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CENTRUM

ich práce pokrýva Úrad práce peniazmi EÚ.
Trus psov je v našej trvalej pozornosti. Pripravujeme
vynovenú žiadosť o registráciu psa. V nej žiadateľ písomne
potvrdí, že porozumel obsahu VZN mesta aj MČ o čistote
a chápe dôsledky ich nedodržiavania. Hľadáme spôsob, ako
toto nechať potvrdiť aj ostatným držiteľom psov. Robíme
kroky k tomu, aby sme získali sponzorov pre cca 5000 Eur
na mobilnú ohradu 50m x 40m pre psov. Následne by sme
chceli vyhodnocovať množstvo psieho trusu na otvorených
a uzavretých priestranstvách.
Pokúšame sa riešiť problém zdržiavania sa zanedbaných
ľudí na sídlisku. Určili sme 2 miesta na úplnom okraji KVP.
Radi by sme ponúkli tým, ktorí neraz vykonávajú svoje telesné
potreby pri lavičkách a v blízkosti občanov - mobilné WC,
teplé jedlo, čisté šaty, poprípade sprchu. Sprvu zdarma, neskôr
za nejakú drobnú činnosť. Narážame na názory, že to ľudí
zvyknutých na alkohol, neosloví.
Niekoľko mesiacov sa intenzívne zaoberáme formálnym

aj praktickým otázkam, ako presunúť starostlivosť
a zodpovednosť za prídomovú zeleň do rúk tých, ktorí tam
žijú. V prvej faze zrejme oslovíme tých, ktorí už dnes o zeleň
prejavujú trvalý záujem a je to vidieť.
Aj na základe stažností – ako na novovybudované
ihriská, tak tie staršie – sme sa rozhodli zájsť po skúsenosti
do MČ Nad jazerom. Na základe stretnutia s pani starostkou
Kovačevičovou postupne aplikujeme to, čo funguje tam. Je to
hlavne systém trvalej starostlivosti. Radi by sme vylepšili ako
prašnosť a čistotu na detských ihriskách, tak ich modernizáciu.
Všetkým témam, ktoré považujete za problém, venujeme
pozornosť. Žiaľ - nejde to tak rýchlo, ako by sme si všetci
predstavovali. Snáď ale už táto zimná sezóna naznačí, čo sme
pripravili a ako sa to prejaví na našom každodennom živote.
Na úrade MČ dúfame, že pozitívne.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP
KVP ICE ARÉNA

V letnom období sme
sa venovali prípravám
na zvládnutie dlhodobo
zanedbávaných tém. Príprave
zmien vo VZN o podnikaní
sme
dokonca
venovali
na MÚ pozornosť od januára
2015. O podnikaní preto, lebo
určuje čas prevádzok. Mnohé
z nich svojou činnosťou
vytvárajú obťažujúci hluk.
Hluk vo vnútroblokových
priestoroch je považovaný
za jeden z najväčších
problémov.
V
oblasti
čistoty sme sa zamerali na podstatné zvýšenie čistoty okolo
kontajnerov s komunálnym odpadom. Na obdobie 5 mesiacov
zamestnáva MČ pracovníkov, ktorých 95% nákladov na cenu
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LUNÍK IX

Slovo starostu

Informácie z rokovaní Miestneho zastupiteľstva

Marián Horenský
poslanec MieZ

Prehľad poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko
KVP - 2. polrok 2015
(streda: 16.00-18.00)

ADAMČÍKOVÁ, Iveta

SIEŤ, KDH, NOVA

16.9.2015

BORITÁŠ, Martin

SIEŤ, KDH, NOVA

23.9.2015

TAKÁČ, Ladislav, Ing. PhD.

Nezávislý kandidát

30.9.2015

FIĽAKOVSKÁ, Zuzana, Mgr.

SIEŤ, KDH, NOVA

7.10.2015

GAMCOVÁ, Mária, Ing. PhD. Nezávislý kandidát

14.10.2015

Nezávislý kandidát

SIEŤ, KDH, NOVA
SIEŤ, KDH, NOVA

MIHAĽOV, Juraj, Ing.

SIEŤ, KDH, NOVA

PACH, Milan, Ing.

SIEŤ, KDH, NOVA

TKÁČ, Ján, Ing. PhD.

SIEŤ, KDH, NOVA

TÓTH, Vojtech, MBA

SIEŤ, KDH, NOVA

ZELINKOVÁ, Iveta

SMER - SD

28.10.2015
4.11.2015

kontajner na sklo

LÖRINC, Ladislav, Mgr.
MATOUŠEK, Roman, Ing.

21.10.2015
kontajner na plast

HORENSKÝ, Marián, Mgr.

11.11.2015

18.11.2015

25.11.2015
2.12.2015
9.12.2015

kontajner na tetrapak

Nominácia

kontajner na papier

Poslanec

kontajner na komunálny odpad

VII., VIII. a IX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, konané v dňoch 6. júla,
21. júla a 4. augusta 2015
Miestne zastupiteľstvo
- zrušilo uznesenie č. 57 zo dňa 2. 6. 2015, týkajúce sa Mobilnej ľadovej
plochy a
- požiadalo starostu o zabezpečenie vypracovania alternatívnych návrhov

POSLANECKÝ DEŇ
Poslanecký deň je, alebo by mal byť, vo všeobecnosti jeden zo základných
spôsobov komunikácie občanov danej samosprávy s ich volenými zástupcami,
predovšetkým pri riešení rôznych problémov, s ktorými sa stretávame
v každodennom živote. Starostlivosť o potreby obyvateľov zo strany poslancov
mestských/miestnych a obecných zastupiteľstiev je okrem iného zakotvená
aj priamo v zákone o obecnom zriadení.
Často sme svedkami toho, ako sa mnohí ľudia na sociálnych sieťach
anonymným spôsobom vyjadrujú o rôznych témach, ktorých riešenia
sa dostávajú do slepej uličky. Aj počas 2. polroka preto bude možnosť stretnúť
sa s poslancami vo vyhradených priestoroch miestneho úradu (vždy v stredu,
podľa harmonogramu, od 16.00 do 18.00 hod.). Spoločnými silami tak
môžeme dopomôcť a prispieť k lepšiemu životu na našom sídlisku.

