zákusok,
ktorý na Vianoce musí byť čokoládový, rumový alebo s
kokosom.“
Vianoce sú pre Tinu synonymom lásky, viery a pokoja. Preto za najdôležitejšie
považuje práve stretnutia s rodinou a priateľmi. „Duchovne nás vždy povznesie
návšteva polnočnej omše a počas ďalších dvoch dní čítanie dobrých kníh,
ktorými sa obdarúvame.“
Darčeky majú v rodine vyriešené už dávno. Kupujú si navzájom knihy, ktorým
sa všetci najviac tešia. „Pre širšiu rodinu prichádzajú do úvahy aj praktické
darčeky, pretože starším ľuďom často už zrak neslúži tak dobre, aby dokázali
veľa čítať. Vždy sa však snažíme pre nich vybrať niečo, čo je nielen praktické,
ale aj pekné, aby mali z darčeka radosť.“
Keby mala Tina čarovný prútik, jeho mávnutím by chcela odstrániť zo sveta
hrubé násilie a intoleranciu. „Nech je každý šťastný svojím spôsobom, nech
si všetky národy žijú, ako uznajú za vhodné a pracujú na svojom blahobyte.
Samozrejme, iba pokiaľ ich predstava šťastia neohrozuje okolie. Ak je toto
splnené, čiže vnímame, že ide o mierumilovné snahy, potom treba rešpektovať
aj druhých, iných a nikdy nevnucovať svoje pravidlá či názory ako jediné
správne.“

Martin Račko by najradšej daroval zdravie

Štedrovečerný stôl musí byť výnimočný
Výtvarník Martin Račko považuje Vianoce za
najkrajší sviatok v roku. „Uzatvárajú nám rok a
končia i zhon, ktorý občas prežívame, aby sme
čo najlepšie pripravili vynikajúcu atmosféru
v našom domove. Je to naozaj čas, keď sa má
rodina stretnúť, docestovať aj z ďaleka a urobiť
všetko pre to, aby sme neostali v ten večer sami.“
Vianočný stromček, výzdoba domu či bytu, hojnosť
jedla, pitia či zákuskov, patrí k Vianociam. Kultúru
stolovania považuje za veľmi dôležitú v každej rodine a každom dome.
„Štedrovečerný stôl, musí byť výnimočne pekne pripravený a ozdobený.
Možno, že niekedy až gýčovo, ale to k tejto atmosfére patrí. Kapustnicu
varievame veľakrát do roka, ale tú „vianočnú“, ktorá je veľmi špecifická
a varila ju ešte naša pra-prababka, tú podávame len na Vianoce. My jej
vravíme „Svatá poľivka“ (áno, ľ s mäkčeňom). No a to ostatné, tak ako sa
patrí, ryba so šalátom a makové bobáľky.“ Najstaršou členkou rodiny M.
Račka je jeho mama, preto je jej úlohou pred večerou obísť stôl a všetkým dať
medový krížik na čelo, so slovami: „Aby si celý rok bol tak dobrý a zdravý ako
tento med a aby ťa ľudia milovali a mali tak radi, ako tento sladučký medík.“
V detstve miloval atmosféru napätia a očakávania z utajovaných a
pripravovaných darčekov. Neskoršie sa zabával na nervozite a napätí svojich
detí. „Aby bol darček originálny, vyrobil som raz deťom barby domček, ale
taký, aký v obchode nebolo možné dostať ani vidieť. Ako dizajnér som sa
pohral so všetkými detailmi interiéru a manželka ušila aj všetky drobnosti,
ktoré k takému domčeku patria. Veľmi dlho bol hlavným predmetom záujmu
našich dievčat. Ešte stále je niekde na chalupe na povale a možno sa s ním
budú hrať moje vnúčatá, ako s retrohračkou.“
A čo by rád urobil, keby mal tú moc? „Veľmi veľa vecí vieme vyrobiť či kúpiť,
aby sme toho druhého a blízkeho mohli obdarovať. Ale iba jedno nedokážeme
a to je dať tomu druhému ´zdravie´, keď ho tak veľmi potrebuje. Ak by som
toto vedel, či dokázal, tak...“

Stanislav Polek by si prial, aby deti nemuseli cestovať za prácou po svete

Pod stromčekom majú spoločenské hry
Rezbár Stanislav Polek trávi Vianoce ako väčšina
Slovákov. Rodina dodržiava bežné vianočné zvyky,
pečie vanilkové pečivo... „Doteraz sme každý rok
mávali vo vani živého kapra. Deti už vyrástli
a odchádzajú z domu, takže možno skončíme
s touto tradíciou. Na štedrovečernom stole je
kapustnica, vyprážaný kapor, ´chudobný šalát´
- zemiakový s cibuľkou a sladkokyslým nálevom,
po ktorom máme istotu, že ho nebude nikto ťažko
tráviť. Opekance máme zvyčajne makové, tvarohové
a s kyslou kapustou. Na stole je množstvo drobných koláčikov, rôznych
pochutín a ovocie.“
Najdôležitejším je pre Polekových stretnutie rodiny pri jednom stole. „Aby
sme boli spolu, v zdraví a v pohode.“
Pod stromček si dávajú už len praktické darčeky, lebo deti odrástli. „Niečo z
technických noviniek. V posledných rokoch si dávame kvalitné spoločenské
hry - scrable, activity, hra Svet, Slovensko a pod.“
Čo by som zmenil, ak by mal tú moc? „Aby naše deti nemuseli cestovať za
prácou po celom svete, aby po dosiahnutí vzdelania mohli pracovať doma, na
Slovensku. Mimochodom, všetky moje tri deti majú radi Košice a nechcú sa
sťahovať. Nech si môžu dôstojne zarábať na živobytie a založiť si tu rodiny.“

Sivia Koscelanská si potrpí na vianočnú výzdobu

K Štedrej večeri jej spieva Karel Got
U spisovateľky Silvii Koscelanskej je vianočná výzdoba
od prvej adventnej nedele. „Ja si na to potrpím a moji
muži len obdivujú. Nesnažím sa o dodržiavanie
tradícií, lebo dnešná doba je uponáhľaná, ale v
jednom nepopustím – ak sa ozdobuje stromček,
hrá nám pri tom z CD vianočná hudba. Moderná
– Celine Dion, Michael Bubblé, prosto vianočné
albumy spevákov.“
„Štedrá večera je klasická – poďakovanie za
všetky dary na našom stole, potom si dáme oblátky s
medom a cesnakom, kapustnicu a rezne so šalátom, lebo
rybky akosi nám nechutia. A spieva nám k tomu Karel Gott a jeho Vánoce v
Zlaté Praze – toto počúvame od prvého roku narodenia nášho syna,“ vraví
Silvia.
Za najdôležitejšie v čase Vianoc považuje rodina Koscelanských odpočinok
a relax. „Preferujeme pokoj, prosto rozprávať sa, popritom ochutnávať zo
stola, ktorý je vždy pripravený, pozrieť si televíziu či čítať, alebo si zahráme
spoločenskú hru.“
Boli časy, kedy mali pod stromčekom hromadu darčekov. „A najväčšiu radosť
mal Kevin – náš psík. Rokmi sme sa menili, a dávame si pod stromček
drobnosť, o ktorej vieme, že určite poteší a to je predsa hlavný cieľ, nie?
Potešiť druhého.“
A čo by rada zmenila, ak by mohla? „Nič, tú moc nemám a keby som mala, tak
by som apelovala na to, aby sa ľudia mali radi a vrátili sa k hodnotám, ktoré
boli, ale my sme ich konzumným životom zničili.“

Vladimír Urban nerád vyberá darčeky

Bobáľky mu nikdy nechutili, ale zje ich
Choreograf Vladimír Urban trávi Vianoce vždy
v kruhu rodiny, pri tradičných jedlách. „Nesmie
chýbať kapustnica a kapor. Bobáľky s makom mi
nikdy nejako veľmi nechutili, ale symbolicky si z
nich zajem tiež.“
Čo v čase Vianoc považuje za najdôležitejšie? „To,
že sú Vianoce. Je sviatok. Určite pôjdem za mamou
alebo mama príde k nám. No a potom prídu dcéry,
zaťovia a najmä vnúčatá. Na Štedrý večer sme v
tom najužšom kruhu, ale ďalšie dni sú na rade sestry,
švagriné, švagrovia.“
Vyberanie darčekov je pre neho tá najťažšia vec. Málokedy kupuje drahé veci.
Skôr má ambíciu ulahodiť alebo ešte radšej prekvapiť. „Na darčekoch beriem
fakt, že niekto na mňa myslel a dáva mi najavo, že mu na mne záleží.“
A čo by V. Urban rád zmenil, ak by sa mal tú moc? „Je veľmi veľa veci, ktoré my
ľudia nedokážeme meniť. Napríklad počasie alebo to, že my Slováci žijeme
v strede Európy. Na druhej strane všetci žijeme medzi ľuďmi. Nikto nežije
absolútne sám a naše životy ovplyvňujú ľudia okolo nás. A tu je priestor, kde
by sa dalo veľa meniť. Často nám chýba viac tolerancie, prajnosti, viac radosti
z úspechov druhých alebo viac pochopenia a uznania pre konanie druhých.“
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seniori

Seniori trávia vianočný čas
v kruhu svojej rodiny
V Dennom centre mestskej časti sa koncom novembra stretli
obyvatelia, ktorí v tomto roku oslávili 65 a viac rokov. Stretli sa
na podujatí, ktoré im k životnému jubileu pripravila mestská časť,
aby ho spoločne oslávili. Niektorých z nich sme oslovili, aby nám
prezradili svoj recept na dlhovekosť a dobrý život. A keďže je čas
vianočný, zaujímalo nás aj to, ako trávia Vianoce.