Legenda:

OC Jednota
Denešova

VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Sídlisko KVP, konané dňa 23. júna 2015
Miestne zastupiteľstvo
- schválilo
- záverečný účet Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014,
- tvorbu a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
na rok 2015,
- II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2015,
- žiadosť o dotáciu pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia a pre Sláčikový
orchester MUSICA IUVENALIS,
- zmenu v Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č.64/2013,
- požiadalo mestskú časť o vysporiadanie pozemkov Garážový dom
Húskova podpísaním zmlúv o nájme pozemkov pod garážami
do najbližšieho riadneho zastupiteľstva, resp. ďalšieho právneho riešenia
v zmysle neoprávneného užívania pozemku pod garážou,
- vzalo na vedomie
- informáciu o plnení uznesení MiZ MČ Košice - Sídlisko KVP,
- informáciu z rokovania Miestnej rady Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP,
- Informatívnu správu z III. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
- Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP,
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sídlisko KVP,
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP za rok 2014,
- Výročnú správu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP za rok 2014,
- Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach
za obdobie január – apríl 2015,
- petíciu občanov MČ za obmedzenie prevádzky autoumyvárky
na Klimkovičovej ulici a skvalitnenie bývania na Klimkovičovej ulici
a Čordákovej ulici a
- vyhovelo petícii občanov mestskej časti v bode 1., ktorý sa týka
obmedzeniaprevádzkovejdoby autoumyvárky na Klimkovičovej ulici
v zmysle platného VZN č.9/2006.
- v rámci personálnych otázok odvolalo členov komisií a zvolilo nových
členov,
- udelilo slovo p. Gjašíkovi, ktorý v rámci svojho vystúpenia podal svoj
pohľad na problematiku mobilnej ľadovej plochy.

na spôsob ďalšieho nakladania s majetkomMČ Košice-Sídlisko KVP –
MĽP, tenisové ihrisko a budova požičovne športových potrieb.
- schválilo
- zámer zachovania športovo a kultúrno relaxačného centra umiestneného
v Drocárovomparku v Košiciach ako celku, pozostávajúceho z Mobilnej
ľadovej plochy vrátanepríslušenstva, tenisového kurtu, budovy športového
zázemia a pozemkov,
- prenájom majetku formou obchodnej verejnej súťaže a jej podmienky
s kritériami hodnotenia súťažných návrhov.
- požiadalo starostu, aby pri menovaní výberovej komisie
na vyhodnotenieobchodnej verejnej súťaže rešpektoval prijaté zásady
a následne
- schválilo členov výberovej komisie s hlasom rozhodovacím,
delegovanýchpolitickými subjektami zastúpenými v Miestnom
zastupiteľstve MČ Košice – Sídlisko KVP,
- udelilo slovo p. Serenčovi, ktorý poukázal na problémy, ktoré trápia naše
sídlisko.
Viac informácií nájdete na: http://www.mckvp.sk/samosprava/miestnezastupitelstvo/ 				
redaktor - editor

Mapa stanovíšť kontajnerov
na sídlisku KVP

V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko
KVP, konané dňa 2. júna 2015
Miestne zastupiteľstvo
v rámci nájmu areálu v Drocárovom parku pre RZ KARAT
- schválilo
- dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 64/2013,
- zmenu Uznesenia č. 213 MiZ MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa
30. 4. 2013 a
- požiadalo investora zahrnúť do riešenia SO (stavebný objekt) 02P, objekt
s telocvičnou, bezbariérový prístup a možnosť využitia telocvične pre
seniorov a kultúrne aktivity organizované mestskou časťou KVP.
V rámci rozhodnutia o spôsobe ďalšieho nakladania s majetkom MČ –
Mobilná ľadová plocha MiZ
- schválilo prenájom majetku formou obchodnej verejnej súťaže ako aj jej
podmienky.
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OC Fresh
Čordákova 2

zosamosprávy
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zoživotasídliska
Adonai fest 2015

V utorok, 1. septembra sa uskutočnil v poradí už 11. ročník festivalu
Adonai Fest, ktorý organizovalo OZ Prameň Źivota v spolupráci s Farnosťou
Božieho Milosrdenstva na našom sídlisku a MČ Košice KVP. Doobeda
prebehol duchovný program za účasti emeritného Krakovského biskupa
mons. Zajaca, poobedňajší program odštartovalo o 15:30 h vystúpenie detí
z Centra pre obnovu rodiny DORKA. Deti v sebe nezapreli svoj temperament,
spevácke a takisto tanečné vlohy. Dokázali tiež, že sú plnohodnotnými
členmi našej sídliskovej komunity, aj keď sa nie vždy stretávajú s empatickým
prístupom svojho okolia. Program tiež spestrili svojim vystúpením gymnazisti
zo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, tvorivá skupina PoeticaMusica,
cimbalovka rodiny Takáčovcov a folklórny súbor Vinica zo susednej Myslavy.
Od 18 tej hodiny pokračoval podvečer priateľským posedením za príjemného
počasia. Pri tónoch harmoniky a huslí si mali možnosť ľudia aj zaspievať.
Podujatie, ktoré navštívilo okolo 300 účastníkov splnilo zámer organizátorov
upevňovať neformálne vzťahy v našej sídliskovej komunite, napomôcť
vzájomnej komunikácii a zabudnúť aspoň na chvíľu na každodenné starosti,
ktoré život prináša.
Milan Pach
poslanec MieZ