Receptom na dlhovekosť je práca
85-ročná Elena Durbáková bola najstaršou jubilantkou. Jej receptom
na dlhovekosť je práca. „Mám štyri deti a ružový život som teda nemala.
16 rokov som pracovala vo VSS ako žeriavnička, do 75-tich rokov som
upratovala. Stravujem sa normálne, vyberám si skôr diétne jedlá a snažím
sa jesť viac ovocia,“ vraví. Vianoce trávi v kruhu svojej rodiny, s deťmi pri
tradičnej štedrej večeri.

Dobrý život je zábava, tanec a spev
Božena Sáková, ktorá oslávila 82 rokov nám povedala:
„Mojim receptom na dobrý život je zábava, tanec a
spev. Čo sa týka životosprávy, tak stravujem sa klasicky,
ale nie som veľký jedák. Nikdy som nerozmýšľala akého
veku sa dožijem, sama som prekvapená ako dlho som
už tu. Zbožňujem zábavu. A v dennom centre sú všetky
zábavy výborné. Chodím tu už 22 rokov. Úrad nám veľa
pomáha.“ Vianoce trávi u svojej dcéry. „Nedodržiavame žiadne špeciálne
tradície, našou tradíciou je typické vianočné menu – kapustnica, šalát a
vyprážaná ryba.“

Treba mať šťastie, optimizmus a záujmy
75-ročný Michal Dikej tvrdí, že v živote treba mať aj šťastie.
Bez neho to vraj nejde. „Hoci malinké šťastie, ale treba ho
mať. Zdravie mi neslúži od 40-tky, v nemocnici som bol už
veľakrát, ale vždy som sa z nej vrátil.“ Dodáva, že okrem
šťastia je pre dlhý a dobrý život potrebný optimizmus a
záujmy: „Človek by sa mal stále niečím zaoberať, aby
nemal morbídne myšlienky. Mojím veľkým pomocníkom
na odreagovanie je počítač. Sledujem na internete všetko, najviac techniku.“
Vianoce nemá každý rok rovnaké. Niekedy ich trávi sám, inokedy u detí. „Kedy
ako vyjde. Keď som sám, tak si navarím klasické vianočné jedlo, pustím si k
tomu muziku, aby mi bolo veselšie.“

Na Vianoce do prírody
Pre 65-ročného Jozefa Mitáľa je receptom na dobrý
život príslovie: „Hľadaj cestu, ako sa to dá urobiť a
nie, ako sa to nedá. Moji rodičia ma vychovávali v jeho
duchu. Ďalším mojím receptom je príslovie, že lízať med
cez sklo sa neoplatí. Bol som vychovávaný aj v duchu
náboženskom a rodičia ma učili bontónu, slušnosti a ctiť
si druhých.“ Dodržiavanie týchto právd a hodnôt, podľa
neho, predurčuje kvalitu života. K dobrému životu je nevyhnutná aj dobrá
rodina. Svoju životnú lásku si našiel pri turistike na lúke na Táloch a odvtedy
sa spolu držia za ruky. Majú dve deti, štyri vnúčatá a všetkých vychovávali k
vzťahu k prírode. Aj Vianoce si vychutnávali v prírode. „Keď boli deti menšie,
tak sme zakaždým trávili Vianoce v strediskách na Kojšovej hole, Zlatej
Idke, Košickej Belej. Aj tohoročné Vianoce budeme spolu a určite naše
tradície zachováme a vyrazíme do prírody na turistiku.“

Na Katarínu sa v dennom
centre vykrúca
Ani pokročilý vek neuberá seniorom v chuti na zábavu. Tanec, spev
a muziku majú radi. Na katarínsko-ondrejovskej zábave, ktorá sa
uskutočnila koncom novembra v dennom centre sa zabávali jedna radosť.

Do tanca im hrala živá hudba. Na rezké
ľudové pesničky sa zvŕtali ostošesť. A tí,
ktorí netancovali si aspoň poklebetili.
„My, starší ľudia si nemáme kde
zatancovať. Tak chodíme tu, kde sa
cítime ako jedna veľká rodina. Každý
potrebuje byť raz za čas v spoločnosti,
medzi blízkymi ľuďmi,“ povedala nám
predsedníčka denného centra Anna
Laskavá. „Katarínska zábava pre nás
znamená rozptýlenie, príležitosť na
stretnutie s inými. Každý rok je na
tejto katarínsko-ondrejovskej zábave dobrá nálada.“

Na prednáškach dôchodcom poradia so
všeobecným i konkrétnym problémom
Ako udrieť zlodeja bakuľkou
Prednášok v dennom centre sa dôchodcovia zúčastňujú v hojnom
počte. Tento rok mali veľký úspech prednášky lekárov, policajtov a
duchovné slovo gréckokatolíckeho farára.
Dôchodcovia z denného centra na KVP sa radi vzájomné stretávajú. Využívajú
k tomu rôzne príležitosti. Niekedy sú to zábavy, inokedy prednášky. Tie sa v
dennom centre priebežne uskutočňujú po celý rok. Lekári im prednášajú
na témy, ktoré staršiu generáciu trápia najviac. Poradia im s konkrétnymi
problémami, vysvetlia, ako so zdravotným trápením žiť v mieri.
Naposledy za započúvali do prednášky o zubnej hygiene a zubných protézach.
Stomatológ im vysvetlil ako sa vo svojom veku majú starať o chrup a zubné
náhrady. Dôchodcovia si odniesli z prednášky nielen nové informácie, ale
aj zubné pasty a čistiace tabletky na zubné protézy. „Je dobré si prednášky
vypočuť a porovnať s tým, čo už vieme a čo praktizujeme,“ povedala nám
65-ročná Mária Sabová. „Prekvapila ma informácia, že spať by sme mali ísť
so zubnou protézou,“ dodala.
Dôchodcovia si pochvaľujú aj prednášku príslušníkov polície. Prednáška bola
nielen slovná, ale aj názorná. Policajti im ukázali, ako sa brániť pred nechcenými
votrelcami v byte. „Ukázali nám, ako máme človeka, ktorý nám strčí nohu do
dverí, udrieť bakuľkou. Povedali, ako si máme zabezpečiť byt a ako sa máme
chrániť pri napadnutí na ulici. Máme radšej kričať, ako utekať. Je tiež dobré
nosiť svietiace pásky na rukáve, aby nás nezrazilo auto. Veľa praktických vecí
sme sa dozvedeli,“ povedala 76-ročná Anna Laskavá.
„Veľmi sa mi páčila aj duchovná prednáška o zmysle života, o hodnotách.
Gréckokatolícky farár nám rozprával aj o svojich osobných zážitkoch, ktoré
boli veľmi zaujímavé,“ doplnila svoj názor 60-ročná Helena Škripková.

Starí i mladí sa stretli, aby
si vymenili názory a súťažili
Stret generácií – tak by sa dalo charakterizovať novembrové podujatie
„O popletenom kalendári...“ v pobočke Knižnice Jána Bocatia na
Hemerkovej ulici. Stretli sa na ňom seniori a žiaci základnej školy.
Obe generácie sa prezentovali spôsobom pre ne vlastným...
Seniori z denného centra na KVP životnými skúsenosťami a vyšívanými
či háčkovanými dielami. Mládež zo ZŠ Janigova zase dielami vytvorenými
modernými postupmi, ako je pletenie z papiera, servítkovanie či výroba
koberčekov zo zvyškov látok.
Na posedení dôchodcovia žiakom rozprávali ako si vypĺňali voľný čas za
svojich mladých čias a mladá generácia im zase na oplátku odprezentovala
svoje voľnočasové aktivity premietaním na plátne. Stretnutie bolo spestrené
súťažou, na ktorej si obe generácie vzájomne dokazovali svoje znalosti,
pohotovosť, bystrosť, ale i šikovnosť, keď uvažovali o tom, ako svoj život
vylepšiť a skrášliť. Zhodli sa na tom, že dobrý život je záležitosťou hlavne
pozitívneho myslenia a dodržiavania životosprávy. Náruživý zberateľ a užívateľ
byliniek z radov seniorov Vojtech Rákay pripomenul dôležitosť prírody, ktorá
ľudí udržiava v zdraví a vitalite svojimi darmi.
„Tak, ako býva očarujúca príroda v jesennom čase, aj u ľudí môže byť
´jeseň života´ príťažlivá. Ak ju trávia aktívne ako naši seniori zo sídliska
KVP. Okrem mnohých pestrých aktivít v rámci denného centra, ktorého sú
členmi, sa radi a pravidelne stretávajú s mladými ľuďmi,“ opísala stretnutie
pracovníčka knižnice Alenka Lukáčová.
Jedni i druhí tiež dokázali, že im nie je cudzí ani pohyb a predviedli sa tancom
blízkym ich veku. A aby nezabudli, aký dôležitý je - a to hlavne v dnešnej
rýchlej dobe - odpočinok, každý zo zúčastnených si odniesol na pamiatku
batôžtek s obsahom, ktorý ten relax navodzuje – plátenné vrecúško s voňavými
bylinkami.