Plánované verejné
zhromaždenia občanov
V Mestskej časti KVP sa plánujú realizovať v najbližšom čase väčšie
investičné akcie. Vzhľadom k tomu, že tieto akcie ovplyvnia kvalitu bývania
na našom sídlisku, starosta mestskej časti plánuje do konca roka zvolať verejné
zhromaždenia k nasledovným investičným aktivitám:
- výstavba obytného súboru na Klimkovičovej ulici
- výstavba supermarketu Fresh na Wuppertálskej ulici – Starozagorskej ulici
- výstavba supermarketu na Moskovskej triede
- návrh novej koncepcie parkovania v mestskej časti predložená spoločnosťou
EEI s.r.o.Bratislava
O presnom termíne uskutočnenia verejných zhromaždení Vás budeme
v predstihu informovať.
Ing. Viliam Guľa
vedúci oddelenia VDaŽP

Odpovedáme čitateľom

Vážení čitatelia, ďakujeme za každý Váš názor a podnet na zlepšenie
občasníka KVaPka. V minulom čísle nášho občasníka sme uverejnili článok
s názvom Primátor ocenil významné osobnosti, v ktorom sme Vám priblížili
ocenených obyvateľov našej mestskej časti, ktorí boli navrhnutí Mestskou
časťou Košice - Sídlisko KVP. Naše blahoželanie taktiež patrí všetkým
oceneným obyvateľom žijúcim v našej mestskej časti. Cenu primátora mesta
Košice získali: Jozef Cap, Eva Mikulová, prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
a plaketu primátora mesta Košice získali: Eleonóra Blašková a PhDr. Daniela
Džuganová. Oceneným ešte raz blahoželáme.
redaktor - editor

Pani, máte euro?

Prechádzate sa sídliskom. Očaria vás krásne balkóny, kvetinová výsadba,
opravený chodník, v mysli si opakujete, čo treba kúpiť. Zrazu váš zrak padne
na muža, je zanedbaný, oblečenie špinavé, vôňa tiež nie je zbližujúca. Rozpráva
nahlas, rozčuľuje sa. Prechádzate okolo neho, sklopíte zrak, osloví vás! Pýta si
peniaze, žobre! Čo urobíte?
Obrazy, ktoré nás dennodenne sprevádzajú prechodom popri nákupných
centrách, obchodoch i našej, pardon, ich oddychovej zóny – fontány. Mnohí
z nás iste siahnu do vrecka „podporia“ ich nejakým centom či eurom,
pomyslíme si, veď to iste potrebujú. Tí druhí zrýchlia, tvária sa, že ich nepočujú
alebo len kývnu rukou, že hotovosť pri sebe nemajú.
Ako ďalej? Podporiť či nepodporiť? Motivujeme naším prispievaním
bezdomovcov k tomu, aby sa v našej mestskej časti zdržiavali, čo najdlhšie?
Veď tu sa vždy nájdu milí ľudia, ktorí pomôžu!
A čo si myslíte o dávaní peňazí bezdomovcom vy?
Pani Zuzana býva na Klimkovičovej ulici, okolo fontány prechádza každý
deň. Videla i cítila už všeličo. „Zásadne neprispievam! Aj tak to všetko minú
na alkohol a cigarety. Som za to, aby sme si navzájom pomáhali. radšej mu
kúpim pečivo a salámu, ako by som mu mala dať hotovosť. Aj keď si myslím,
že na KVP im je dobre. Stále sa tu nájde mnoho obyvateľov, ktorí ich „živia“.
„Zvyčajne im nechám centy alebo eurá, ktoré som mal v nákupnom
vozíku. Neviem im povedať, že nemám, keď držím tie peniaze v ruke. To euro
mi nebude chýbať,“ prezradil svoju skúsenosť pán Miroslav z Bauerovej ulice.
Otázku bezdomovcov a neprispôsobivých občanov už riešilo aj miestne
zastupiteľstvo, no riešenie danej situácie je pravdepodobne v moci nás
všetkých. Tak ako ďalej?
Starosta mestskej časti chce bezdomovcov motivovať k práci. Najskôr
zadarmo a neskôr za drobné práce na sídlisku im chce ponúknuť teplé jedlo,
nové šaty zo zbierky šatstva, mobilné WC i sprchu.
redaktor - editor