inzercia
OZNAM
Vážení občania,
na základe určitých neodôvodnených sťažností, ktoré boli našej spoločnosti
adresované v súvislosti so separovaným zberom, si Vás dovoľujeme
informovať o tom, že spoločnosť KOSIT a.s. vynakladá nemalé úsilie v oblasti
separovaného zberu.
Separovaný zber musí spĺňať isté hygienické normy a musia byť dodržané
pravidlá separácie jednotlivých druhov komodít. Napriek tomu, že objem
vo farebných kontajneroch narastá, znepokojuje nás skutočnosť, že sa v ňom
nachádza aj odpad, ktorý tam vôbec nepatrí (napr. elektronika, textil,
zvyšky jedla, atď). Ak je obsah kontajnera určeného na separovaný zber takto
znehodnotený, firma Kosit má právo takýto odpad vyčleniť z recyklácie.
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Zmeny v sociálnych dávkach
Od júla tohto roku sa opatrením MPSVR SR č.186/2013 Z.z.
o úprave súm životného minima mení vo výške 198,09 Eur
mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu 138,19 Eur mesačne,
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu 90,42
Eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené
neplnoleté dieťa. Toto zvýšenie životného minima má vplyv na
zvýšenie ďalších dávok.
Daňový bonus sa od júla zvyšuje zo sumy 21,03 na sumu 21,41 €.
Minimálne výživné (je vo výške 30% životného minima) sa
od júla tohto roku zvyšuje na hodnotu 27,13 € a horná hranica
náhradného výživného na sumu 108,504 mesačne.
Výška sociálnych štipendií žiakom denného štúdia strednej školy,
odborného učilišťa alebo praktickej školy v školskom roku 2013/2014 je
45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane (50% sumy živ.
minima), 31,65 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5
vrátane (35% sumy živ. minima) a 22,61€ - pri priemernom prospechu žiaka
horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane (25% sumy živ. minima).
Od júla tohto roka môže byť odmena uchádzača o zamestnanie za
zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu, alebo vzťahu na
základe občianskeho, či obchodného zákonníka vo výške 148,57 € (hrubý
príjem).
Od 1. januára 2014 bude výška rodičovského príspevku 203,20 €, prídavku
na dieťa 23,52 € a suma príplatku k prídavku na dieťa 11,02 €.
Alica Schützová

Mestská časť v roku 2014 pripravuje:
Január 2014 - Tradičný fašiangový karneval na ľade sa uskutoční na
mobilnej ľadovej ploche
Január/Február 2014 - Turnaj v amatérskom hokeji na mobilnej
ľadovej ploche
Marec 2014 - Jarný prímestský tábor. Je pre všetky deti zo sídliska KVP
bezplatne.
Viac informácií o uvedených aktivitách získate v dostatočnom predstihu na www.
mckvp.sk prípadne na facebookovom profile mestskej časti.

Mike’s school

Kurz Angličtiny
Pre deti i dospelých
Príprava na maturitu
zápis od 18. septembra 2013
od: 15.00 – 20.00 hod.
Adresa: KVP – Knižnica pri bývalej Pošte
Hemerkova 39
Tel.: 643 58 37, 0944 065 372
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inzercia
Máte pocit že nič nestíhate, že zápasíte z časom?
Tak navštívte multifunkčné služby ERGO na Húskovej č.1
(vo vežiaku)

Kaderníctvo tel.: 0908 658 789, ostatné služby tel.: 0905 115 868

predaj značkovej obuvi
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

Vianočný sortiment
 www.kvetykvp.sk

Zombova 5, KVP

(v radovke za BILLOU)

Školské potreby

Ponuka: Smútočné vence
Smútočné ikebany
Svadba: Svadobné kytice
Svadobná brána
Svadobné Autocorso

S LOV E N KA

DÁMSKY - PÁNSKY - DETSKÝ TEXTIL - MAXI XXXL
Spodne prádlo, ponožky, pančuchy, tričká, mikiny, pulóvre, thermo prádlo, tepláky, legíny,
osušky, postelná bielizeň, uteráky, kojenecký textil , šat. zástery , spodky, vreckovky a iné.

Otvorené: Pondelok - Piatok
Sobota		

10:00 - 12:00
08:00 - 12:00

12:30 - 18:00

Nájdete nás
PREDAJNE: OC Hemerkova vo vestibule nákup.strediska M+M Vaše potraviny
Bauerová 30 oproti OC ISKRA
DODÁVATELIA: SLOVENKA, BENTER, SKIPPER, ROLY, WADIMA, KWELLA, TEXMA TRADE,
LAMBESTE, CLEMATIS, VEBA, L-T-A, VIENNETA, ZEBRA, TATRASVIT, DETEX, WOLA, LADY KAMA, EVONA,
ELITTE, TATRALAN, WINNER, TARO, REGINA, CHILLI, OSTROV, DETEX, TEXICOM, EPISTER, EURARIA,
MILETA, STOMEX a iné.
DARĚK PRE VÁS 5 % ZĽAVA PO PREDLOŽENÍ VYSTRIHNUTEJ REKLAMY,
ZĽAVU HLÁSIŤ VOPRED

MOTIVAČNÁ LEKTORKA, TRÉNERKA
Anka Hanuliaková / A H A F I T
• FITNESS • TELOCVIČNE • SAUNA • SOLÁRIUM • MASÁŽE •

PRESTAŇME BLBNÚŤ MOLETKY

programy redukcie
formovanie tela po pôrode, v zrelom veku

DÁMY MÁTE ŠMRNC ?

základy posilňovania vo fitness

KONZULTANTKA VÝŽIVY

redukcia, životný štýl, poruchy výživy

BABI NATOČ GRAMOFÓN
cvičenie s babičkami

KALOKAGATIA

cvičenie pre zdravé telo i dušu, pilates, joga
Sídlo: AHA FIT - Staré mesto, pobočka - Furča
INFO : 0907 915 584, www.ahafit.sk

detimládežseniori
Púšťanie šarkanov stálo veľa
námahy. Vetrík nepomáhal
Druhý októbrový víkend sa na sídlisku opäť uskutočnila Šarkanoolympiáda pre rodiny a deti v spolupráci OZ Laura a mestskej časti
KVP.

Deň bol nad očakávanie krásny - vôňa stromov, teplo a štebot vtákov skôr
pripomínali prebúdzajúcu sa jar, než vládu jesene. Radostná atmosféra sa šírila
pomedzi bytovky na otvorenom priestranstve, kde sme rozložili hudobný
kútik, stoly na tvorivú dielňu i predajňu šarkanov a cukrovej vaty.
Prvá časť programu - púšťanie a vyrábanie šarkanov, bola náročná. Vietor
utíchol a o to viac nechal robotu na deti, mamičky a oteckov, ktorí pobiehali
sem a tam, aby aspoň na chvíľu videli svojich šarkanov lietať. Stálo to veľa
námahy, ale určite to ocenil kardio-vaskulárny systém, ktorý sa výborne
prekrvil a rovnako bolo na tvárach vidieť i vyplavenie endorfínov šťastia do
krvného obehu.
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Vo výmenníku vyrástli
halloweenske tekvice
Halloweenske tekvice zdobili v októbri záhradu vo výmenníku na
Wuppertálskej ulici.
Nádherné
tekvice vyrobili žiaci
základných i materských škôl
a členovia združení so sídlom na
sídlisku.
Podujatie
„Halloween“
pripravila mestská časť KVP v spolupráci
s projektom Spots. Žiaci spolu so
svojimi učiteľmi deň pred podujatím
poctivo vyrezávali a skrášľovali tekvice,
ktoré potom vystavili v komunitnej
záhrade vo výmenníku. Novinkou
podujatia bolo vyrezávanie tekvíc
priamo na podujatí, ktoré zabezpečili
komunitné pracovníčky projektu Spots.
Tekvice súťažili v štyroch hlavných
kategóriách - najkrajšie vyrezávaná
tekvica, najstrašidelnejšia tekvica,
najoriginálnejšia
tekvica
a
„najhalloweenskejšia“ tekvica.
Kým ľudia a návštevníci hodnotili
tekvice a hlasovali za tú ich „naj“, deťom
spríjemňoval popoludnie kultúrny program s kúzelníkom Wolfom, vystúpenie
tanečného súboru Nashville Children a mažoretiek z centra Pauzička. Súčasťou
programu bolo aj maľovanie na tvár a detská disko show.
Najkrajšie vyrezalo tekvicu Krízové centrum Dorka, najoriginálnejšiu tekvicu
vymysleli škôlkari z MŠ Cottbuská, najstrašidelnejšiu tekvicu vytvorili žiaci
zo ZŠ Drábova a hlavnú cenu za „najhalloweenskejšiu“ tekvicu získala ZŠ
Starozagorská.