Dorka nie je len dievčenské
meno

Už je to pár rokov dozadu, čo som sa stretol s projektom s názvom
DORKA, alebo vtedy ešte Krízové centrum. Bolo to v čase, keď na miestnom
zastupiteľstve na našom sídlisku prezentoval zámer vybudovať takéto centrum
na Hemerkovej ulici rekonštrukciou časti budovy Materskej školy pán Dráb –
zástupca nadácie DEDO. Jeho vystúpenie ma veľmi oslovilo a už od začiatku
som tento projekt podporoval a fandil mu, hoci sa stretol u časti obyvateľov
s nevôľou. Hľadali sa dôvody prečo tento projekt nepustiť na naše sídlisko –
bude zvýšená kriminalita, budú sa tam grupovať rôzne živly, ba dokonca vraj
sedlová strecha zariadenia mala prekážať slnečnému svitu v nižších podlažiach
susediacich bytoviek. Našťastie projekt prešiel, zariadenie teraz už pod názvom
Centrum pre obnovu rodiny funguje, a pokiaľ viem, žiadna zo spomenutých
obáv sa nepotvrdila. Viackrát som toto zariadenie navštívil a stretol som
sa s poriadkom, úctivosťou, disciplínou. Skrátka, dobrý dojem. Deti z DORKY
sa často a rady zapájajú do podujatí organizovaných miestnou komunitou –
či už Mestskou časťou, alebo OZ Laura či OZ Prameň Života, a to nielen
pasívnou účasťou, ale aj svojou vlastnou tvorbou. Aj preto ma mrzí, keď ako
poslanec počúvam, že na miestny úrad prichádzajú sťažnosti, že deti z Dorky
robia na oplotených ihriskách hluk, keď hrajú futbal, alebo iné loptové hry.
Veru, sme niekedy veľmi zvláštni. Keď nie sú na sídlisku ihriská, nepáči sa nám
to. Keď sa tam deti hrajú, je tiež „oheň na streche“. Aj s takými skúsenosťami
sa stretávajú sociálni pracovníci z Dorky, keď ich ľudia doslova vyháňajú
z verejných priestranstiev. Tieto deti mali a majú ťažký osud a veľmi túžia aspoň
po kúsku empatie. Skúsme im ju dať svojim postojom. Budú nám vďačné. Je to
odskúšané...
Milan Pach
poslanec MieZ

Parkovanie
- nočná mora vodičov
Zaparkovať na našom sídlisku po 18. hodine v blízkosti svojho bydliska
je pre vodičov motorových vozidiel nočnou morou. A tak sú nútení parkovať
na chodníkoch, alebo v strede vozovky. Naši občania, hlavne školopovinné
deti, sú vystavení veľkému riziku stretu s manévrujúcimi autami.
Riešením statickej dopravy v meste Košice sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo
vo februári a júni 2015. Schválilo koncepciu predloženú spoločnosťou
EEI, Bratislava, ktorá bude opätovne prerokovaná aj na našom miestnom
zastupiteľstve v novembri.
Prijatá parkovacia politika v klasických panelových sídliskách, vrátane KVP
navrhuje platené rezidenčné parkovanie so zvýhodnením parkovania pre tam
bývajúcich obyvateľov.
Za účelom prerokovania tejto koncepcie a ďalších možností pozývame
všetkých kavepečkárov na zhromaždenia občanov. Prvé zhromaždenie sa bude
konať dňa 07.10.2015 o 17.00 hod. v priestoroch Denného centra MČ
Košice – Sídlisko KVP, Cottbuská 36/1. poschodie.
Možnosti k prerokovaniu:
1) prijať niektorú z dvoch variant koncepcie EEI;
2) odmietnuť koncepciu – zotrvanie v súčasnom stave;
3) prijatie inej koncepcie, ktorú však musí vedieť aplikovať EEI, ako zmluvný
partner mesta;
4) priatie pozmeňujúcich podmienok ku koncepcii EEI, ktoré EEI
zakomponuje do koncepcie pre KVP.
Veríme, že po verejnej diskusii budeme vedieť prijať to najvhodnejšie
riešenie, ktorého realizácia zlepší bezpečnosť obyvateľov a možnosti
parkovania na našom sídlisku.
Ing. Alfonz Halenár
starosta MČ Košice – Sídlisko KVP
Ing. Viliam Guľa
vedúci oddelenia VDaŽP

Vyhodnotenie súťaže
o najkrajší balkón /
predzáhradku
sídliska KVP 2015
V mesiacoch júl a august sa uskutočnila súťaž o „Najkrajší balkón
sídliska KVP 2015“ a o „Najkrajšiu predzáhradku sídliska KVP 2015“. Bolo
vyhodnotených 105 balkónov a predzáhradiek. Najkrajší balkón, patriaci
pani Oľge Stankovej, je na Húskovej ulici č. 33, druhé miesto vyhral balkón
pána Adriána Kudláča zo Zombovej 25 a tretie miesto patrí pani Helene
Kučinaiovej zo Starozagorskej 23. V súťaži o najkrajšiu predzáhradku vyhral
prvé miesto pán Martin Paľo zo Stierovej 5, druhé miesto patrí pani Natálii
Hajzerovej z Drábovej 8 a tretie miesto pani Márii Petrovej zo Starozagorskej
33. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí venujú svoj čas a úsilie skrášľovaniu
nášho sídliska.
Mgr. Alica Schützová
referát sociálny

zoživotasídliska
Trhové miesta
na Sídlisku KVP
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Trieďme odpad spoločne