V druhej časti programu mali deti možnosť súťažiť v rôznych športových
disciplínach sprevádzaných našimi animátormi - športovcami ako napr. Bolt,
Kaliská, Toresss, Moravcová... Za víťazstvo získali tehličku, ktorá slúžila ako
platidlo v špeci obchodíku so sladkosťami. Tehlička sa prilepila na motivačný
plagát, aby sme si pripomínali 30. výročie od výstavby sídliska KVP.
A možno na záver... Pri pohľade na trávnatú plochu obsypanú behajúcimi
deťmi a dospelými som si pomyslela: „Nevadí, že dnes až tak nefúka, ten vietor
je v nás, čo nám dáva krídla. V nás a v našich rodinách...“
Silvia Skubeňová, OZ Laura

Na ZŠ M. Lechkého v rámci dňa jazykov
ochutnávali národné jedlá

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát
si človekom.“
..... alebo čím lepšie jazyky ovládaš, tým úspešnejším môžeš byť....
Myšlienka každoročne oslavovať Európsky deň jazykov vznikla v roku 1997
v Rade Európy. Rok 2001 vyhlásila Rada Európy za Európsky rok jazykov.
Odvtedy sa každý rok 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov v 45
členských krajinách Rady Európy. Je nielen oslavou bohatstva, ktorým jazyky
sú, ale aj príležitosťou na stretnutia a inšpiráciou k poznaniu iných rečí, než je
tá naša.
V tomto duchu sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Pre
našich žiakov sme pripravili zaujímavé vyučovacie hodiny a aktivity, v rámci
ktorých mohli naplno využiť svoju kreativitu, ako aj ukázať svoje vedomosti
o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európe. Zhotovovali sme rôzne projekty,
kresby, koláže či vlajky európskych národov, spoznávali sme národné jedlá
a nápoje. Na hodinách cudzieho jazyka sme v slovníkoch hľadali najdlhšie
nemecké či anglické slovo a riešili rôzne jazykolamy. Využili sme i ponuku
jazykových kvízov na internete, on-line hry a takto sme si obohatili svoje
jazykové znalosti. V školskej jedálni sme umiestnili na stoly kartičky s prianím
dobrej chuti v rôznych jazykoch.
Štúdium cudzieho jazyka môže byť príjemné a uspokojujúce. Dôležité
je nájsť si vhodný spôsob učenia a vyhradiť si na štúdium čas. Pomôže aj
čítanie cudzojazyčnej literatúry, sledovanie filmov a televíznych programov,
počúvanie hudby, surfovanie po internete, korešpondencia a pestovanie
kontaktov s priateľmi.
Mgr. M. Andrašková, ZŠ M. Lechkého

V škôlke na Húskovej ulici sa varilo i aranžovalo

Zdravá strava môže byť
chutná aj pekná
Každoročne sa v materskej škole na Húskovej ulici uskutočňuje výstavka
zdravej výživy pri príležitosti Svetového dňa výživy.
Šestnásty október tomu nebol
výnimkou. Výstave predchádzali
tvorivé dielne, na ktorých rodičia
a deti zhotovovali výrobky
z prírodnín a z plodov jesene.
Nápadom sa medze nekládli.
V tvorivej atmosfére vznikli
pozoruhodné a jedinečné diela.
V jedálni vyzdobenej jesennými
prvkami mali rodičia možnosť
ochutnať výborné nátierky (syrovú,
drožďovú, cesnakovú, špenátovú). Mohli obdivovať rôznorodosť farieb, vôní
a ozdobné aranžovanie zdravej stravy a zároveň pozrieť výtvory všetkých detí.
K dispozícii mali aj recepty, aby si vedeli aj doma pripraviť tieto dobroty.
Materská škola sa v rámci projektu podpory zdravia venuje deťom nielen
v oblasti zdravej výživy, ale aj pohybovým aktivitám. Deti sú vedené k ochrane
prírody, k zberu papiera i suchého chleba pre zvieratá v ZOO.
V mene všetkých rodičov sa chcem veľmi pekne poďakovať celému kolektívu
materskej školy za nezabudnuteľnú a perfektne pripravenú akciu, ktorá
obohatila nielen naše deti, ale aj nás.
Marcela Pjechová
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I.reprezentačný ples KVP sa niesol v duchu
noblesy, elegancie a príjemnej zábavy

Paneláky hosťom chutili
Torta s panelákmi, do ktorých sa pred 30-timi rokmi nasťahovali prví
Kávepéčkári zdobila I. reprezentačný ples KVP.
Mestská časť pri príležitosti
osláv 30. rokov sídliska
zorganizovala I. reprezentačný
ples KVP. Uskutočnil sa v
polovici októbra v kultúrnom
dome v Myslave. Prišli
sa naň zabaviť obyvatelia
sídliska i významní hostia zo
samosprávy a podnikateľskej
oblasti.
Ples odštartovala príhovorom
a prvým tancom starostka
Iveta Kijevská. O noblesný
plesový úvod sa svojim elegantným vystúpením postarala tanečná skupina
Milana Plačka - Meteor. Po slávnostných oficialitách začala pravá plesová
atmosféra. Do tanca hral hosťom Dj A-Z Best a hudobná skupina Silvayovci. V
rámci programu bol hosťom premietaný dokument zachytávajúci tridsaťročný
vývoj sídliska.
Program pokračoval výbornými tanečnými vystúpeniami folklórneho súboru
Železiar, tanečného súboru Suprémo i tanečnej skupiny Merlin, ktorá svojím
írskym tancom „rozohnila“ všetkých prítomných.
Pred polnocou prebehlo žrebovanie tomboly. Skvelá zábava pokračovala až do
skorých ranných hodín, hostia odchádzali vytancovaní a spokojní z príjemne
stráveného večera.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón
a predzáhradku

Elegantné vystúpenie tanečnej skupiny Meteor

„Plesanie“ v plnom prúde

Oslava sídliskovej „tridsiatky“ vyvrcholila
verejným galavečerom pod Iskrou

Najkrajší balkón je na Bauerovej Dokument o sídlisku KVP
Najkrajší balkón na KVP sa nachádza na Bauerovej 8 a najkrajšia
vyvolal spomienky
predzáhradka na Wuppertálskej 61.
Tento
verdikt
odznel
na
vyhodnocovaní súťaže o najkrajší
balkón a predzáhradku v septembri
vo výmenníku na Wuppertálskej
ulici. Súťaž sa uskutočnila v
rámci festivalu Naše sídlisko
organizovaného
Projektom
SPOTs. Prihlásených súťažiacich
hodnotili starostka Iveta Kijevská,
Ing. Eva Černáková z OZ EKO
ĽUDIA a Bc. Martin Pizňák za
Projekt SPOTs.
V súťaži „O najkrajší balkón
sídliska KVP 2013“ získal prvé
miesto Milan Sekeľský, Bauerova
8, druhé Svetlana Sikovanecz, Klimkovičova 15 a tretie Ing. Ivana Peštová,
Húskova 33.
Súťaž „O najkrajšiu predzáhradku sídliska KVP 2013“ vyhral Ľubomír Száraz
a Roman Orechovský Wuppertálska 61, druhé miesto získal Maroš Breuer,
Wuppertálska 43 a bronzové miesto obsadil Vladimír Macek, Jasuschova 10.

Najkrajšia predzáhradka

na Wuppertálskej 61

Skupina Nocadeň, Silváyovci s Tomášom Buranovským prišli zahrať
Kávepéčkárom pri príležitosti okrúhleho jubilea sídliska. Oslavy
sídliskovej „tridsiatky“ vyvrcholili koncom septembra galavečerom na
námestí pod Iskrou.
„Prajem
našim
obyvateľom, aby
sa im ďalších 30
rokov bývalo na
tomto
sídlisku
rovnako dobre a
ešte lepšie, ako tých
predchádzajúcich
tridsať,“ povedala v
príhovore starostka
Iveta Kijevská.
Galavečer
pod
názvom
„It´s
time for KVP“
zorganizovala
mestská časť v rámci projektu „Život na KVP po 30 rokoch“. Okrem kultúrneho
programu bol pre obyvateľov špeciálne pre túto príležitosť pripravený
dokument o sídlisku KVP, ktorý sa prvýkrát prezentoval na tomto podujatí.
Obyvatelia sa vďaka nemu dozvedeli nielen zaujímavé „pikošky“ o sídlisku,
ale si aj zaspomínali na svoj život pre troma desiatkami rokov, v začiatkoch
budovania Kávepéčka.
Okrem spomínaných hviezd sa na pódiu predstavili menej známi i neznámi
talentovaní ľudia zo sídliska. V programe galavečera vystupovali spevácky zbor
Briliant, malá baletka z Centra voľného času - EP Strom, nadaná speváčka
Mária Valisková zo ZŠ Janigova, spevácke duo Katka a Rafo, tanečný súboru
Nashville i seniorky z denného centra Lady Line, súbor Železiarik a Želiezka. V
ľudovej téme pokračovali seniori zo súboru Súboranka. Záver galavečera patril
mládeži, pre ktorú predviedol streetdance tanečný súbor Kamikadze Crew.
Oslavy „tridsiatky“ KVP veľkolepo ukončil záverečný ohňostroj.

Podujatie sa konalo v rámci projektu
„Život na KVP po 30. rokoch“,
ktorý spolufinancuje Ministerstvo kultúry SR.
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