Umiestnenie trhových stolov, podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
sú stanovené Trhovým poriadkom v rámci platného Všeobecne záväzného
nariadenia, ďalej len VZN, č. 3.
Po výstavbe reštauračného zariadenia „U Šuhaja“ a neskôr aj reštauračnej
terasy, bolo z tohto priestora až 9 trhových stolov odstránených
a na chodníku smerom ku OC Jednota na Dénešovej ulici zostali iba
4 stoly ! Bol to nepochopiteľný, nevhodný krok zo strany MČ . . .
Preto som v apríli 2015 spracoval a predložil návrh na zmenu VZN
č. 3 s cieľom oživiť trhový predaj na našom sídlisku vo vhodnejších,
dôstojných podmienkach. Týmto návrhom bolo zriadené nové trhové miesto
a to priestranstvo pri podchode z Moskovskej triedy ku Obchodnému centru
Iskra. Na Moskovskej triede sú zastávky spojov MHD prichádzajúcich
z mesta, aj odchádzajúcich do mesta. Cestujúci tam nastupujú aj
vystupujú, a keďže trhové miesta sú viditeľné zo všetkých strán, kupujúci
môžu ľahko zistiť či sú tam predávajúci. Následne potom si tam môžu
nakúpiť potrebné potraviny, zeleninu, ovocie, ako sú domácky vyrobené
potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy, surové kravské, kozie, ovčie
mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené, vajcia vodnej hydiny, potraviny
na osobitné výživové účely, výsekové mäso, mäso drobných a jatočných
zvierat, mäsové výrobky, pasterizované mlieko a mliečne výrobky z tepelne
upraveného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ap. s tým, že predávajúci
musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu (§ 67 výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR).
Trhové stoly, ktoré tam budú umiestnené, môžu byť zároveň vhodne
využívané pri rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach, ktoré
sa v tomto priestore uskutočňujú .
Keďže to je už jediné funkčné trhové miesto v našej MČ, je nevyhnutné,
aby sme si ho každopádne zachovali ! Nakoľko je v centre nášho sídliska
a na viditeľnom mieste, je predpoklad, že ho bude využívať aj viac našich
spoluobčanov, preto je žiadúce ho aj kapacitne rozšíriť umiestnením
viacerých stolov. Verím, že v najbližšej dobe sa tak stane.
Martin Boritáš
poslanec MieZ

Potkan - nechcený sused

Medzi najzávažnejšie problémy
nášho
sídliska
nepochybne
patrí aj premnoženie potkanov.
Súčasná situácia je veľmi vážna
a vo veľkej miere ohrozuje naše
zdravie. Bohužiaľ za tento stav sme
zodpovední aj my občania svojimi
činmi, ako je vyhadzovanie potravy
do smetiakov, či na verejných
priestranstvách.
Premnoženie
hlodavcov ovplyvňujú aj iné faktory,
ako napríklad blízkosť „istého sídliska“, či zgrupovanie neprispôsobivých
občanov na zatrávnenej ploche „v doline“ oproti Dénešovej ulici. V tejto
oblasti naša mestská časť nemá veľa možností, a preto jediné možné riešenie
okrem osvety je zvýšiť frekvenciu deratizácie verejných priestranstiev.
Mestská časť preto v rozpočte na rok 2015 zvýšila finančné prostriedky na túto
oblasť niekoľkonásobne oproti roku 2014. V každom prípade je však potrebná
aj pomoc od Vás občanov, a to vo forme hlásenia problémových oblastí bez
rozdielu, či sa jedná o zaznamenaný výskyt potkanov alebo len o tzv. potkanie
nory, ktorými je naše sídlisko popretkávané. Veríme, že spoločnými silami
tento problém odstránime a vybudujeme zdravé a bezpečné sídlisko.

V tomto čísle nájdete mapku KVP s umiestnením kontajnerov
na separovaný odpad. V súčasnosti ich máme 4 druhy: na papier, plasty + kovy,
sklo a tetrapaky. V roku 2016 navrhujeme pevné termíny pre zber šatstva, obuvi,
domácich potrieb a drobnej elektrotechniky, ktoré nájdete v článku s názvom
„Separujme a pomáhajme“. Nepotrebné oblečenie a obuv zatiaľ ponechávajte
doma, ak môžete. Termíny pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
sú na web-e MČ. Pokúste sa plánovať vaše aktivity v domácnosti v súlade
s nimi.
V spolupráci s Kositom sme zabezpečili, aby čo najviac kontajnerov
malo nové nálepky a boli uzamknuté. Veľmi milá pani z KVP II mi s miernou
výčitkou v hlase oznámila, že 5l sklenenú fľašu musela hodiť do kontajnera
s bežným komunálnym odpadom. Dôvodom bolo, že kontajner na sklo odolal
jej viacerým pokusom o otvorenie. A kontajner sa pokúšala otvoriť preto, lebo
otvor na sklenený odpad je príliš malý pre 5l fľašu.
Kosit a aj MČ KVP neodporúčajú násilím otvárať zamknuté kontajnery.
Všetci občania, ktorí separujú, by mali počítať s nepríjemným dôsledkom
otvoreného kontajnera. Je ním možnosť, že si nejaký zamyslený občan
nevšimne nálepku alebo farbu kontajnera a vyhodí tam svoj bežný odpad.
Zamyslených občanov je podľa stavu znehodnotenia separovaného KO
na KVP celkom dosť. Separovaný odpad, ktorý je znehodnotený bežným
domovým, musí byť opätovne vyseparovaný. Znamená to samozrejme
zvýšené náklady pre Kosit. Aby sa tak nedialo, Kosit pri zbere separovaného
odpadu ktorý je znehodnotený, ihneď na mieste rozhoduje, či celý kontajner
s vyseparovaným odpadom nepôjde do auta, ktoré zváža bežný domáci
odpadom. Od niektorých občanov KVP počúvam ponosy, že Kosit vyhadzuje
vyseparovaný odpad do bežného. Podľa všetkého tak Kosit koná na základe
toho vyššie.
Kositom schválený zoznam toho, čo môžeme dať do separovaného odpadu,
tvorí súčasť tohto vydania Kvapky. Dôležité je však jedno: do separovaného
odpadu by sme mali dávať čo najmenej objemné a znečistené veci: napr.
plastová fľaša od oleja môže vytekajúcim obsahom znehodnotiť celý obsah
kontajnera.
Nadrozmerný odpad by sme mali odvážať do zberných dvorov. Pokiaľ
nevieme sklo, kartóny, kovy zmenšiť, mali by sme ich spolu s drobným
stavebným odpadom, pneumatikami a nábytkom odniesť do najbližšieho a tým je zberný dvor na Popradskej. Je treba napísať, že zanechávanie odpadu
pri kontajneroch je porušovanie VZN. Budeme s Mestskou políciou hľadať
spôsoby, ako zdokumentovať pôvodcov takého odpadu.
Je potrebné, aby sme si uvedomili prostý fakt: čím viac odpadu
vyseparujeme, tým menej ho spáli spaľovňa. A tým menej škodlivín
a skleníkových plynov vyprodukuje. Mám za to, že ak jedného dňa chceme
platiť menej za komunálny odpad, musíme najprv ukázať, že vieme separovať.
A že separujeme viac a viac odpadu. Potom má zmysel žiadať váženie
komunálneho odpadu po mestských častiach.
Mali by sme vnímať fakt, že to, čo máme separovať teraz, je rozhodne
jednoduchšie, než to, čo nás možno čaká. A tým je separovanie bioodpadu.
Košice majú výnimku zo zákona. Vzhľadom na energetické spracovanie
odpadu (spaľovanie a výroba energie), môžeme bioodpad dávať do bežného.
Separovanie nie je móda ani výmysel, aby boli naše životy ešte
komplikovanejšie. Je to potreba všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k životnému
prostrediu v našom okolí – ale aj k topeniu ľadovcov alebo dôsledkom
globálneho otepľovania. Nový zákon o odpadoch vstúpi do platnosti 1.1.2016.
Niet však dôvod myslieť si, že sa v oblasti separovaného odpadu občanmi niečo
zmení. Konajme preto už dnes tak, aby sme boli sami so sebou spokojní.
Alfonz Halenár
starosta MČ Košice - Sídlisko KVP

Ladislav Takáč
poslanec MieZ

Separujme a pomáhajme
Dňa 4. 9.2015 v čase od 16.00 do 19.00 hod. sa uskutočnila v dennom centre
v OC IV. na Cottbuskej č. 36 charitatívna zbierka. Do tejto zbierky prispelo
viac ako 50 obyvateľov nášho sídliska. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí
sa rozhodli darovať veci, ale aj dobrovoľníkom za ich pomoc.
Mestská časť navrhuje zaviesť systém pevných termínov pre zbierky šatstva,
obuvi, domácich potrieb i drobnej elektroniky. Hlavným dôvodom je snaha,
aby čo najmenej ľudí vhadzovalo šatstvo a iné užitočné veci do kontajnerov
s odpadom. V súvislosti s tým by sme radi poznali aj názory Vás - obyvateľov
KVP na tieto termíny: 1. piatok v mesiacoch 06., 09., 11. a piatok – týždeň
pred Veľkou nocou. Podnety zasielajte ma e-mail: social@mckvp.sk alebo
telefonicky: 055 / 789 06 19.
Mgr. Alica Schützová
referát sociálny

Mestská polícia zrušila pevné
telefónne linky

Na staniciach Mestskej polície v Košiciach došlo od 1. júla 2015 k zrušeniu
pevných telefónnych liniek a k zmene telefónnych čísiel na vybraných
staniciach.
Mobilné telefónne číslo na Mestskú políciu KVP (koordinátor):
+421 918 111 496
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zoživotasídliska
Modernejší cykloareál

V mesiacoch máj – september 2015 prebehla na našom sídlisku realizácia
projektu „More Progress for Dirtpark Drábova“, ktorú realizovalo občianske
združenie Enjoy The Ride. Združenie realizovalo projekt vďaka podpore
Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou
nadáciou.
Zo získaných finančných prostriedkov vysadilo združenie v cykloareáli
40 kusov sadeníc zelene, osadilo náučnú tabuľu s témou separácie odpadu,
s reálnymi vzorkami odpadkov, štyri nové smetné koše a vybudovalo altánok
s posedením. Realizácia projektu bude ukončená športovo-vzdelávacím
podujatím „Cassovia Dirt Jam“, s účasťou jazdcov z celého Slovenska.
Martin Boršč
predseda OZ Enjoy the ride

Ostrov - letný prímestský tábor
„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ To bolo mottom tohtoročného
letného prímestského tábora s názvom „Ostrov“. Tábor sa uskutočnil pod
záštitou Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v spolupráci s OZ Laura.
Každý deň sa vo veľkom dobrodružstve na opustenom ostrove 35 – 50
detí zahralo na stroskotancov. Učili sa prežiť vo voľnej prírode, postarať
sa o zraneného, poznávať liečivé rastliny či založiť si oheň. Deti sa pohybovali
najmä v prírode, kde hľadali vyplavený poklad z lode Lady Ann, alebo bojovali
zo strachom v lanovom centre Tarzania na Alpinke.
Rodičia, ktorí na prímestský tábor svoje deti poslali, ocenili kvalitne
strávený čas detí. Pre ilustráciu vyjadrenie pani Budaiovej: „Združeniu Laura
a Mestskej časti patrí veľké ďakujem za všetko, čo robíte pre deti. Určite nie
som jediná mamička, ktorej to veľmi pomohlo. Deťom robíte veľmi pekný
a zaujímavý program. Môj syn chodí od vás stále natešený.“
Aby sa Mestská časť mohla lepšie prispôsobiť potrebám a požiadavkám
občanov a ich detí, vypracovala viacero dotazníkov, ktoré vyplnilo 394 rodín
z nášho sídliska. Z prieskumov vyplynulo, že by rodičia privítali možnosť
umiestnenia detí do letných prímestských táborov v rámci všetkých týždňov
prázdnin. Mestská časť bude hľadať externých partnerov, finančné zdroje
a konkrétne možnosti, ako vyhovieť požiadavkám rodičov.
Dúfame, že v budúcom roku budeme môcť rozšíriť ponuku prímestských
táborov a za doterajšiu spoluprácu ďakujeme všetkým dobrovoľníkom animátorom a Mgr. Silvii Skubeňovej ako štatutárke OZ Laura- stredisko
Košice.
Mgr. Alica Schützová
referát sociálny

Úspešný deň s Haligandou
V sobotňajšom programe sme mali možnosť z rána príjemne sa zabaviť
spoločne s divadlom Juraja Benčíka, ktorý počas predstavenia vtiahol deti
do rozprávky, kde si zahrali rôzne rozprávkové postavy a predmety, čo sa im
aj patrične páčilo. V kuchárskej šou naše ratolesti predviedli svoje kuchárske
umenie na tekvicových plackách s tzatziky omáčkou, na ktorých si potom
spolu s rodičmi pochutili. Medzí obľúbené atrakcie určite patrilo maľovanie
na tvár, modelovanie z hliny a vyrábanie papierových šperkov. Napriek
pomerne vysokým teplotám bol sobotňajší program veľmi príjemný.
Na každom ročníku festivalu prinášame deťom autorské projekty
a profesionálov z rôznych oblastí a najmenej z dvoch európskych krajín.
Dotácie, ktoré dostávame od samospráv nám výrazne pokrývajú technické
zabezpečenie projektu, PR aktivity a časť programu. Na ostatné si musíme
nájsť sponzorov. Na druhej strane v meste sa rozmohlo povedomie, že kultúra
a umenie má byť zadarmo - s čím absolútne nesúhlasíme a myslíme si, že tri
eurá na osobu, alebo euro - čo bol zľavený lístok, nie je na celodenný program
veľa (lístky na hodinový program Máša a Míša - kde zopár korčuliarov tancuje
v kostýmoch postavičiek po 40€ boli v Košiciach vypredané za týždeň).
Jednoducho každá práca má svoju hodnotu.
Areál, v ktorom celoročne parkujú autá je otvorený len vďaka dobrej vôli
dvoch riaditeliek škôl na Čordákovej a Janigovej ulici. My sme si dohodli
s riaditeľkami škôl uzavretie areálu, tiež sme sa dohodli s mestskou políciou
a informovali sme o tom aj mestskú časť, keďže sa musela opraviť brána
a ploty - čo sme urobili na vlastné náklady. Bez uzavretia areálu by sme nevedeli
zabezpečiť riadny chod festivalu.
Ing. Marcel Priadka
prednosta MÚ
Mgr. Roman Sorger
projektový manažér, koordinátor Domu kreativity Haliganda

Biela pastelka vás podpíše
pod pomoc nevidiacim
V piatok 25. a v sobotu 26. septembra môžete aj vy prostredníctvom
zbierky Biela pastelka pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Stačí,
ak dobrovoľníkom v uliciach prispejete do zapečatenej pokladničky. Odmenia
vás spinkou v tvare pastelky, ktorej pripnutím vyjadríte svoju podporu
ľuďom so zrakovým postihnutím. Pomôcť môžete už teraz poslaním SMS
s ľubovoľným textomv hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých operátorov
alebo vkladom na účet 4030016204/3100. Ambasádorom zbierky v roku 2015
je slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš.
Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska už od roku 2002. Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s ťažkým
zrakovým postihnutím viesť samostatný život, v ktorom môžu študovať,
pracovať, športovať, založiť si rodinu.Jej tradičným podporovateľom je herec
Marián Geišberg, ktorý sa aj tento rok stane hlasom Bielej pastelky v TV
spotoch.
Viac o zbierke sa dočítate na www.bielapastelka.sk
Stanislav Sokol
PR manažér Biela pastelka 2015

Blahoželali sme jubilantom
16. júla 2015 sa v priestoroch denného centra uskutočnilo podujatie
s názvom „Slávnostné stretnutie jubilantov“. Týmto stretnutím sme
vzdalivďaku vám, milí jubilanti, za všetko, čo ste pre nás urobili. Aj napriek
tomu, že bolo neznesiteľné teplo a koláče sa pomaly topili, ostane tento deň
v našich pamätiach. Bol to deň oslavy, oslavy vášho jubilea, na ktoré sa
nezabúda. Nejednému z nás sa na tvári objavil úsmev, keď sme sa dozvedeli
„koľko vám bije“, pritom, hlavne dámy, vyzerali ako o dvadsať rokov mladšie.
Aspoň malým darčekom sme vás obdarili a trochou muziky potešili. Bolo nám
cťou zabávať sa s vami. Ďakujeme!
Blahoželáme ku krásnemu jubileu aj 85 ročnej pani Márii, ktorá nám
zdobí titulnú stranu občasníka KVaPka.
Ladislav Takáč
poslanec MieZ

Oznámenie pre usporiadateľov
verejných kultúrnych podujatí
MČ Košice – Sídlisko KVP upozorňuje všetkých usporiadateľov verejných
kultúrnych podujatí, aby si plnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu
zo zákona č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych podujatiach.
Bližšie informácie na www.mckvp.sk

OPRAVA OBUVI
A VÝROBA KĽÚČOV
Wurmova 1, Košice
Marek Schmutzer

Drahé knihy

Tel. č.: 0908 323 019

Novinky z knižných pultov nájdete každý mesiac v regáloch

Otváracie hodiny

- lacné čítanie !

Verejnej knižnice Jána Bocatia

na Hemerkovej 39
Radi Vás privítame!
Pondelok - piatok (okrem utorka) od 8.00 do 20.00 h.

Pondelok - Piatok
od 10.00 hod. do 18.00 hod.

kontajner na tetrapak

kontajner na papier

kontajner na sklo

kontajner na plast

kontajner na komunálny odpad

Legenda:

Mapa stanovíšť kontajnerov
na sídlisku KVP

smer
BUKOVEC

OC Fresh
Čordákova 2

OC Jednota
Denešova

KVP ICE ARÉNA

smer
LUNÍK IX
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Pomôcka ako a aký odpad separovať
PAPIER

PLAST - kov

SKLO

TETRAPAK

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky,
kancelársky papier, knihy bez tvrdých
obalov, zošity, katalógy, papierový obal,
kartón, lepenka a pod.

Patrí sem: plastové flaše od nápojov,
obaly od aviváží, šampónov, čistiacich
prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly
od potravín (plechovky, konzervy),
kelímky od jogurtov, plastové rúčky
od jednorazových holiacich strojčekov
bez čepele.

Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené
nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.

Patrí sem: tetrapakové viacvrstvové
obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína a pod.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo ináč
znečistený papier, hygienické potreby
(plienky, vreckovky...) obaly od sladkosti
a slaností (napr. kávy, keksov), obaly
z kombinovaných materiálov (tetrapaky).

Nepatrí sem: znečistené plasty
(napr. potravinami, zeminou, farbami,
maltou), obaly od sladkosti a slaností
(napr. kávy, kakaa, sáčkových polievok
a pod.), celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly
z motorových olejov a iných ropných
produktov, polystyrén, hygienické potreby (plienky a pod.), autoplasty.

Nepatrí sem: kovové uzávery z fliaš,
silne znečistené sklo (napr. potravinami,
maltou, farbami), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a drôtené sklo,
sklobetónky, žiarivky, výbojky, plexisklo,
teplomery, TV obrazovky.

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly
od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku
a pod.

Dôležité: Kartónové obaly pred
vhodením do označeného kontajnera
stlačte alebo rozložte tak, aby ste minimalizovali objem obalov. Tým
sa predíde tomu, aby kontajner
na papier nebol príliš skoro naplnený.

Dôležité: Plastové fľaše, obaly
od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalových fólií pred vhodením
do označeného kontajnera opláchnite
vodou a potom stlačte. Vrchnáky z PET
fliaš uvoľňujte a nevhadzujte do kontajnera, ale zbierajte do školskej súťaže
VRCHNAKOMÁNIA určenej pre deti
a mládež (MŠ, ZŠ a SŠ) v Košiciach.

Dôležité: Do označeného kontajnera
nevhadzujte veľmi drobné sklenené
črepiny ani vypálené žiarovky.

Dôležité: Tetrapakové obaly pred
vhodením do označeného kontajnera
opláchnite vodou, nechajte vyschnúť ,
rozložte alebo stlačte tak, aby ste minimalizovali objem obalov. Tým sa predíde
tomu, aby kontajner na tetrepaky nebol
príliš skoro naplnený.

Zberné dvory

Zberné dvory (ZD) slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.
V čase mimo zberu objemného odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov (VKK) sú pôvodcovia tohto druhu odpadu povinní zabezpečiť ich uloženie
na určené zberné dvory (ZD). Je zakázané ukladať tento odpad pri stanovištiach kontajnerov na komunálny odpad. Každý, kto takto koná, porušuje VZN č. 137
mesta Košice a hrozí mu za to pokuta! Preto odporúčame, aby ste tento objemný odpad v prvom rade odnášali na ZD alebo si zodpovedne plánovali upratovanie
do VKK v rámci celoročného harmonogramu.

Pri bitúnku 11, Košice

Popradská ulica, Košice

Jesenského 4, Košice

Prevádzkový čas na všetkých zberných dvoroch (okrem sviatkov)
Letný režim (1.4.-30.9.)

Zimný režim (1.10.-31.3.)

Pondelok - Sobota: 07.00 - 18.00 hod.

Pondelok - Piatok: 09.00 - 17.00 hod.
Sobota: 09.00 - 15.00 hod.

Obedňajšia prestávka stále 12.30 - 13.00 hod.
Občan môže na zberný dvor (ZD) doviesť odpad nasledovných druhov a množstiev: stavebná suť (1-max. 2 prívesné vozíky cca do 1 m3 ) - akumulátory 2 – 3 ks z osobných
vozidiel (nie z nákladných áut) - oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla) - pneumatiky max. 4 – 5 ks (nie z nákladných vozidiel) - elektronický odpad (vŕtačky, rádia,
mixér) max. 5 – 10 ks - elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks - žiarivky, neónové trubice max. 4 - 5 ks - farby, riedidlá max. do 5 litrov riedidla, do 10 kg farby - obaly
od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks obalov - zrkadlo max. 3 ks - drôtené sklo max. 1 - 2 tabule - porcelán max. do 10 kg - starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej
steny - 5 až 8 ks (minimalizovať odpad, t.z. občan je povinný nábytok demontovať a takto upravený nábytok odovzdať v ZD) - dvere drevené max. 5 ks - drevené okná max. v počte
z 1 bytu (max. 20 ks okien) - plastové okná max. v počte z 1 bytu (max. 20 ks okien) - okno z osobného automobilu max. 2 ks - biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre,
pne a pod., hrubšie konáre, pne je potrebné aby občan pred ich odovzdaním do ZD minimalizoval) - rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) je možné prijať len z osobných vozidiel.
Pri odovzdaní niektorého z vyššie uvedeného druhu odpadu v zbernom dvore je občan povinný preukázať sa osobne občianskym preukazom.
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